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GABRIEL, Janio D. Desenvolvimento do Protótipo de um Relé Digital para Geração 
Distribuída com Integração para Redes Inteligentes. 2013. 213 f. Dissertação (Mestrado) – 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. 
Curitiba, 2013. 
 
Com novas normas, incentivos governamentais e preocupação com questões ambientais, é 
esperado um crescimento no número de unidades de geradoras conectadas a rede a partir dos 
consumidores. Algumas questões técnicas relacionadas à elevada penetração de geração 
distribuída nos alimentadores de distribuição preocupam as concessionárias de energia, as 
quais buscam meios de prevenir possíveis efeitos indesejados no sistema elétrico. Esta 
pesquisa apresenta o desenvolvimento de um relé digital aplicado à proteção da conexão de 
geração distribuída na rede elétrica, com foco em microgeração e minigeração proveniente de 
geradores síncronos, assíncronos e inversores. O relé digital contempla as principais funções 
de proteção exigidas pelos procedimentos e normas de acesso nacionais, incluindo algoritmos 
anti-ilhamento. O seu funcionamento se dá pela medição das grandezas elétricas no ponto de 
conexão entre a geração distribuída e a rede elétrica, filtragem digital dos sinais e 
processamento dos algoritmos das funções de proteção. Como num relé digital convencional, 
as funções de proteção podem ser configuradas individualmente, permitindo construção de 
expressões lógicas e de bloqueio. O protótipo pode ser monitorado e controlado localmente, 
através de uma aplicação instalada em um computador e utilizando a rede Ethernet. O 
protótipo permite controle remoto pela concessionária através de uma rede de 
telecomunicação em malha instalada no sistema elétrico de distribuição, utilizando protocolo 
ZigBee. É apresentada uma revisão bibliográfica sobre os efeitos e os problemas da geração 
distribuída no sistema elétrico, contextualizando o futuro das nossas redes de distribuição em 
relação a situação de países mais desenvolvidos nesse tema. Em seguida, são apresentadas as 
principais técnicas de processamento digital de sinais para relés digitais e o funcionamento 
das funções de proteção. Os detalhes do desenvolvimento do hardware, estratégias para 
filtragem digital e implementação dos algoritmos de proteção são apresentados. Algumas 
técnicas no algoritmo de filtragem e nas funções de proteção, como a medição de frequência 
trifásica utilizando a transformada de Clarke, são discutidas e avaliadas. Os resultados dos 
testes de funcionamento do protótipo, realizados em laboratório, são apresentados. Concluiu-
se que o relé digital contempla um conjunto de proteções que abrange as principais normas 
para o acesso de geração distribuída no Brasil, pode ser utilizado como proteção de retaguarda 
para sistemas já dotados de proteções internas, como inversores, além de possibilitar o 
controle remoto de geração distribuída através da rede de telecomunicação em malha com 
protocolo ZigBee. 
 
Palavras-chave: Geração distribuída. Relé digital. Proteção do sistema elétrico de potência. 
Redes sem fio em malha. Redes inteligentes. 

  



 

 

GABRIEL, Janio D. Prototype Development of a Digital Relay for Distributed Generation 
with Integration to Smart Grids. 2013. 213 s. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. 
Curitiba, 2013. 
 
With new standards, government incentives and concerns about environmental questions, is 
expected the growth of the number of generating units connected to the grid from consumers. 
Some technical issues related to the high penetration of distributed generation on distribution 
feeders concerns the power utilities, which look for solutions to prevent possible unwanted 
effects on the electrical system. This research presents the development of a digital relay 
applied to protect the interconnection of distributed generation in the grid, focusing on micro 
and mini electricity generation plants from synchronous and asynchronous generators, and 
inverters. The digital relay contains the main protection functions required by PRODIST and 
utilities standards, including anti-islanding algorithms. Its operation is given by the 
measurement of electrical parameters at the point between the distributed generation and grid, 
followed by digital signal filtering and protection algorithms processing. Like a conventional 
digital relay, the protection functions can be individually configured, it’s possible to build 
logical and blocking expressions with them. The prototype can be monitored and controlled 
by a personal computer connected in the same local network. The computer must run an 
interface program. The prototype allow remote control by the utilities, this communication is 
done by a mesh network installed along the electric distribution system, using the ZigBee 
protocol. It’s presented a review about the effects and problems caused in the electrical power 
system by the distributed generation, giving the context of the future Brazilian distribution 
network in relation to the actual situation of more experienced countries on distributed 
generation. Following, it’s presented the main technics of digital signal processing applied to 
digital relays and operation of the protection functions. So then, the details of the hardware 
development, digital filtering strategies and the implementation of the protection algorithms 
are presented. Some technics applied to the filtering algorithms and protection function, as the 
three-phase frequency measurement using Clarke’s transformation, are discussed and 
evaluated. The test results of the prototype operation are presented, the tests were done in 
laboratory. The digital relay contain a set of protection functions that covers the main 
standards of distributed generation access in Brazil, it’s possible to use as a backup protection 
for systems with protections embedded, as grid tie inverters, and the possibility of remote 
control of distributed generation through the mesh network with ZigBee protocol. 
 
Keywords: Distributed generation. Digital relay. Power system protection. Wireless mesh 
networks. Smart grids. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

 

 

No sistema elétrico convencional, a geração é centralizada em um ponto geralmente 

distante de onde a energia é consumida.  A energia é transportada por uma longa distância 

através de linhas de transmissão e, próximos aos centros de consumo, a energia é distribuída 

radialmente para atender os consumidores. A Figura 1 apresenta o esquema convencional de 

geração, transmissão e distribuição de energia. 

 

 
Figura 1 - Esquema convencional de geração centralizada, transmissão e distribuição de energia. 
Fonte: O autor (2013). 

 

Com os avanços tecnológicos, associados ao crescimento da demanda por energia, 

além das preocupações com o meio ambiente, surgiram novas formas de geração pela 

utilização de fontes alternativas e plantas com tamanho reduzido. Isso permitiu a redução de 

impactos ambientais, diminuição no tempo de instalação e a configuração do sistema elétrico 

com fontes de geração próximas aos centros de consumo.  

Uma central geradora de energia, de qualquer potência, conectada diretamente ao 

sistema elétrico de distribuição ou através das instalações de um consumidor, operando em 
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paralelo ou isolado da geração principal, não sendo gerida pela ONS, é definida como geração 

distribuída – GD (ANEEL, 2012). A Figura 2 retrata um exemplo do sistema elétrico com 

geração distribuída. 

 

 
Figura 2 - Configuração do sistema elétrico com Geração Distribuída. 
Fonte: O autor (2013). 

 
A variação da energia gerada por fontes primárias, como as hidrelétricas, ocorre em 

função de tempos longos, favorecendo a segurança do sistema elétrico e essa característica é 

interessante para operador do sistema. A variação anual de energia depende de vários fatores e 

o principal deles é o clima, no caso das hidrelétricas. Durante um ano a variação segue um 

padrão em relação aos meses de chuvas e estiagem, porém a variação do fluxo médio de água 

pode variar até 30% de um ano para o outro. Essa é uma das razões que está levando alguns 

países como o Brasil a diversificar a matriz energética (BOLLEN; HASSAN, 2011). 

A demanda por energia cresce constantemente necessitando de ampliações no 

sistema elétrico, onde convencionalmente são necessários grandes investimentos e um tempo 

elevado para construção, além dos impactos ambientais causados pela construção de grandes 

usinas. As decisões de investimento no setor elétrico necessitam de um estudo das 

características de carga e de sua expectativa de crescimento. Uma opção é repotencializar 

subestações e alimentadores, o que envolve um alto investimento em equipamentos, elevado 

custo operacional e demanda um longo tempo para realização, e a outra opção é investir em 
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GD que apresenta um menor custo global. A instalação de GD pode levar os ativos da 

concessionária a suportarem a demanda por mais alguns anos, o que é economicamente 

interessante devido à postergação de investimentos, melhor utilização dos ativos do sistema 

de distribuição, levando à obtenção de maiores lucros (TAGARE, 2011). A grande vantagem 

da GD em relação à atualização dos ativos é o aumento do fator de carga e o ganho 

econômico obtido na redução das perdas associadas à transmissão e distribuição de energia 

(TAGARE, 2011). 

A integração de um grande montante de geração distribuída no sistema elétrico, 

principalmente de fontes alternativas, apresenta algumas vantagens e desvantagens que são 

apresentadas no Quadro 1: 

 

Geração Distribuída 

Vantagens Desvantagens 

- Redução dos custos de transmissão e 
distribuição; 

- Geração de energia 
intermitentemente; 

- Redução de perdas energéticas; - Aumento das distorções harmônicas; 

- Possibilidade de postergação de 
investimentos nos ativos da 

concessionária; 

- Problemas de flutuação e regulação 
de tensão; 

- Aumento da confiabilidade no 
fornecimento de energia aos 

consumidores; 
- Aumento dos níveis de curto-circuito; 

- Aumento da eficiência do sistema 
elétrico; 

- Redistribuição das correntes de falta; 

- Suporte de tensão e frequência; 
- Aumento da complexidade para 

proteção, operação e controle da rede 
de distribuição; 

- Menor tempo de instalação; 

- Influência nos sistemas de proteção. - Diversificação da matriz energética; 

- Utilização de fontes alternativas com 
baixo impacto ambiental. 

Quadro 1 - Vantagens e desvantagens da Geração Distribuída. 
Fonte: O autor (2013). 

 

A geração distribuída conectada à rede de distribuição a partir de consumidores é 

algo bem difundido em países da Europa, nos Estados Unidos e Japão. Nesses locais há 

incentivos para a utilização de fontes alternativas, garantindo o direito de venda da energia 

produzida à concessionária por preços diferenciados, tabelado de acordo com o tipo de fonte 
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alternativa utilizada. Os incentivos e as preocupações com o meio ambiente têm causado 

aumento no número de GDs instalados no sistema elétrico ano após ano em diversos países. 

Na Alemanha, até 9 de novembro de 2012, havia instalado 31,769 GWp de sistemas 

fotovoltaicos além de 29,44 GWp em usinas eólicas (BURGER, 2012). A energia produzida a 

partir de fontes renováveis na Alemanha contribuiu com 17,2% da energia total utilizada no 

primeiro semestre de 2012, conforme mostra a Figura 3. 

 

 
Figura 3 - Produção de energia elétrica no primeiro semestre de 2012. 
Fonte: (BURGER, 2012). 

 

Por outro lado, em relação ao mesmo período do ano passado, ocorreu um aumento 

significativo na produção de energia a partir de fontes renováveis, como ilustrado na Figura 4. 

 

 
Figura 4 - Mudança na produção de energia: comparação do primeiro semestre de 2012 com o 
primeiro semestre de 2011. 
Fonte: (BURGER, 2012). 

 

O montante atual de GD instalado na Alemanha denota uma grande penetração de 

fontes geradores conectadas no sistema e que não são despachadas pelo operador do sistema 

local. Muitas dessas fontes estão conectadas diretamente na distribuição, no final de 2010 

havia 14 GWp de sistemas fotovoltaicos na baixa tensão. Esse fato preocupou as autoridades 

da área de energia elétrica. Verificou-se que as normas usuais não eram suficientes para 

atender a elevada penetração de GDs conectados na baixa tensão, isso fez com que a 

Alemanha adotasse novas diretrizes técnicas (BÖMER et al., 2011). 
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No estado da Califórnia, nos Estado Unidos, os incentivos governamentais fizeram 

aumentar o número de GDs conectados na rede elétrica nos últimos anos. As preocupações 

quanto aos impactos da GD no sistema de distribuição e transmissão de energia gerou um 

relatório deliberado pela comissão das concessionárias públicas de energia da Califórnia sobre 

o assunto. O resultado não acusou impactos relevantes no sistema devido à baixa penetração 

(ITRON, 2010). O governo do estado da Califórnia estabeleceu uma meta de instalar 20 GW 

em energias renováveis até 2020, das quais 12 GW de GD, denotando uma penetração 

considerável no sistema. Esse fato levou a Comissão de Energia da Califórnia solicitar um 

estudo sobre como os países europeus integram uma grande quantidade de fontes renováveis 

intermitentes nos sistema elétrico de distribuição, mantendo o controle e a confiabilidade 

(CORFEE et al., 2011). 

No Brasil há poucos GDs conectados e grande parte dos sistemas existentes são 

projetos de pesquisa em universidades. Em 2011 a ANEEL abriu a chamada 13 para projetos 

estratégicos com enfoque em energia solar com capacidade entre 0,5 MWp e 3 MWp 

(ANEEL, 2011). Dezoito propostas de empresas de energia foram cadastradas, somando uma 

capacidade de 24,578 MWp. Até 2020, é esperada a inserção de 30 GW de sistemas de GD, 

onde 10 GW são provenientes de biomassa e 7,5 GW de energia solar (ABDIB, 2012). Esse 

cenário é reflexo de alguns acontecimentos recentes, destacando-se: 

• Novas normas e resoluções firmadas por órgãos governamentais; 

• Sistema de compensação de energia, facilitando aspectos contratuais de acesso e 

reembolso pela energia produzida; 

• O apelo de órgãos governamentais e não governamentais devido a questões 

ambientais e aos recentes problemas enfrentados no sistema elétrico de potência - 

SEP; 

• Barateamento das fontes alternativas, em especial a fotovoltaica e eólica. 

 

As novas normas e resoluções deliberadas por órgãos governamentais e algumas 

concessionárias de energia não preveem a problemática enfrentada em países com maior 

desenvolvimento em GD, apesar de algumas normas citarem a aplicação de algumas diretrizes 

adotadas recentemente na Alemanha. De qualquer forma, torna-se interessante o estudo dos 

efeitos da GD na operação, proteção e confiabilidade da rede elétrica, além do levantamento 

dos requisitos técnicos necessários para mitigar a possibilidade de futuros problemas no 

sistema de distribuição e transmissão. Com o aumento da penetração de GD, as redes de 
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distribuição de energia tornam-se similares as redes de transmissão, onde os nós de carga e 

geração estão misturados requerendo sistemas de proteção mais complexos, com elementos 

direcionais e parâmetros ajustáveis. O sistema de distribuição é radial e projetado para atender 

fluxo de potência unidirecional, logo as proteções do sistema de distribuição podem operar de 

maneira inadequada na presença de GD, tornando a rede elétrica insegura para os 

consumidores. 

 

 

1.2 INFLUÊNCIA DA GD NO SEP 

 

 

O comportamento de como um GD interage com a rede elétrica é muito influenciado 

pelo tipo de tecnologia utilizado na conversão de energia. Há basicamente três tipos de 

tecnologias: geradores síncronos, geradores assíncronos (geradores de indução) e inversores 

estáticos. Geradores rotativos podem ser alimentados a partir de motores a combustão interna, 

turbinas à combustão, turbinas à vapor, hidráulicas, eólicas, ou motores elétricos. Inversores 

podem ser alimentados por fontes CC como baterias, células combustíveis ou por um gerador 

CA e um conversor, como no caso de algumas turbinas eólicas. Essas máquinas respondem 

diferentemente a mudanças por causa de suas características intrínsecas como inércia 

mecânica ou elétrica, além das diferentes constantes de tempo para o controle dinâmico 

(IEEE, 2009).  

Geradores síncronos conectados na rede elétrica rodam com velocidade síncrona, 

logo a potência de saída está eletricamente sincronizada com o SEP. Geradores de indução 

operam de modo assíncrono, a velocidade de rotação no eixo da máquina varia, porém para 

injetar energia na rede elétrica a velocidade do eixo deve ser um pouco maior do que a 

velocidade síncrona. Os conversores estáticos de potência permitem que a conversão de 

energia ocorra de maneira independente em relação à frequência e tensão do SEP. Os 

conversores estáticos permitem configurar parâmetros correspondentes ao acoplamento do 

GD ao SEP. O método de interconexão é dependente do tipo de conversão de energia e 

capacidade, além das características da rede elétrica local (IEEE, 2009). 

Há uma série de preocupações técnicas em relação a pequenos sistemas de geração 

conectados como ilhamento, diminuição da confiabilidade e segurança da rede elétrica, 

qualidade da energia fornecida e influência na ação dos sistemas de proteção. 
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O ilhamento decorre da situação onde parte da rede elétrica fica isolada do sistema 

principal de geração, permanecendo energizado por GDs. Tal condição é evitada pelas 

concessionárias porque pode colocar em risco a vida de trabalhadores da manutenção, 

propiciar atuação irregular de proteções, além de não garantir a qualidade da energia 

fornecida no trecho ilhado (PITOMBO, 2010). Quando a proteção da rede opera para isolar 

uma área em situação de contingência, o GD pode continuar a alimentar a falta, podendo 

causar sobretensões e sobrecorrentes na rede, que por sua vez podem causar danos aos demais 

equipamentos conectados nesse ponto, gerando preocupações sobre segurança e 

confiabilidade do sistema elétrico. Sem a operação em paralelo da geração principal, a GD 

pode não satisfazer os requisitos de qualidade de energia definidos por norma e danificar 

equipamentos de clientes na rede. No religamento da geração principal, o GD pode sofrer 

danos caso este ocorra em contra fase (FERRER; SCHWEITZER, 2010). A situação de 

ilhamento é ilustrada na Figura 5, onde após o desligamento de uma chave, os consumidores 

do ramo isolado continuam alimentados pela GD ali presente. 

 

 
Figura 5 - Situação de ilhamento. 
Fonte: O autor (2013). 

 

A instalação de geração distribuída na rede de distribuição pode causar efeitos 

indesejáveis na operação/coordenação da proteção do sistema elétrico, isso ocorre porque as 

redes convencionais de distribuição de energia elétrica são radiais, foram concebidas para 

atender fluxo de potência unidirecional, logo, as proteções do sistema de distribuição foram 

dimensionadas para um sistema com essas características (SADEH et al., 2010). A presença 

de GDs causa uma redistribuição de possíveis fontes de corrente de falta no alimentador além 
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do surgimento de fluxo bidirecional de potência, mesmo em GDs conectados na rede através 

de inversores o risco de problemas ainda existe (ANTONOVA et al., 2012). Entre os efeitos 

indesejáveis que podem ocorrer no sistema elétrico, destacam-se: 

• Falha na proteção e atuação indevida (falso trip); 

• Redução do alcance de relés de impedância; 

• Falha no salvamento de fusível devido à perda de coordenação entre religador e 

fusível; 

• Falha na operação de religadores. 

 

Esses problemas serão detalhadamente discutidos nos próximos capítulos. 

Colapsos do sistema elétrico, como os enfrentados no Brasil em 2012, por exemplo, 

podem causar variação momentânea da frequência do sistema elétrico e, de acordo com 

(IEEE, 2008), se a variação ultrapassar os limites estabelecidos os GDs devem ser 

desconectados do sistema elétrico instantaneamente. Esse foi o motivo que levou a Alemanha 

adotar novas diretrizes técnicas para as proteções dos inversores em instalações em baixa 

tensão, pois a conexão ou desligamento instantâneo de todo montante de fontes distribuídas 

causaria um desequilíbrio de potência tão elevado que a geração principal não seria capaz de 

estabilizar o SEP (FNN, 2011). 

De fronte aos novos desafios eminentes da nova configuração do sistema elétrico, 

seria ideal que os equipamentos utilizados para a conexão de GD pudessem ser operados 

remotamente pela concessionária através de um supervisory control and data acquisition - 

SCADA, utilizando um protocolo robusto e veloz como o IEC-61850, que está presente nos 

novos projetos de subestações, alinhado as novas tendências de redes inteligentes. Porém esse 

nível de automação ainda não é realidade na maioria das instalações de alta potência e na 

linha de distribuição seria impraticável devido ao alto custo envolvido (ANTONOVA et al., 

2012) (HUSSAIN et al., 2010). 

 

 

1.3 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA E MOTIVAÇÃO 

 

 

Considerando a preocupação dos possíveis efeitos que possam ocorrer no sistema 

devido à conexão de vários GDs na rede e que já foram experimentados em outros países, é 
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interessante prever uma maneira que permita a concessionária conectar ou desconectar a 

geração distribuída conforme a necessidade. Logo, mesmo que o gerador conectado à rede 

contemple todas as proteções exigidas por norma, a adição de um equipamento de proteção 

externo com proteções análogas e possibilidade de controle remoto traria maior segurança 

para a operação do sistema elétrico na presença de GD. 

No atual panorama do sistema elétrico, o foco não é estudar novos algoritmos de 

proteção ou novas topologias de sistemas de GD, mas sim a interoperabilidade da GD com o 

SEP. Deve-se tentar encontrar alternativas viáveis para sua realização no sistema de 

distribuição de energia com o mínimo de alterações nos ativos já disponíveis. 

 

 

1.4 OBJETIVOS GERAIS 

 

 

Desenvolver um equipamento de proteção com arquitetura focada para micro e 

minigeração, atendendo os requisitos das normas nacionais para conexão ao sistema elétrico. 

O projeto foi proposto para atender uma necessidade futura, onde o SEP apresenta alta 

penetração de GD e a necessidade de interoperabilidade através de redes inteligentes. 

A arquitetura abordada diferencia-se dos equipamentos comerciais, que são 

geralmente utilizados por grandes geradores e necessitam de outros elementos para constituir 

um sistema de proteção. A topologia proposta compreende sensores de tensão e corrente, além 

de uma chave de interrupção interna, garantindo a proteção de GDs com correntes até 20 A 

por fase, não havendo a necessidade de disjuntor externo. Essas características facilitam a 

instalação em residências, onde a GD tende a ser de baixa potência. Entretanto, há a 

possibilidade de conexão de TCs e TPs, além de saídas para trip externo para acionamento de 

disjuntores, para proteção de geradores com maior potência.  

Prevê-se a implementação de um grande conjunto de funções de proteção mais 

funções anti-ilhamento, tornando o equipamento versátil para atender fontes de máquinas 

síncronas, assíncronas e inversores. Associado a essas características, pretende-se possibilitar 

o controle remoto do equipamento de proteção através de uma rede mesh utilizando ZigBee. 
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1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Será necessária uma busca por normas e procedimentos, nacionais e internacionais, 

sobre as exigências para conexão de GD na rede elétrica. Estudar o funcionamento de 

métodos de proteção digital para sistemas de potência e detecção de ilhamento. Pesquisar as 

experiências de países com maior desenvolvimento em geração distribuída. Esta revisão 

bibliográfica tem o intuito de reunir requisitos técnicos necessários para garantir a conexão 

segura de GD com o SEP, abrangendo aspectos de operação, qualidade de energia e segurança 

da rede elétrica. 

 

 

1.6 JUSTIFICATIVA 

 

 

Em conformidade com as preocupações técnicas apresentadas nos itens anteriores e o 

panorama promissor para a expansão de GD no sistema elétrico brasileiro, torna-se 

interessante o estudo dos novos requisitos para que GD opere de maneira segura e sem 

enfrentar problemas experimentados por outros países. 

Tendo em vista a situação atual e a preocupação exposta pela concessionária 

AMPLA do RJ em relação ao futuro do SEP com integração do smart grid e a GD, foi criado 

um projeto de P&D da ANEEL, em parceria a empresa LACTEC, para o desenvolvimento de 

um equipamento destinado a proteção da interconexão de GD na rede.  

O equipamento deverá monitorar o ponto de conexão entre o GD e a rede elétrica, 

utilizando as mesmas funções de proteção utilizadas em relés digitais, atuando o mais rápido 

possível para proteger o GD e o sistema elétrico numa situação de anormalidade. Além das 

proteções locais, o equipamento deverá possibilitar operação remota pela concessionária 

AMPLA aproveitando a infraestrutura de comunicação via rede mesh com ZigBee que está 

em teste na linha de distribuição. 
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1.7 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Esta dissertação está organizada em mais cinco seções. 

Na seção 2 são apresentados os requisitos gerais para conexão de geração distribuída 

no sistema elétrico e os impactos causados. Nessa seção são discutidos os aspectos 

regulatórios sobre geração distribuída no Brasil, além de uma análise das normas nacionais e 

internacionais sobre o assunto. No último subcapítulo dessa seção são determinadas as 

características que o equipamento de proteção proposto deverá conter para atender os 

requisitos exigidos por norma e outros requisitos levantados como relevantes. 

A seção 3 apresenta uma revisão bibliográfica sobre proteção de sistemas elétricos, 

focado na proteção de geradores distribuídos, relés digitais, funções de proteção, técnicas 

utilizadas para processamento de sinais voltado para aplicações no sistema elétrico, rede de 

comunicação mesh com ZigBee para redes de distribuição de energia e considerações sobre 

aplicação técnica desses temas no projeto. 

A Seção 4 trata do desenvolvimento do equipamento de proteção. Inicialmente é 

apresentado a topologia utilizada e aspectos gerais de funcionamento, as características de 

hardware, focando a escolha de determinados componentes e os circuitos principais. Na 

sequência são descritas as principais características de funcionamento do firmware, 

tratamento dos sinais digitais, cálculos, implementação das funções de proteção, trocas de 

dados entre ARM e DSP, comunicação local com programa de interface e comunicação 

remota através da rede mesh via ZigBee. 

Na Seção 5 são apresentados os testes e os resultados obtidos no funcionamento geral 

do equipamento, funções de proteção e operação remota, relacionando com os requisitos 

apurados na Seção 2.  

A Seção 6 apresenta as conclusões sobre o desenvolvimento do equipamento de 

proteção, resultado dos testes e as possíveis evoluções para melhoria do protótipo. No final 

são apresentadas sugestões de novas pesquisas para continuidade do projeto proposto. 
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2 GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO SISTEMA ELÉTRICO 

 

 

A introdução de geração distribuída causa muitas mudanças ao mesmo tempo no 

sistema elétrico. A substituição de fontes fósseis por fontes de energia limpa em países 

europeus, substituição de grandes unidades de geração centralizadas por várias unidades de 

geração pequenas conectadas diretamente no sistema de distribuição e fora do controle do 

operador local da rede elétrica, entrando no mercado de energia elétrica. 

Grandes geradores podem ser despachados pelo operador do sistema, o que quer 

dizer que podem ser ligados ou desligados de acordo com a demanda de energia. No caso de 

geradores distribuídos a concessionária deve simplesmente aceitar sua energia gerada sem 

poder controlá-la, incluindo o fato de que fontes alternativas geram energia muitas vezes de 

maneira intermitente. 

A geração convencional é conectada nas redes de transmissão e subtransmissão, que 

são projetadas para receber fluxo de potência em qualquer direção. As redes de distribuição de 

energia são preparadas para receber fluxo de potência unidirecional somente, o que pode 

causar problemas como sobrecarga de alimentadores e transformadores, sobretensões, 

precariedade da qualidade de energia e operação incorreta dos equipamentos de proteção da 

rede (BOLLEN; HASSAN, 2011). 

Os tópicos subsequentes tratarão dos requisitos para geração distribuída no SEP, 

efeitos causados, as exigências das normas sobre o assunto e uma análise final dos requisitos 

para o equipamento de proteção proposto. 

 

 

2.1 REQUISITOS PARA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO SISTEMA ELÉTRICO 

 

 

2.1.1 Regulação de tensão 

 

 

O GD não deve regular ativamente a tensão no ponto de acoplamento comum - PAC 

e não deve provocar alteração no nível padrão de tensão em outros locais do SEP (IEEE, 

2008). As técnicas utilizadas para regulação de tensão ao longo do SEP são baseadas no fluxo 
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de potência radial, indo da subestação para as cargas, a adição de um GD introduz fluxo de 

potência bidirecional que pode interferir na efetividade da regulação de tensão padrão. PAC é 

ponto de conexão entre a GD e a rede elétrica. 

O GD pode afetar de duas maneiras a tensão no SEP: 

• A injeção de energia causará uma redução na corrente de carga naquele ponto, 

resultando num aumento no nível de tensão devido à redução da queda de tensão 

no local; 

• Se o GD tiver a capacidade de fornecer ou drenar energia reativa da rede elétrica, 

isso pode ocasionar na redução ou aumento da queda de tensão naquele ponto 

respectivamente. 

 

O impacto de geradores individuais de baixa potência no nível de tensão primária é 

inexpressivo, o que não ocorre quando se tem várias unidades de geração conectadas no 

mesmo PAC ou uma unidade com elevada potência. Nesse caso pode ser necessário rever os 

esquemas de regulação de tensão existentes no SEP.  

 

 

2.1.2 Integração com o aterramento do SEP 

 

 

O esquema de aterramento da conexão do GD não deve causar sobretensões na rede 

elétrica e nem atrapalhar a coordenação de falta entre fase e terra (IEEE, 2008). A inclusão de 

um GD aumenta a possiblidade do circuito de distribuição ser energizado pelo lado da carga. 

Os efeitos que podem ocorrer dependem do tipo de circuito de distribuição e a configuração 

dos enrolamentos do transformador que serve a rede local onde está a GD, na grande maioria 

delta-estrela aterrado ou estrela-estrela aterrado.  

Se a configuração do transformador com a GD não formam uma fonte de 

energização compatível para o circuito de distribuição, podem ocorrer os seguintes 

problemas: 

• Sobretensões entre fase-terra durante o tempo de duração de um ilhamento não 

intencional, que energizará uma porção da rede tanto no secundário quanto no 

primário da distribuição até o ponto de seccionamento, operando sem o 

aterramento do transformador na subestação. Os níveis de sobretensão podem 
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superar 173% e durar até o instante que as proteções do GD atuarem (IEEE, 

2009);  

• Atrapalhar o funcionamento de equipamentos de detecção de faltas de terra para 

isolar faltas de alta-impedância, visto que o GD associado com o transformador 

aterrado podem alimentar correntes de falta para a terra. 

 

A melhor maneira de evitar problemas é ter um elemento de proteção contra 

sobretensão instantâneo, capaz de desconectar o GD rapidamente nessa situação, evitando que 

as cargas de outros clientes que estejam nesse ponto sejam danificadas. 

 

 

2.1.3 Sincronização 

 

 

Para haver o sincronismo seguro entre GD e o SEP, os níveis de tensão, valor de 

frequência e a diferença de ângulo de fase devem estar próximos. Essas regras valem 

basicamente para máquinas síncronas. Já as máquinas assíncronas conectam-se na rede 

inicialmente como motores de indução e inversores precisam da tensão da rede como 

referência para então iniciar o processo de chaveamento. Os valores limites de diferença de 

frequência, tensão e ângulo de fase dependem da potência do GD e das características da rede 

elétrica, e devem ser especificadas por normas da concessionária local (IEEE, 2009). 

A conexão fora de fase entre geradores síncronos e o SEP pode ocasionar 

sobreaquecimento do núcleo da armadura e causar danos à máquina devidos aos elevados 

torques que podem ocorrer nessa condição. Caso o GD estiver operando com baixa tensão de 

saída, a conexão com a rede pode ocasionar um fluxo elevado de corrente reativa da rede para 

o GD, o que pode gerar subtensões no PAC. O contrário, quando o GD está operando com 

elevada tensão, no momento de conexão com a rede pode ocorrer o fluxo de um grande valor 

de corrente reativa do GD para a rede, causando sobretensões no PAC. 

O paralelismo com a rede não deve causar flutuações de tensão na rede elétrica que 

ultrapassem os valores +/-5% do valor da tensão presente no PAC (IEEE, 2008). Esse 

requisito é importante principalmente na conexão de geradores assíncronos auto-excitados, 

que precisam drenar energia reativa da rede elétrica para entrar em operação. 
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2.1.4 Energização indevida do SEP 

 

 

O GD não deve energizar a rede elétrica local quando o sistema elétrico estiver sem 

energia (IEEE, 2008), por razão de segurança do pessoal de manutenção e atividades para o 

restabelecimento de serviço da linha. 

Quando os níveis de tensão e frequência da rede elétrica estiverem fora dos limites 

aceitáveis, a transferência de energia do GD para o SEP deve cessar. Numa situação de falta, 

isso permitirá que os sistemas de proteção do SEP removam a falta sem a interferência do 

GD. 

 

 

2.1.5 Provisões de monitoramento 

 

 

Para unidades de geração distribuída que somam no PAC uma potência grande em 

relação à carga local, maior que 250 kVA, deve-se prover a possibilidade de monitoramento 

do estado da conexão, provendo ao operador local do SEP informações como potência real, 

potência reativa e nível de tensão no PAC (IEEE, 2008). O Objetivo de monitorar essas 

variáveis é de interesse para a operação e planejamento do SEP. A norma do IEEE Std 

1547.3-2007 provê exemplos monitoramento e controle aplicáveis à integração de GD ao 

sistema elétrico. 

 O funcionamento de geração distribuída com grande capacidade, em relação ao 

montante de cargas instaladas nas suas proximidades, pode afetar as atividades da 

concessionária em garantir os requisitos mínimos de qualidade de energia no atendimento dos 

consumidores. Nesse caso o estado de funcionamento do GD pode ser crítico para as 

operações do SEP. 

Os dados podem ser interfaceados por um equipamento local ou remoto, a 

informação monitorada pode estar disponível em tempo real ou armazenada para leituras 

periódicas. 

O (IEEE, 2001) caracteriza 3 níveis de performance de circuitos de comunicação: 

• Classe A: Não interruptível (funciona antes, durante e depois de uma falta); 

• Classe B: Auto-restaurável (deve funcionar antes e depois de uma condição de 

falta); 
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• Classe C: Serviço interruptível (tolera visita técnica para restauração do serviço de 

comunicação). 

 

O nível de desempenho classe A é utilizado pelas concessionárias para proteção, 

controle e automação do sistema elétrico de transmissão e subtransmissão. Os modos de 

comunicação utilizados são dedicados como fio piloto, transferência direta de trip (Direct 

Transfer Trips - DTT) e sistemas supervisórios de controle como o SCADA, inviáveis para 

instalação na rede de distribuição como forma de monitoramento e controle de geração 

distribuída. O DTT é um sistema que envia um comando de trip para uma chave de 

desconexão remota, geralmente utiliza um link de comunicação dedicado e protegido. 

Na rede elétrica o meio de comunicação precisa ter alto grau de permeabilidade, ser 

confiável e de baixo custo. Com as inovações de smart grid no setor elétrico, algumas redes 

de comunicação com essas características estão sendo propostas e em teste para efetuar 

faturamento remoto de energia, controle de iluminação pública e do monitoramento da rede 

elétrica. Dentre as tecnologias em teste, pode-se destacar a utilização do power line 

communication - PLC e o ZigBee. 

 

 

2.1.6 Equipamento de desconexão  

 

 

Quando requisitado pela concessionária deve haver uma chave visível de 

desconexão, bloqueável e de fácil acesso que deve estar localizada entre o GD e o SEP (IEEE, 

2008). Esse equipamento é uma redundância para prevenir a energização indevida do SEP, 

mesmo para equipamentos como inversores grid-tie que não conseguem gerar energia sem a 

existência de uma fonte externa de referência, como a rede elétrica. 

 

 

2.1.7 Integridade da interconexão 

 

 

A integridade da interconexão diz respeito ao sistema que efetua a interligação entre 

o GD e a rede elétrica, e sua capacidade de continuar operando corretamente após condições 

hostis.  
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O dispositivo de interconexão deve continuar em funcionamento e ter o mesmo 

desempenho durante e depois da exposição à interferência eletromagnética, deve sobreviver e 

continuar a operação durante e depois à exposição de surtos de tensão em circuitos de 

potência de baixa tensão, principalmente no desempenho das funções de proteção. O elemento 

de conexão do sistema de paralelismo deve ser capaz de suportar 220% da tensão nominal da 

rede elétrica (IEEE, 2008). 

 

 

2.1.8 Resposta a condições anormais da rede 

 

 

Condições anormais podem aparecer no SEP, requerendo uma rápida resposta do 

GD, o que contribui para a segurança do pessoal de manutenção e o público geral, além de 

evitar danos aos equipamentos conectados, incluindo o próprio GD (IEEE, 2008). 

O GD deve parar o fornecimento de energia devido à ocorrência de faltas no SEP 

onde está conectado. Se a rede principal detectou uma falta e parou o fornecimento de 

energia, qualquer outra fonte no circuito deve parar de fornecer energia também. 

Geralmente as faltas na distribuição são temporárias, ocasionadas por galhos de 

árvores tocando os condutores, descargas atmosféricas, etc.. Na prática, quando uma falta 

momentânea ocorre, um longo trecho do SEP é isolado para extinção do curto-circuito e 

momentos depois ocorre o religamento, manobra efetuada por religadores automáticos na 

saída da subestação ao longo da linha de distribuição. Qualquer GD capaz de sustentar essa 

falta momentânea precisa ser isolado para que a extinção do curto ocorra de fato, caso 

contrário a operação do religador automático não terá sucesso. A operação de religadores é 

rápida suficiente para extinguir o curto-circuito sem causar interrupções longas, o tempo de 

interrupção intencional causado por religadores varia entre 12 e 30 ciclos geralmente (IEEE, 

2009). 

O circuito de distribuição é protegido geralmente por um disjuntor ou religador na 

saída da subestação. As ramificações no circuito podem ser protegidas por fusíveis ou 

religadores de linha, e os ramos laterais que abastecem as cargas em baixa tensão através de 

transformadores são geralmente protegidos por fusíveis. A coordenação entre esses elementos 

é tal para reagir rapidamente em uma situação falha isolando somente a região com defeito.  

Considerações sobre corrente de falta e a capacidade de remoção de defeitos com a 

inserção de GD podem causar impactos consideráveis no SEP dependendo do tipo e da 
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capacidade do gerador. Se o GD pode contribuir com correntes de falta, a coordenação dos 

equipamentos de proteção pode ser afetada, causando sobreaquecimentos nos equipamentos 

do SEP, gerando falhas na operação e interrupção no serviço. 

As instalações do GD devem conter um equipamento capaz de interromper a 

conexão com o SEP caso uma falta ocorra tanto do lado da concessionária quanto do lado do 

GD. O elemento de desconexão deve ter capacidade suficiente para interromper a máxima 

corrente de falta no PAC, atendendo as especificações das normas cabíveis. O sistema de 

interconexão deve ser projetado para que qualquer falha no próprio equipamento de proteção 

cause a abertura do elemento de desconexão. Qualquer perda no controle de potência do GD 

deve ser detectada e também causar a abertura do elemento de desconexão, limitando a 

possibilidade de falha ou danos à equipamentos de terceiros. 

 

 

2.1.9 Reconexão ao SEP 

 

 

Após a desconexão de um GD devido à detecção de uma situação de falta no SEP, a 

reconexão à rede elétrica deve ocorrer somente após no mínimo 5 minutos após as condições 

normais de tensão e frequência estiverem restabelecidas (IEEE, 2008). Esse tempo é 

necessário para garantir a coordenação com a estratégia de religamento automático da rede. 

Esse tempo de coordenação evita qualquer dano possível aos equipamentos conectados no 

SEP. 

Há situações como em faltas de alta impedância que os tempos de atuação dos 

elementos podem levar vários segundos. Em sistemas radiais, a primeira tentativa de 

religamento é seguida duas outras tentativas com intervalos de atraso de tempo diferentes, no 

caso de faltas de alta impedância os tempos podem ser de 30 s a 90 s. É indicado para o GD 

permanecer isolado do SEP após o reinício de um religamento automático por no mínimo 3 

minutos, para evitar a dessensibilização da detecção de falta de alta impedância (IEEE, 2009). 

Um GD nunca deve alimentar um alimentador desligado. Esta é a maior preocupação 

de segurança.  
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2.2 IMPACTOS DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO SEP 

 

 

2.2.1 Impacto na regulação de tensão 

 

 

A regulação de tensão em um alimentador radial ocorre através de transformadores 

com tap de carga nas subestações, reguladores de linha no alimentador e bancos de 

capacitores ao longo da linha. 

A presença de um GD pode alterar o perfil de tensão ao longo da linha devido à 

mudança na direção e magnitude do fluxo de potência. O impacto do GD pode ser positivo ou 

negativo, por exemplo, se um GD é colocado logo à jusante de um transformador com tap 

ajustável na saída da subestação, a regulação do transformador será afetada porque a potência 

por ele observada será menor já que o GD supre uma parte, logo o controle de compensação 

de tensão por observação da potência é prejudicado e a tensão pode ficar menor que o limite 

de subtensão no final do alimentador com a presença do GD (SARABIA, 2011). Essa situação 

é apresentada na Figura 6. 

 

 
Figura 6 - Efeitos da Geração Distribuída da Regulação de tensão de um alimentador radial. 
Fonte: Baseado em (SARABIA, 2011). 

 

A instalação de GD ao longo de uma linha de distribuição pode causar sobretensões 

devido à injeção excedente de energia ativa e reativa. Um GD compartilhando o mesmo 
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transformador com outros consumidores pode fazer a tensão excursionar fora dos limites 

nominais. 

Geradores de indução auto-excitados podem causar elevadas sobretensões 

ressonantes resultantes de uma situação de ilhamento. Durante o paralelismo com a rede 

elétrica, o gerador de indução necessita de energia reativa da rede, podendo gerar variações de 

tensão que extrapolam os limites das normas, em alguns casos causando efeito de flicker 

(IEEE, 2009). 

Para GDs com potência baixa, o impacto na regulação de tensão é pouco notável. 

Porém, caso excedido valores críticos de potência em relação a carga da rede local, torna-se 

necessário um estudo para avaliar se o perfil de tensão ficará entre os limites aceitáveis após a 

inserção do GD. 

Entre os efeitos possíveis do GD na tensão da rede, considerando o fluxo de potência 

bidirecional e a operação dos reguladores ao longo da linha, pode-se listar: 

• Sub/sobretensão; 

• Desbalanço de tensão; 

• Operações excessivas dos taps de transformadores e banco de capacitores; 

• Falha na regulação de tensão durante a condição de fluxo de potência reverso 

através dos reguladores de tensão; 

• Falha na regulação de tensão durante manobra de reconfiguração do SEP. 

 

Esquemas de conexão de GD que não têm fonte de terra precisam de sistemas 

capazes de detectar tensão de sequência zero no SEP. Uma falta de terra produzirá uma tensão 

de sequencia zero superior a 150 % da tensão nominal entre fase-terra (IEEE, 2009). 

 

 

2.2.2 Impactos na frequência 

 

 

Quando ocorre o isolamento de uma porção da rede elétrica contendo geração 

distribuída e outros consumidores, a situação de ilhamento não intencional perdurará até que o 

GD perceba tal condição e atue. A frequência na porção ilhada depende de um casamento 

entre carga e geração, em todo caso o GD deve parar o fornecimento de energia para a ilha 
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quando a frequência sair dos limites. As normas locais limitam a faixa de frequência e o 

tempo máximo que a ilha poderá ficar sobre tal condição. 

Unidades de geração distribuída com capacidade inferior a 30 kW não têm impactos 

significativos na operação do sistema elétrico de distribuição e podem se desconectar da rede 

em menos de 10 ciclos numa condição de sub/sobrefrequência. Porém, geradores com 

capacidade acima de 30 kW podem ter um impacto positivo na confiabilidade do sistema de 

distribuição e por isso o IEEE permite que o operador local do sistema possa ajustar tempos 

até 0,3 s para sua desconexão em casos de subfrequência da rede elétrica até o limite de 57 

Hz, abaixo disso a ação deve ocorrer em 10 ciclos (IEEE, 2008). 

A estabilidade do SEP depende de um balanço entre carga e despacho de energia. 

Durante a entrada ou saída de um grande montante de carga no sistema elétrico poderão 

ocorrer transientes de subfrequência e sobrefrequência respectivamente até que a dinâmica do 

sistema de controle da geração principal adéque novamente o despacho de energia com a 

carga demandada. Existem várias maneiras de estabilizar a frequência no SEP, seja pela ação 

direta no gerador principal ou por perda de carga intencional, ou load shedding, causado pela 

ação de relés de subfrequência e subtensão. A coordenação com esses esquemas de 

estabilização é a razão do IEEE permitir que o operador local altere os parâmetros de 

subfrequência para sistemas com potência superior a 30 kW (IEEE, 2009). 

Elevada penetração de GD pode influenciar nos sistemas de load shedding para o 

restabelecimento da frequência do SEP e isso deve ser considerado pelo operador local, talvez 

seja necessário alterar dinamicamente as configurações do GD, pois geralmente são utilizados 

geradores a partir de fontes intermitentes cuja potência de saída pode variar inconstantemente. 

Distúrbios de frequência são ocasionadas por uma diferença entre carga demandada e 

energia despachada, logo o efeito ocorre ao mesmo tempo nas três fases e por isso o esquema 

de detecção de sub/sobrefrequência em uma única fase é permitido. Métodos que utilizam 

medição de tensão trifásica para determinar a frequência do sistema elétrico ao mesmo tempo 

podem ser interessantes para ajudar na detecção de ilhamento e detecção de faltas (CANTELI; 

FERNANDEZ, 2006), porém são sensíveis a tensões desbalanceadas causadas por 

carregamentos diferentes nas fases, o que é comum em sistemas de distribuição de energia em 

baixa tensão e isso pode sensibilizar a proteção indevidamente. 

A intenção da desconexão do GD em situação de frequência fora dos limites 

estabelecidos se dá por: 

• Operação de um equipamento de proteção do SEP, seguindo seu próprio método 

de detecção de falta; 
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• Proteção anti-ilhamento; 

• Coordenação com alguns esquemas de load shedding; 

• Prevenção contra danos causados por sub/sobrefrequência a equipamentos do SEP 

ou de outros consumidores. 

 
Sub/sobrefrequência é uma das funções mais importantes para detecção de 

ilhamento. A frequência no sistema é bem estável, porém podem ocorrer oscilações de ângulo 

de fase das tensões nas linhas de transmissão e distribuição devido a mudanças abruptas na 

situação de carga do alimentador. Por isso é preciso configurar um tempo não tão curto para o 

acionamento da proteção, de modo a permitir transientes sem causar operações indevidas da 

proteção. 

 

 

2.2.3 Impacto nas perdas 

 

 

A maioria dos GDs instalados opera com FP fixo entre 0,85 e 1, alguns inversores e 

geradores síncronos têm a habilidade de contribuir na rede elétrica como fonte de reativos, o 

que acaba sendo interessante para a concessionária porque seu efeito na linha de distribuição 

seria semelhante ao de um banco de capacitor para redução de perdas reativas (BOLLEN; 

HASSAN, 2011). Nesse caso seria ideal um estudo do carregamento da linha para melhor 

localizar essa fonte de geração de reativos no sistema de distribuição. Porém a maioria das 

unidades de GD pertence aos consumidores, não permitindo que a concessionária determine a 

melhor posição.  

Em geral, há um grande benefício na diminuição de perdas energéticas com inserção 

de vários sistemas de GD de pequeno porte ao longo da linha de distribuição. Porém, na 

inserção de uma unidade com grande capacidade devem ser observados os limites de 

atendimento do alimentador, pois ele pode não suportar a potência, incorrendo, por exemplo, 

no aquecimento de cabos e no dano da isolação de equipamentos.  
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2.2.4 Efeitos na corrente de curto-circuito  

 

 

A presença de GD pode aumentar a corrente de falta na rede elétrica local de maneira 

suficiente para influenciar na coordenação dos sistemas de proteção. Essa influência depende 

da capacidade e do tipo de geração, além da distância em relação ao ponto da falta (BOLLEN; 

HASSAN, 2011). O tipo do GD é o que mais diferencia no nível de curto-circuito, a maior 

contribuição provém de geradores síncronos. 

Geradores síncronos podem produzir correntes de falta por longos períodos de tempo 

se a falta envolver várias fases. A corrente de falta pode iniciar com um valor de 6 vezes ou 

mais o valor da corrente nominal do gerador e decair em alguns segundos, devido a perda do 

campo, com as tensões terminais próximas de zero (IEEE, 2009).  

Geradores de indução auto-excitados, que necessitam de energia reativa da rede 

elétrica, não conseguem sustentar a corrente de faltas persistentes e param de gerar devido à 

perda de energia reativa proveniente da rede, necessária para manter o campo magnético 

rotativo do gerador. Porém, faltas de curta duração poderão ser alimentadas e a contribuição 

depende do valor da reatância do gerador de indução. Se o gerador de indução tiver suporte de 

energia reativa para manter o gerador em funcionamento, através de um condicionador de 

potência por exemplo, pode ser necessário prover os mesmo métodos de proteção utilizados 

em máquinas síncronas (IEEE, 2009). 

No caso de inversores, se forem projetados para injetar energia na presença de uma 

fonte de tensão capaz de servir como referência, ele não será capaz de sustentar a falta por 

causa das suas características de proteção interna e do sistema de detecção anti-ilhamento. Se 

o inversor foi projetado para prover sua própria tensão de referência, ele pode alimentar a 

corrente de falta, porém não com o mesmo nível de contribuição de uma máquina síncrona. 

Os valores de contribuição para corrente de falta de inversores desse tipo encontram-se entre 

1,2 e 1,5 vezes a corrente nominal, determinado pelo projeto do inversor (IEEE, 2009). Para 

este caso, uma proteção contra subtensão poderia ser suficiente para detectar a falta, porém as 

mesmas funções de proteção utilizadas para máquinas síncronas podem ser aplicáveis. 
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2.2.5 Efeitos na qualidade da energia 

 

 

2.2.5.1 Impacto nos harmônicos 

 

 

GDs podem ser fontes de geração de harmônicos, que podem ser produzidos pelo 

próprio gerador, no caso de máquinas síncronas, e por equipamentos eletrônicos com 

chaveamento de potência, no caso de inversores. 

O chaveamento da maioria dos inversores grid tie ocorre em alta frequência com 

modulação PWM senoidal, associado a um filtro passa-baixas passivo no ponto de conexão 

com a rede elétrica, satisfazendo os limites de harmônicos estabelecidos por norma (IEEE, 

2008; BOLLEN; HASSAN, 2011). Os inversores podem injetar harmônicos controlados 

devido a seu sistema de detecção de ilhamento, cujo intuito é detectar alterações na 

impedância da rede elétrica local.  

Porém, algumas situações inusitadas podem ocorrer. Dois inversores grid-tie 

conectados na mesma rede local e na mesma fase, podem interferir um no outro e prejudicar o 

controle da injeção de energia em ambos, aumentando a injeção de harmônicos como 

mostrado na Figura 7. Em verde tem-se a corrente do inversor conectado a rede da Empresa 

CP Eletrônica e em azul da empresa Xantrex. Os sinais estão propositalmente defasados de 

180º para facilitar a visualização dos ruídos. Ambos inversores injetam correntes sem 

conteúdo harmônico expressivo quando estão operando sozinhos na rede elétrica. De acordo 

com o engenheiro da CP Eletrônica, esse problema ocorreu devido à circulação de ruído de 

modo comum entre os inversores. 
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Figura 7 - Geração de harmônicos devido a Interferência entre Inversores na mesma 
fase. 
Fonte: (DEMONTI et al., 2013). 

 

Geradores síncronos também podem gerar harmônicos, dependendo das 

características construtivas, modo de aterramento e conexão com a rede através de um 

transformador dedicado. Os esquemas de aterramento e conexão com transformador podem 

inibir com bastante eficácia a injeção de harmônicos de 3º ordem. O que pode ocorrer de mais 

grave é a ressonância com bancos de capacitores e um consequente desligamento do GD 

devido ao aquecimento oriundo da circulação de correntes harmônicas. Os limites de injeção 

de harmônicos são estabelecidos por normas, que serão estudadas nos capítulos subsequentes. 

O gerador não deve injetar harmônico enquanto estiver conectado na rede elétrica 

excetuando-se qualquer distorção harmônica presente na tensão antes da conexão com o GD. 

Os limites de injeção de corrente harmônica são responsabilidade do dono da geração 

distribuída, enquanto que a distorção da forma de onda de tensão na rede elétrica é 

responsabilidade da concessionária. Os dois estão inter-relacionados, a tensão da rede com 

distorção pré-existente pode superar o limite admitido por normas caso a geração distribuída 

injete harmônicos. É importante analisar o conteúdo harmônico da forma de onda da tensão da 

rede antes da adição do GD, ao mesmo que é importante verificar os efeitos causados pela GD 

na distorção da forma de onda de tensão do SEP (IEEE, 2009). 
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2.2.5.2 Injeção de corrente contínua 

 

 

Injeção de corrente contínua produz um deslocamento no valor médio da tensão, que 

na verdade deve ser igual à zero em regime permanente. Pequenas contribuições de corrente 

continua podem saturar os transformadores de distribuição, causando distorções harmônicas 

na corrente em níveis que ultrapassam os limites das normas. Além da distorção, a saturação 

causa aquecimento dos elementos magnéticos do transformador, ruídos audíveis e demanda 

energia reativa da rede elétrica. 

Há uma preocupação com inversores que não utilizam transformador de 

acoplamento, pois podem injetar níveis de corrente contínua suficientes para causar 

problemas de saturação em transformadores de distribuição. Uma minúscula injeção de 

corrente contínua, de 0,05% a 0,2% da corrente nominal do transformador, pode causar um 

grau de saturação capaz de gerar picos de corrente de harmônico par muito superior ao nível 

normal de corrente de excitação (IEEE, 2009). 

 

 

2.2.5.3 Limitação de flicker induzido pela GD 

 

 

O risco de flicker deve ser verificado para qualquer tipo de sistema de geração 

distribuída, pois pode ser gerado durante a partida de um gerador de indução ou por um 

grande degrau da potência de saída de um gerador síncrono com grande capacidade, capaz de 

influenciar no nível de tensão local. O comportamento dinâmico de geradores em conjunto 

com a ação de reguladores de tensão no SEP pode complicar o problema. 

 

 

2.2.6 Ilhamento 

 

 

O ilhamento é uma condição onde o GD continua a alimentar uma porção da rede 

elétrica que se separou do sistema de geração principal, como já foi mostrado na Figura 5. 

De acordo com (IEEE, 2000): 



48 

 

O ilhamento de um gerador distribuído pode ocorrer nas seguintes condições: 

• Resultado de uma falta que é detectada pela concessionária e resulta na abertura 

de um equipamento de desconexão do SEP, mas que não é detectado pelo GD; 

• Abertura acidental da rede elétrica pela falha de um equipamento de desconexão; 

• Resultado de manobras efetuadas pela concessionária no sistema de distribuição 

ou em cargas (load shedding); 

• Erro humano ou dano intencional (vandalismo); 

• Fenômenos naturais. 

 

O ilhamento de uma porção do sistema elétrico pode ocorrer pela operação de 

fusíveis, disjuntores, seccionadora automática ou chaves religadoras. A operação ilhada de 

GDs não é desejada pela concessionária pelas seguintes razões: 

• A concessionária é incapaz de controlar e garantir os níveis de tensão e frequência 

padrões na porção ilhada da rede, havendo a possibilidade de danos a aparelhos 

elétricos de clientes que estão conectados nesse trecho. As concessionárias, 

juntamente com o proprietário do GD, podem ser os responsáveis legais por danos 

elétricos causados em equipamentos conectados na rede local onde os níveis de 

tensão e frequência excursionaram fora dos limites aceitáveis; 

• A operação ilhada de GDs pode interferir com o retorno do serviço da rede 

elétrica; 

• Perigo a segurança das equipes de manutenção da concessionária que trabalham 

na linha, a rede elétrica pode manter-se energizada quando é assumido que o 

trecho está desconectado de todas as fontes de energia; 

• O religamento automático sobre uma porção ilhada da rede principal pode resultar 

em novo acionamento da proteção da linha, causar danos ao GD ou a 

equipamentos conectados nesse trecho devido ao paralelismo fora de fase. 

 

De acordo com (IEEE, 2009), o GD é especificado para não trabalhar ilhado por um 

tempo superior a dois segundos. Porém o GD deve parar de energizar o SEP antes que o 

religamento automático ocorra, o tempo de 2 s não é suficiente para permitir a desconexão 

antes da ação dos religadores, que operam num tempo entre 15 e 20 ciclos no primeiro 

disparo, e tempos pouco maiores nos disparos seguintes, entre 20 e 60 ciclos. Nesse caso, 

quando o ilhamento não intencional ocorre devido à atuação de sistemas de proteção como 
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religadores automáticos, a detecção e desconexão do GD devem ocorrer dentro de 

aproximadamente 10 ciclos. Se estudos averiguarem um real problema, pode ser necessário 

adicionar ao religador automático um relé de bloqueio por tensão ou tranfer trip para 

desconectar o GD. 

O GD deve responder a condição de ilhamento do SEP em mais de uma maneira. A 

separação de uma porção do alimentador da geração principal que vem da subestação pode ser 

detectada através da detecção de variação da impedância do SEP, por exemplo, ou a 

informação de ilhamento pode ser passada ao GD através de um transfer trip, utilizando 

algum sistema de comunicação. Por razões técnicas e comerciais, é preferível incluir 

equipamento para detecção de faltas no sistema de interconexão ao invés de utilizar sistemas 

de comunicação entre SEP e GD.  

 

 

2.2.6.1 Detecção de ilhamento 

 

 

Os esquemas de detecção anti-ilhamento dividem-se em dois modos: identificação 

local e identificação remota. O esquema de detecção presente nos relés de proteção 

convencionais é local e passivo, o que significa operar a partir do monitoramento da tensão e 

frequência no PAC, detectando desvios dos limites que indicam a condição de ilhamento. 

Esse tipo de detecção é baseado na premissa de que o GD não tem a capacidade de atender 

uma mudança brusca na carga sem alterar os valores de tensão e corrente. Além da ação pela 

magnitude de tensão e frequência, existem outros métodos derivados como taxa de variação 

de frequência e salto de vetor (IEEE, 2009).  

O esquema local e passivo pode apresentar zonas de não detecção quando há uma 

pequena diferença entre a energia gerada pelo GD e a energia consumida no trecho ilhado, as 

variações das grandezas são pequenas, mantendo os níveis de tensão e frequência dentro dos 

limites aceitáveis, por isso o ilhamento pode não ser detectado (PITOMBO, 2010). A Figura 8 

representa um sistema de GD e duas curvas de carga em diferentes pontos de possível 

ilhamento, identificadas pela palavra “não”. 
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Figura 8 - Impacto da variação da carga na detecção de ilhamento. 
Fonte: (PITOMBO, 2010). 

 

Na detecção remota são utilizados canais de comunicação entre a concessionária e o 

GD, na ocorrência do ilhamento a concessionária pode enviar um comando para desconexão 

do GD que, por sua vez, pode enviar confirmação de abertura e assim é possível haver o 

religamento seguro da geração principal.  

O método de detecção utilizando comunicação é também denominado de método 

direto e é aplicado através do DTT, que pode ser instalado nos equipamentos utilizados do 

sistema elétrico. Através do monitoramento do estado de trip um disjuntor na subestação, tão 

logo um evento de trip ocorra, é enviado um sinal para o desligamento do sistema de 

interconexão da GD, evitando o ilhamento (SARABIA, 2011). 

Por melhor que seja o método de detecção direto, a implentação de um sistema de 

comunicação dedicado na rede de distribuição é complicada devido ao tamanho de área a ser 

abrangida (SARABIA, 2011). O meio de comunicação típico se dá por fibras ópticas e rádios, 

geralmente o custo é elevado e a sua aplicação na distribuição torna-se inviável (FERRER; 

SCHWEITZER, 2010). 

Fabricantes de inversores utilizam o esquema de detecção local e ativo, significa que 

o inversor injeta perturbações controladas na rede elétrica para identificar a operação ilhada 

da rede principal. Os métodos ativos estão atrelados à tentativa de desvio intencional da 

frequência (deslocamento de frequência) ou a injeção de um pulso de corrente com frequência 

diferente da fundamental, a fim de detectar alterações na impedância da rede. A Figura 9 

mostra o algoritmo de detecção de ilhamento em funcionamento injetando pulsos a cada 500 

ms durante o soft start do inversor. 
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Figura 9 - Injeção intencional de perturbações na corrente pelo algoritmo de anti-ilhamento do 
inversor. 
Fonte: (LACTEC, 2012) 

 

No esquema ativo, as grandezas elétricas são monitoradas no PAC esperando que 

elas respondam em relação às variações intencionalmente provocadas. Os métodos ativos são 

mais eficientes que os métodos passivos, porém não garantem que uma situação de ilhamento 

ocorra em alguns casos raros. 

De acordo com (IEEE, 2009), é indicado que a potência total instalada de GD não 

ultrapasse 1/3 da potência da carga mínima do alimentador local. Testes feitos com geradores 

síncronos e geradores de indução mostraram que quando a carga da pré-ilha é 3 vezes maior 

do que a capacidade de geração, nenhuma condição de excitação suportaria a continuação de 

geração de potência. Para GDs baseados em inversores, uma margem de guarda contra quedas 

de carga mínima do SEP também existe, e a relação de 3 para 1 também é válida.  
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2.2.7 Efeitos da geração distribuída na proteção do SEP 

 

O GD deve ser compatível com o esquema da rede elétrica local. O PAC deve estar 

protegido contra problemas que possam ocorrer tanto do lado do GD quanto do lado da rede 

elétrica durante condições de falta. 

As redes de distribuição foram projetadas para operar com fluxo de potência 

unidirecional, os métodos de proteção tornaram-se padronizados e baseados em elementos 

não direcionais, atuando com fluxo de potência em qualquer direção. Com o crescimento do 

número de GDs conectados, a rede elétrica passa a apresentar fluxo de potência bidirecional, 

causando impactos negativos nos equipamentos de proteção da concessionária, que podem 

não mais garantir a remoção de falhas no SEP (SADEH et al., 2010; ANTONOVA et al., 

2012). 

Entre os efeitos causados nas proteções da linha de distribuição, pode ocorrer a perda 

de coordenação nos esquemas de proteção, atuações indevidas e falha na atuação. Unidades 

de geração distribuída localizadas entre a subestação e os clientes podem causar uma 

diminuição na corrente de falta observada pela subestação, essa situação deve ser analisada a 

fim de serem reajustados os valores mínimos para trip dos equipamentos de proteção do SEP. 

Caso a potência do GD seja muito grande, pode ocorrer impacto nas faltas provenientes da 

subestação, podendo causar desconexão de grandes porções saudáveis do sistema elétrico, 

falha de sequenciamento de trip ou outros problemas de coordenação. 

Os itens subsequentes detalham os efeitos prejudiciais que a geração distribuída pode 

causar nos esquemas de proteção do SEP. 

 

 

2.2.7.1 Falha na coordenação de elementos de proteção 

 

 

Na rede de distribuição, a energia chega aos consumidores por um alimentador 

radial, no qual transformadores são inseridos lateralmente para suprir as cargas em baixa 

tensão. A proteção mais comum nessa configuração é o arranjo coordenado entre um 

religador inserido no início do alimentador radial e fusível em cada ramificação lateral para os 

transformadores. Na coordenação entre esses dois elementos, o religador deve operar para 

extinguir faltas momentâneas, enquanto que o fusível para extinguir faltas de longa duração, 
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que são mais raras e causam uma parada maior no fornecimento de energia. O esquema de 

proteção religador-fusível é apresentado na Figura 10. 

 

 
Figura 10 - Esquema de proteção religador-fusível. 
Fonte: O autor (2013) 

 

A Figura 11 apresenta as curvas de atuação para a coordenação entre religador e 

fusível, relacionando corrente versus o tempo de atuação. O religador tem dois modos de 

operação, um para extinguir faltas momentâneas (curva RA) e outro para abrir 

permanentemente (curva RB), que entra em operação caso o fusível não atue. Um religador 

pode operar, por exemplo, no modo F-F-S, Fast (curva RA) e Slow (curva RB). Na ocorrência 

de uma falta, o religador faz duas tentativas de abertura rápida com intervalos de tempo 

diferentes, caso não haver sucesso é entendido que se trata de uma falta permanente e a 

operação será dada pela curva de atuação lenta, permitindo nesse espaço de tempo que o 

fusível atue. 

 

 
Figura 11 - Curvas de coordenação do esquema de proteção religador-fusível. 
Fonte: O autor (2013) baseada em (SARABIA, 2011). 
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Os fusíveis têm duas características de atuação: fusão mínima, onde o fusível pode 

sofrer um dano dado um valor de corrente de falta mínima; e total abertura, onde dada 

corrente de falta por certo período garante a abertura do fusível. A ideia é que o religador atue 

para faltas momentâneas, caso a falta seja caracterizada como permanente, o fusível deve 

atuar. Caso o fusível falhe, entra em ação a curva B do religador, o qual desliga 

permanentemente o alimentador em falta. A coordenação deve ser feita de modo que a 

corrente máxima de falta momentânea não ultrapasse o valor de Ifmax, caso contrário o 

fusível atuará antes do religador. 

A inserção de um GD entre o religador e uma ramificação lateral pode diminuir a 

corrente de curto instantâneo que é percebida pelo religador. A corrente total de curto-circuito 

que passa pelo fusível é maior que a corrente que passa pelo religador, isso se dá porque a 

corrente que passa pelo religador é apenas a contribuição da subestação, enquanto que a 

corrente que passa pelo fusível é a soma da contribuição da subestação e do GD para a falta. 

A presença de um GD pode fazer com que o religador perceba uma corrente menor durante 

uma situação de falta em um dos ramos fazendo com que o fusível atue antes que o religador 

(BOLLEN; HASSAN, 2011). Essa situação é apresentada na Figura 12. 

 

 
Figura 12 - Interferência do GD na coordenação entre religador e fusível. 
Fonte: O autor (2013). 

 

Analisando essa situação nas curvas de coordenação apresentadas na Figura 13, a 

corrente de curto é IFus e a corrente percebida pelo religador é IRel, percebe-se que seus valores 

individuais apresentam uma margem de diferença que faz com que os tempos de atuação do 

religador e do fusível sejam muito semelhantes nessa situação sendo maior ainda no fusível, 

fazendo o mesmo atuar antes do religador (PAN et al., 2011). 
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Figura 13 - Análise do efeito do GD na curva de coordenação entre religador e fusível. 
Fonte: O autor (2013) baseada em (SARABIA, 2011). 

 

Outro exemplo de perda de coordenação decorre da modificação da corrente de falta 

na presença do GD, podendo deixar os tempos de atuação dos elementos muito próximos ao 

ponto que todos atuem durante a falta. 

 

 

2.2.7.2 Falha na operação do religador 

 

 

Na ocorrência de uma falta na rede elétrica, o religador efetua a abertura 

momentânea para extinguir o arco. A existência de um GD no alimentador pode manter a falta 

durante a abertura do religador, quando o religador retorna o curto-circuito ainda persiste e 

uma nova abertura ocorre, causando falha na operação do religador. Durante o transitório de 

abertura, pode ocorrer um deslocamento de fase na tensão do GD e o religamento da rede 

pode ocorrer em contrafase, gerando distúrbios na tensão capazes de danificar equipamentos 

próximos e o próprio GD (FERRER; SCHWEITZER, 2010; ANTONOVA et al., 2012); 

É comum a utilização de religamento automático para limitar o tempo de interrupção 

do fornecimento de energia para eliminação de uma falta momentânea. A maioria das faltas 

em sistemas de distribuição aéreos, cerca de 70% à 95%, são transientes causados por raios e 

contato de árvores (IEEE, 2009). É possível extinguir o arco causado pela falta através de uma 
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interrupção momentânea do circuito e reestabelecer a energia sem causar danos aos 

equipamentos conectados na rede. 

Como a rede foi projetada para receber fluxo de potência unidirecional, proveniente 

de uma única fonte, as tentativas de religamento do religador são efetuadas sem um teste de 

subtensão ou checagem de sincronismo para garantir reconexão segura com a porção da rede 

ilhada momentaneamente, o que pode mudar completamente na presença de geração 

distribuída. 

Um religador geralmente faz o primeiro ciclo de desligamento e religamento entre 15 

e 20 ciclos (0,24 s à 0,33 s), outras tentativas podem ter tempos maiores de atraso. Quanto 

mais rápida é a operação de um religador, maior pode ser o impacto da geração distribuída. É 

necessário desconectar o GD antes do primeiro religamento para garantir que a eliminação da 

falta tenha sucesso. Isso acaba prevenindo a possibilidade do religamento fora sincronismo, 

limitando trip indesejado de fusíveis, danos ao transformador de distribuição, cargas de 

clientes e ao próprio GD. 

O GD pode causar falha na operação do religador sustentando a falta durante o 

tempo de abertura. Caso a extinção do arco aconteça, ainda pode ocorrer um deslocamento na 

fase da tensão do GD em relação ao SEP e o religamento acontece fora de fase, causando 

danos aos equipamentos conectados e para o próprio GD durante o transiente (HUSSAIN et 

al., 2010). 

Geradores de máquinas girantes podem ser danificados por elevados torques 

eletromecânicos desenvolvidos internamente devido ao transitório do religamento fora de fase 

com a rede elétrica. Podem ocorrer transientes de sobretensão chegando a valores de até 3 

p.u., conforme mostrado pela Figura 14. Esse surto de sobretensão pode aparecer bruscamente 

nos secundários de transformadores que alimentam outros clientes, esse transiente pode 

ocasionar a operação indevida de dispositivos de proteção contra surtos da rede e causar 

danos às cargas de outros consumidores. 
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Figura 14 - Sobretensão causado pelo religamento fora de fase. 
Fonte: (IEEE, 2009) 

 

Transformadores e motores conectados ao alimentador onde ocorreu o religamento 

fora de fase podem sofrer severas correntes de magnetização, mais elevadas que as correntes 

normais de inrush. Isso pode causar operação indevida de fusíveis e disjuntores que protegem 

esses equipamentos. A alteração abrupta no ângulo de fase da tensão pode causar torque 

eletromecânico em motores e às cargas acopladas.  

Há algumas estratégias possíveis para coordenação entre GD e religador são: 

• GD é projetado para cessar antes do religamento automático; 

• Atrasar o religamento automático até que o GD desconecte-se da rede elétrica, 

adicionando bloqueio de tensão e verificação de sincronismo ao religador; 

• Utilização de transferência direta de trip (Direct Transfer Trip - DTT). 

 

Os requisistos em termos de tempo de detecção são mais rigorosos para coordenação 

com religamento automático do que propriamente para a condição de ilhamento. O GD 

deveria desconectar-se antes do religamento automático do SEP. 

Em circuitos alimentadores interligados em anel com reconfiguração automática, a 

porção onde se encontra o GD pode ser alimentada por diferentes fontes provenientes de 

alimentadores diferentes, o que certamente atrapalhará a coordenação com o religador de um 

dos lados, sendo que o GD deve ser proibido de injetar energia em alimentadores alternados. 

Os operadores do SEP não estarão dispostos a modificar suas práticas de 

religamento. Modificações no sistema serão necessárias para a integração de GDs, a melhor 

opção é instalar elementos de tensão do lado da carga (função 27) para controlar religadores e 

disjuntores. O objetivo é bloquear o religamento automático até que a tensão do lado de carga 

esteja próxima de zero. Esse tipo de atitude é necessário quando não há garantias de que o GD 
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terá a capacidade de desconectar-se do SEP a tempo durante uma condição de ilhamento não 

intencional. 

 

 

2.2.7.3 Falha na proteção e atuação indevida 

 

 

A penetração de GD na rede de distribuição resulta num aumento dos níveis de falta 

para faltas em qualquer localização em toda rede e/ou em regiões bem específicas. Os 

sistemas de proteção podem falhar de dois modos, na remoção desnecessária de um 

componente saudável ou não remoção de uma falta real. 

A remoção desnecessária ocorre quando um equipamento de proteção atua ao invés 

do equipamento de proteção correto. Em outras palavras, o trip ocorre devido à detecção da 

falta por um equipamento de proteção que está fora da zona de proteção onde a falta está 

ocorrendo e acaba atuando antes do equipamento correto. Esse problema geralmente ocorre 

em faltas a montante do GD, causando a isolação de uma porção saudável da rede. 

Um curto-circuito num alimentador pode fazer com que ocorra o disparo do relé de 

proteção de sobrecorrente do alimentador ao lado que contenha um GD. No momento do 

curto, o GD tenta fornecer corrente para o alimentador com o defeito, essa corrente passa pelo 

relé do alimentador saudável, como os relés de alimentadores radiais não têm um elemento 

direcional, se a corrente de retorno for elevada poderá ocorrer um falso trip e a desconexão do 

alimentador saudável (KWON et al., 2010). Essa situação é ilustrada pela Figura 15, onde a 

corrente de retorno causaria a atuação do religador R2, isolando o alimentador sem falta.  

 

 
Figura 15 - Isolamento de um alimentador saudável por falso trip. 
Fonte: O autor (2013). 
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Em contra partida, a falha no trip ocorre com faltas à jusante do GD. Nesse caso, a 

falta é alimentada principalmente pelo GD e, consequentemente, o valor percebido pelo 

equipamento de proteção de sobrecorrente da concessionária pode perceber um valor muito 

inferior que não é suficiente para disparar a proteção e o trecho com falta não é desconectado. 

 

 
Figura 16 - Falha no trip de alimentador com falta. 
Fonte: O autor (2013). 

 

 

2.2.7.4 Redução do alcance do equipamento proteção 

 

 

A presença de um GD após um relé de distância diminui a corrente percebida por ele, 

diminuindo o alcance de sua proteção podendo surgir regiões na linha que não são cobertas 

por nenhuma proteção (HUSSAIN et al., 2010). A falha da redução do alcance de relés de 

impedância ocorre porque o GD alimenta parte da corrente de falta, reduzindo a corrente 

percebida pela proteção do alimentador o que causa uma diminuição na sua área de cobertura. 

Essa situação é mostrada na Figura 17. 

 

 
Figura 17 - Redução do alcance de relé de impedância. 
Fonte: O autor (2013). 

 

A próxima seção tratará das normas nacionais e internacionais relacionadas a geração 

distribuída, destacando os requisitos e especificações técnicas abordados por cada uma delas. 



60 

 

2.3 NORMAS 

 

 

Os requisitos e especificações técnicas para geração distribuída são determinados por 

normas adotadas em cada país, que podem ser ou não baseadas em normas internacionais. No 

presente trabalho tomou-se como referência básica a norma IEEE std. 1547-2003 e suas 

derivações, por ser adotada em vários países e devido ao provimento detalhado de 

informações técnicas com embasamento teórico, além de orientações de aplicação. Abaixo 

são listadas todas as normas internacionais e nacionais pesquisadas, fundamentais na 

composição da lista de requisitos para o equipamento de proteção. 

As normas internacionais utilizadas são: 

• IEEE Std. 1547-2003 – Norma para interconexão de geração distribuída no 

sistema elétrico de potência; 

• IEEE Std. 929.2000 – Práticas recomendadas para interface da concessionária 

com sistemas fotovoltaicos; 

• VDE-AR-N 4105 – Geradores conectados na baixa tensão. 

 

A norma IEEE Std. 1547-2003 provê especificações e requisitos técnicos para 

interconexão de sistemas de geração distribuída no sistema elétrico, além de procedimentos de 

teste de equipamentos para interconexão no módulo IEEE 1547.1. O módulo IEEE 1547.2 de 

2008 é o guia de aplicação da IEEE 1547, nele é dado todo embasamento teórico das 

especificações técnicas e a explicação dos problemas que podem ocorrer no SEP na presença 

de geração distribuída. 

A norma IEEE 929.2000 provê recomendações práticas utilizadas para conexão de 

sistemas fotovoltaicos na rede elétrica, considerando desde fatores de segurança, 

equipamentos de proteção, teste de inversores grid tie, qualidade de energia e recomendações 

para operação no SEP. 

A norma alemã VDE-AR-N 4105 acrescenta alguns requisitos técnicos em relação às 

normas convencionais, sendo necessários para melhoria da segurança da conexão de GDs na 

rede de baixa tensão considerando problemas devido a elevada penetração no sistema elétrico. 

O objetivo é garantir a confiabilidade, segurança e a operação da rede elétrica mantendo a 

qualidade da energia.  

As normas, resoluções e procedimentos nacionais utilizadas na composição deste 

trabalho são: 
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• Resolução Normativa 482 – ANEEL; 

• Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica - PRODIST (Seção 3.7 e 

módulo 8); 

• ABNT NBR IEC 62116:2012: Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para 

inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. 

 

A resolução normativa 482 da ANEEL estabelece as condições gerais para o acesso 

de microgeração e minigeração distribuída ao sistema elétrico e define regras para o sistema 

de compensação de energia elétrica. Ela determina responsabilidade às concessionárias locais 

de adaptar-se para atender a resolução, na elaboração de normas de acesso e realização de 

obras de ampliação, adotando como referência a seção 3.7 do PRODIST. A data limite para 

adequação das concessionárias foi determinado até o dia de 13 de dezembro de 2012, as 

concessionárias que liberaram manuais para o acesso de microgeração e minigeração 

distribuída na rede elétrica foram: AMPLA, COPEL, LIGHT, ENERSUL, ENERGISA, 

CPFL e CELPE. 

O PRODIST define na Seção 3.7 as condições de acesso da micro e mini geração à 

rede de distribuição. A micro geração é definida como uma central geradora de energia 

elétrica com potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize fontes com base em 

energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme 

regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de 

unidades consumidoras.  

Nos itens subsequentes serão apresentados as principais especificações e requisitos 

de cada norma, e um resumo dos requisitos de proteção contidos em manuais de acesso 

publicados pelas concessionárias AMPLA e a COPEL, importante para definição das funções 

do equipamento de proteção. 
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2.3.1 IEEE Std. 1547-2003 

 

 

A maioria dos requisitos da norma IEEE Std. 1547-2003 foram apresentadas no 

capítulo 2.1 e serão resumidos abaixo. Serão informados os limites que caracterizam 

condições anormais e os respectivos tempos de ação. 

• O GD não deve regular tensão ativamente no PAC; 

• O esquema de aterramento no GD não deve causar sobretensões locais e não 

romper a coordenação com a proteção de falta de terra; 

• O paralelismo do GD com a rede local não deve causar flutuações de tensão 

superiores a +/-5% no PAC; 

• O GD não deve causar falha na operação de religadores ou protetores da rede 

local. O carregamento dos equipamentos da rede e a capacidade de interrupção de 

falta não devem ser excedidas na adição do GD; 

• O GD não deve energizar a rede local se a geração principal estiver deligada; 

• Para unidades de geração ou conjunto de geradores que somem potência maior ou 

igual a 250 kVA no mesmo PAC, deve ser previsto monitoramento do estado da 

conexão, potência ativa e reativa, e tensão no PAC; 

• A concessionária local pode requisitar a instalação de um equipamento de isolação 

do GD que seja acessível, bloqueável, visível e de fácil acesso no PAC; 

• O equipamento de interconexão deve ser capaz de continuar funcionando durante 

e após exposição de interferência eletromagnética, suportar surtos de tensão e 

corrente, e suportar tensão de 220% acima no valor nominal da tensão contratada; 

• O GD deve interromper o fornecimento de energia na ocorrência de faltas na rede; 

• O GD deve interromper o fornecimento de energia antes do religamento de 

religadores automáticos; 

• A resposta a condições anormais de tensão da rede é dada pela Tabela 1; 

 



63 

 

Tabela 1 - Resposta à condições anormais de tensão. 
Faixa de tensão 

(% tensão nominal) 
Tempo de abertura 

(segundos) 

V < 50  0,16 

50 ≤ V < 88 2 

110 < V < 120 1 

V ≥ 120 0,16 

Fonte: (IEEE, 2008). 
 

• A resposta a condições anormais de frequência da rede é dada pela Tabela 2; 

 
Tabela 2 - Resposta à condições anormais de frequência. 

Capacidade do 
GD 

Faixa de frequência 
(Hz) 

Tempo de abertura 
(segundos) 

≤ 30 kW 
> 60,5 0,16 

< 59,3 0,16 

> 30 kW 

> 60,5 0,16 

< 59,8 ~ 57 
(ajustável) 

0,16 ~ 300 
(ajustável) 

< 57 0,16 

Fonte: (IEEE, 2008). 
 

• Reconexão do GD ao SEP deve ocorrer com as condições de tensão entre 88-

110% da tensão nominal, e frequência entre 59,3 Hz e 60,5 Hz após no mínimo 5 

minutos; 

• O GD não deve injetar corrente continua superior a 0,5% da corrente nominal; 

• O GD não deve causar flicker perceptível a outros consumidores na rede local; 

• A injeção de harmônicos de corrente não pode exceder os limites especificados na 

Tabela 3;  

 
Tabela 3 - Limite de injeção de harmônicos de corrente. 

Harmônicos individuais 
de ordem ímpar 

h < 11 
11 ≤ h < 

17 
17 ≤ h < 

23 
23 ≤ h < 

35 
35 ≤ h 

Distorção 
harmônica total 

Percentual máximo 4 2 1,5 0,6 0,3 5 

Fonte: (IEEE, 2008). 
 

• Os harmônicos pares são limitados a 25% dos limites para os harmônicos ímpares. 

• O GD não deve operar ilhado. 
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2.3.2 IEEE Std. 929-2000 

 

 

Essa norma é focada para sistemas fotovoltaicos conectados na rede elétrica. As 

recomendações principais desta norma são listadas abaixo: 

• Os limites da faixa de operação normal de tensão é entre 88-110% da tensão 

nominal para sistemas até 10 kW. Para sistemas com potências maiores pode ser 

considerado o mesmo limite de tolerância caso a concessionária não exigir outros 

limites; 

• O inversor não deve causar flicker que cause irritabilidade; 

• Caso não existir regulação específica no país, a faixa normal de operação de 

frequência é entre 59,3 Hz e 60,5 Hz; 

• A injeção de harmônicos de corrente respeita os mesmos limites da norma IEEE 

Std. 1547-2003; 

• O fator de potência deve ser superior a 0,85 indutivo ou capacitivo quando o 

inversor estiver fornecendo mais que 20% da sua potência nominal; 

• A resposta a condições anormais de tensão da rede é dada pela Tabela 4; 

 

Tabela 4 - Resposta à condições anormais de tensão da norma IEEE 929-2000. 
Faixa de tensão 

(% tensão nominal) 
Tempo de abertura 

(ciclos) 

V < 50  6 

50 ≤ V < 88 120 

110 < V < 137 120 

V ≥ 137 2 

Fonte: (IEEE, 2000). 
 

• Para sistemas com potência superior a 10 kW, esses parâmetros devem ser 

ajustáveis; 

• Quando a frequência da rede estiver fora dos limites entre 59,3 Hz e 60,5 Hz, o 

inversor deve parar de injetar energia dentro de 6 ciclos; 

• A operação ilhada não é desejável e não é permitido, o inversor deve ser provido 

de sistema de proteção anti-ilhamento ativo que garanta com confiança a detecção 

de tal situação. Os inversores são incapazes de suprir a demanda de distorção e 

fator de potência não unitário associado a cargas não lineares. 
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• A reconexão do inversor, após um distúrbio, deve ocorrer após constatar durante 

no mínimo 5 minutos que os valores de tensão e frequência da rede estão dentro 

da faixa normal de operação; 

• A injeção de corrente contínua do inversor não pode ser superior a 0,5% de sua 

corrente nominal; 

• O inversor e os painéis devem estar aterrados; 

• São necessárias chaves de conexão que devem ser comandadas manualmente, 

bloqueáveis, abrir sob carga e que sua posição (aberta ou fechada) seja visível 

para o pessoal de manutenção da rede. Essa chave não é necessária caso o 

operador local do sistema não exija ou se o inversor utilizado tenha o algoritmo 

anti-ilhamento devidamente certificado. 

 

 

2.3.3 VDE-AR-N 4105 

 

 

Entre os novos requisitos estabelecidos pela norma alemã, é prevista a instalação no 

PAC de duas chaves de acoplamento em série comandadas por um relé de proteção externo 

para proteger o GD e a rede elétrica de condições de tensão e frequência fora dos limites 

padrões em sistemas com potência acima de 30 kW. A Figura 18 apresenta o esquema de 

interconexão de geração distribuída para atender a norma alemã. 

 

 
Figura 18 - Esquema de conexão para GDs com potência superior a 30 kW de acordo com 
a VDE-AR-N 4105. 
Fonte: (SMA, 2011) 
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Essa norma descreve novos requisitos para o funcionamento de inversores, que 

devem ter controle da potência ativa dependente da frequência para garantir estabilidade do 

sistema elétrico em certas condições de sobrefrequência. A regulamentação anterior na 

Alemanha para sistemas de geração conectados na baixa tensão determinava a desconexão 

imediata quando a frequência do sistema elétrico ultrapasse a frequência de 50,2 Hz. Se essa 

situação de sobrefrequência ocorresse num ponto com elevada penetração descentralizada, 

uma grande quantidade de potência de cerca de alguns gigawats seria desligada ao mesmo 

tempo em casos extremos,  a variação de potência seria significantemente alta que o controle 

da geração primária seria incapaz de estabilizar a frequência da rede. De outro modo, a 

reconexão de uma grande quantidade de geração distribuída ao mesmo tempo poderia levar a 

frequência do sistema elétrico a ultrapassar novamente o valor de 50,2 Hz, novamente 

ocorreria o desligamento simultâneo da geração distribuída (FNN, 2011). 

Dessa forma, duas modificações no funcionamento dos sistemas fotovoltaicos 

conectados e outros sistemas de geração foram requisitados. 

Quando a frequência do sistema elétrico exceder o valor de 50,2 Hz, ao invés de 

desconectar os geradores, os mesmos devem reduzir a potência ativa injetada linearmente com 

gradiente de 40% de sua potência nominal a cada 1 Hz de variação, limitado a frequência 

máxima do sistema elétrico em 51,5 Hz. Caso a frequência do sistema retorne a valores 

próximos ou abaixo de 50,2 Hz, o aumento da potência gradual deve ser de 10% da potência 

nominal por minuto. A Figura 19 ilustra graficamente o funcionamento desse controle. 

 

 
Figura 19 - Controle da potência ativa dependente da frequência para geradores 
distribuídos. 
Fonte: (FNN, 2011). 
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Na reconexão da geração distribuída após uma desconexão por condições anormais 

da rede elétrica, a injeção de energia deve retornar ao máximo valor em 10 minutos, seguindo 

um crescimento de 10% da potência máxima do gerador por minuto. 

 

 

2.3.4 PRODIST 

 

 

Os principais requisitos técnicos para conexão na rede elétrica de micro e 

minigeração contidas na Seção 3.7 do PRODIST são listados abaixo: 

• A conexão deve ser realizada em corrente alternada na frequência de 60 Hz; 

• O GD não deve causar problemas técnicos para a rede elétrica e outros 

consumidores conectados na rede local; 

• As proteções do GD devem desfazer o paralelismo no caso do desligamento da 

rede principal, que deve ocorrer antes da tentativa de religamento da rede; 

• Os aspectos de qualidade de energia relacionados a: tensão em regime 

permanente, fator de potência, distorção harmônica,  desequilíbrio de tensão, 

flutuação de tensão e variação de frequência, devem seguir o Módulo 8 do 

PRODIST; 

• Os níveis de tensão para conexão de micro e minigeração devem respeitar as 

faixas de potência do Quadro 2; 

 

 
Quadro 2 - Nível de tensão de conexão de acordo com a potência instalada. 
Fonte: (ANEEL, 2012). 

 

• O Quadro 3 abaixo indica os requisitos mínimos para o ponto de conexão da 

central geradora com a rede elétrica. 

 



68 

 

 
Quadro 3 - Requisitos mínimos do ponto de conexão para geração distribuída. 
Fonte: (ANEEL, 2012). 
 

O elemento de desconexão é uma chave seccionadora visível e acessível que a 

acessada usa para garantir a desconexão da central geradora durante manutenção em seu 

sistema.  

Já o elemento de interrupção automático pode ser um dispositivo eletromecânico ou 

eletrônico com a função de interromper o fluxo de energia, sendo acionado por uma proteção 

para microgeradores distribuídos e por comando e/ou proteção para minigeradores 

distribuídos. 

Nos sistemas que se conectam à rede através de inversores, as proteções relacionadas 

no Quadro 3 podem estar inseridas nos referidos equipamentos, sendo a redundância de 

proteções desnecessária para microgeradores distribuídos.  

O módulo 8 do PRODIST refere-se a qualidade de energia, critérios que devem ser 

atendidos pelo fabricante do inversor ou sistema de geração, não sendo a competência do relé 

a verificação dos limites de harmônicos individuais.  

Os requisitos técnicos relevantes para conexão na rede elétrica de micro e 

minigeração do PRODIST são listados abaixo: 

• O fator de potência no ponto de conexão deve estar compreendido entre 0,92 e 1 

indutivo ou 1 e 0,92 capacitivo; 
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• Os valores de distorção harmônica total em função da tensão nominal são 

definidos no Quadro 4; 

 

 
Quadro 4 - Percentuais máximos de distorção harmônica total de tensão em função da tensão 
do sistema. 
Fonte: (ANEEL, 2012) 

 

• Os valores máximos de distorção harmônica individual de tensão são definidos no 

Quadro 5; 

 

 
Quadro 5 - Percentuais máximos de distorção harmônica individual de tensão. 
Fonte: (ANEEL, 2012) 

 

• O valor máximo de desequilíbrio de tensão nos barramentos deve ser igual ou 

inferior a 2%, com exceção da baixa tensão; 

• Os limites normais de frequência estão situados entre 59,9 Hz e 60,1 Hz.  

• A frequência deve retornar para a faixa de 59,5 Hz a 60,5 Hz, no prazo de 30 

segundos após sair desta faixa para permitir a recuperação do equilíbrio de carga; 
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• Durante distúrbios do SEP, para permitir recuperação do equilíbrio entre carga e 

geração, a frequência não pode exceder 66 Hz ou ser inferior a 56,5 Hz em 

condições extremas, pode permanecer acima de 62 Hz por no máximo 30 

segundos e acima de 63,5 Hz por no máximo 10 segundos, pode permanecer 

abaixo de 58,5 Hz por no máximo 10 segundos e abaixo de 57,5 Hz por no 

máximo 5 segundos; 

• A faixa de tensão adequada para atendimento de pontos de conexão com tensão 

nominal de 220 V e 127 V é de 201 V ≤ VLEITURA ≤ 231 V e 116 V ≤ 

VLEITURA ≤ 133 V, respectivamente. 

 

 

2.3.5 Manuais de acesso das concessionárias para conexão de GD no SEP 

 

 

Nesse capítulo serão apresentados os principais requisitos de proteção contidos nos 

manuais de acesso das concessionárias AMPLA, que demandou necessidade do equipamento 

de proteção para GD, e da COPEL, por ter um documento para esse fim desde o fim de 2010 e 

atualizado recentemente, no fim de 2012. Os manuais de acesso das outras concessionárias 

assemelham-se muito com o manual da AMPLA.  

 

 

2.3.5.1 Manual de acesso da concessionária AMPLA 

 

 

Os requisitos para proteção do ponto de conexão entre GD e a rede elétrica devem 

seguir as orientações contidas no módulo 3.7 do PRODIST e, baseado nela, a AMPLA exige 

os elementos de proteção expostos no Quadro 6. 

Na conexão de geradores através de inversores, os mesmos devem atender a norma 

IEC 62116. Para geradores que não utilizam inversores, pelo menos o sistema anti-ilhamento 

deve respeitar IEC 62116. As funções de proteção para proteger a interconexão são: 25, 62, 

50/51, 27, 59 e 81U/O. 

O elemento de desconexão na baixa tensão deve ser uma chave seccionadora mono, 

bi ou trifásica instalada em caixa dotada da possibilidade de lacre para acesso somente de 
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técnicos da Ampla. Na média tensão deve ser instalada uma chave fusível ou seccionadora no 

ponto de derivação do ramal de ligação, acessível somente ao pessoal da Ampla. 

 

 
Quadro 6 - Requisitos de proteção no ponto de conexão para geração distribuída exigidos pela 
AMPLA. 
Fonte: (AMPLA, 2012) 

 

Para geradores que se conectam sem inversores com potência até 75 kW (fontes 

térmicas ou hidráulicas), os ajustes das proteções devem seguir as especificações 

Conexão na baixa (BT) ou 

na média tensão (MT)
BT MT MT MT

Potência Até 75 kW > 75 kW até 100 kW > 100 kW até 500 kW > 500 kW até 1 MW

Proteções

Elemento de desconexão 

(seccionadora) sim sim sim sim

Elemento de interrupção 

(disjuntor) (inversor) sim sim sim sim

Transformador de 

acoplamento não não sim sim

Proteção de subtensão 

(27) sim sim sim sim

Proteção de sobretensão 

(59) sim sim sim sim

Proteção de sobretensão 

(59N) não não não não

Proteção de 

subfrequência (81U) sim sim sim sim

Proteção de 

sobrefrequência (81O) sim sim sim sim

Proteção de 

sobrecorrente (50/51) sim sim sim sim

Proteção de 

sobrecorrente (50N/51N) não não não não

Relé de sincronismo (25) 

*p/ síncronos sim sim sim sim

Relé de tempo de 

reconexão (62) sim sim sim sim

Proteção contra 

desequilíbrio de corrente 

(46) não não não sim

Proteção contra 

desbalanço de tensão (47)
não não não sim

Sobrecorrente direcional 

(67) não não não sim

Sobrecorrente com 

restrição de tensão (51V) não não não sim

Antilhamento (78) (81 

df/dt) (outra) sim sim sim sim

Relé de subpotência (37) não não não não

Relé direcional de 

potência (32) não não não não

Controle Remoto não não não não

AMPLA - PROTEÇÕES EXIGIDAS PARA PROTEÇÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
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recomendadas da Tabela 5. Para potências superiores, a parametrização das proteções deve 

ser avaliada pela concessionária. 

 

Tabela 5 - Recomendação de ajustes dos parâmetros de proteção para geradores com potência até 
75 kW que se conectam a rede sem inversores. 

Requisito de Proteção 
Potência Instalada até 75 

kW 
Tempo máximo de atuação 

(segundos) 

Proteção de subtensão (27) 0,8 p.u. 5 

Proteção de sobretensão (59) 1,1 p.u. 5 

Proteção de subfrequência 
(81U) 

59,5 Hz 5 

Proteção de sobrefrequência 
(81O) 

60,5 Hz 5 

Proteção de sobrecorrente 
(50/51) 

De acordo com a corrente 
do padrão de entrada de 

energia. 
N/A 

Relé de sincronismo (25) *p/ 
síncronos 

10°; 10% tensão; 0,3Hz. N/A 

Relé de tempo de reconexão 
(62) 

180 segundos 180 

Fonte: (AMPLA, 2012) 
 

Para geradores que conectam na rede elétrica por inversores, os tempos de respostas 

variam para sub/sobretensão sãodiferentes, e a resposta para sub/sobrefrequência seguem 

dinâmicas diferentes. 

Para subtensão com valor inferior a 0,8 p.u., o tempo máximo de desligamento é de 

0,4 segundos. Para sobretensão com valor superior a 1,1 p.u., o tempo máximo de 

desligamento deve ser de 0,2 segundos. 

No evento de subfrequência com frequência inferior a 57,5 Hz o tempo máximo de 

desconexão é de 0,2 segundos. O sistema deve voltar a fornecer energia quando a frequência 

retornar a 59,9 Hz respeitando o tempo de reconexão de 180 segundos; 

Quando a frequência ultrapassar 60,5 Hz e permanecer abaixo de 62 Hz, o inversor 

deve reduzir a potência injetada de acordo com a equação (1).  

 

∆� = [����� − ��������� + 0,5 ] × "    (1) 
 

Onde: 
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• ∆P: variação de potência ativa em % da potência no instante que a frequência 

excede 60,5 Hz; 

• R: taxa da redução desejada da potência ativa injetada, ajustada em 40 %/Hz.  

 

Se, após o início de redução de potência, a frequência retroceder, o inversor deve 

manter o menor valor de potência atingido. Só deve aumentar a potência depois que a 

frequência retornar à faixa de 60 Hz +/-0,05 Hz por no mínimo 300 s. A potência ativa deve 

aumentar com um gradiente de 20% de PMÁX por minuto. 

Se a frequência exceder 62 Hz, a GD deve parar de fornecer energia em até 0,2 s. A 

Figura 20 ilustra a curva de operação do inversor com a potência ativa dependente da 

frequência, muito semelhante à norma Alemã. 

 

 
Figura 20 - Curva de operação do inversor com potência de saída dependente da 
frequência. 
Fonte: (AMPLA, 2012) 

 

O sistema só deve voltar a fornecer energia depois de 180 segundos em que a 

frequência da rede retornar a 60,1 Hz. A elevação de potência deve respeitar os 20% de PMÁX 

por minuto. 

Quanto ao fator de potência, o gerador distribuído deve operar dentro das seguintes 

faixas quando a potência fornecida for superior a 20% a potência nominal: 

• PNOM ≤ 3 kW � FP 1 com tolerância 0,98 indutivo/capacitivo; 

• 3 kW ≤ PNOM ≤ 6 kW � FP ajustável de 0,95 indutivo/capacitivo; 

• PNOM > 6 kW � FP ajustável de 0,90 indutivo/capacitivo. 
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Sempre que o fator de potência sair fora dos limites, o retorno para a faixa normal de 

operação deve ocorrer em no máximo 10 segundos. 

No caso de ilhamento, o sistema de GD deve cessar o fornecimento de energia em 

até 2 segundos após o evento. 

O tempo mínimo para autorizar a reconexão é de 180 segundos após a retomada das 

condições normais de tensão e frequência da rede. 

 

 

2.3.5.2 Manual de acesso da concessionária COPEL 

 

 

Os requisitos de proteção exigidos pela COPEL para conexão de geração distribuída 

no sistema elétrico é apresentado no Quadro 7. 

Para microgeração até 75 kW conectada a partir de inversores, as funções de 

proteção poderão estar todas embarcadas no inversor, não havendo a necessidade de proteções 

externas. As funções de proteção que deverão estar incorporadas dentro do inversor são: 59, 

27, 81 O/U, 25 e anti-ilhamento. As funções anti-ilhamento devem prever ajuste dos 

elementos ativo de tensão e frequência.  

As funções de anti-ilhamento salto de vetor (78) e derivada de frequência (81 df/dt) 

deverão possuir ajustes parametrizáveis. O salto de vetor deve ter bloqueio por mínima tensão 

para evitar atuação indevida. 

O relé de desequilíbrio de tensão deve detectar inversão de sequência de fases e 

tensão de sequência negativa. 

A função de desbalanço de corrente deve detectar sequência negativa. 

O relé direcional de potência deve limitar o máximo valor de energia a ser exportado 

conforme acordo operativo. 

Relé de sobrecorrente com restrição por tensão (51v), pode ser utilizado para 

melhorar a sensibilidade devido aos baixos valores de corrente durante curtos distantes da 

usina. 

A função de sobre/subfrequência deve ter uma janela de amostragem de no mínimo 1 

ciclo. O relé de sobretensão de neutro é somente necessário em casos ligados em 13,8 kv, para 

detecção de faltas fase-terra com cabo ao solo. 

O fator de potência dos inversores deverão ser maiores que 0,92 indutivo ou 

capacitivo. 
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Na ocorrência de desligamento, a reconexão só deve ocorrer após um tempo de 

retardo de no mínimo 2 minutos. 

 

 
Quadro 7 - Requisitos de proteção no ponto de conexão para geração distribuída exigidos pela 
COPEL. 
Fonte: (COPEL, 2012) 

 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

 

As funções de proteção a serem utilizadas para proteger o GD dependem da natureza 

do gerador. O equipamento deve ser generalista, atendendo os requisitos para proteger a 

Conexão na baixa (BT) ou 

na média tensão (MT)
BT MT MT MT MT

Potência até 75 kW > 75 kW até 300 kW > 300 kW até 500 kW > 500 kW até 1 MW > 1 MW

Proteções

Elemento de desconexão 

(seccionadora) sim sim sim sim sim

Elemento de interrupção 

(disjuntor) (inversor) sim sim sim sim sim

Transformador de 

acoplamento não sim sim sim sim

Proteção de subtensão 

(27) sim sim sim sim sim

Proteção de sobretensão 

(59) sim sim sim sim sim

Proteção de sobretensão 

(59N) não sim sim sim não

Proteção de 

subfrequência (81U) sim sim sim sim sim

Proteção de 

sobrefrequência (81O) sim sim sim sim sim

Proteção de 

sobrecorrente (50/51) sim sim sim sim sim

Proteção de 

sobrecorrente (50N/51N) sim sim sim sim sim

Relé de sincronismo (25) 

*p/ síncronos sim sim sim sim sim

Relé de tempo de 

reconexão (62) não não não não não

Proteção contra 

desequilíbrio de corrente 

(46) não não sim sim sim

Proteção contra 

desbalanço de tensão (47)
não não não sim sim

Sobrecorrente direcional 

(67) não não não sim sim

Sobrecorrente com 

restrição de tensão (51V) não não não sim sim

Antilhamento (78) (81 

df/dt) (outra) sim sim sim sim sim

Relé de subpotência (37) não não sim sim sim

Relé direcional de 

potência (32) não não não sim sim

Controle Remoto não não sim sim sim

COPEL - PROTEÇÕES EXIGIDAS PARA PROTEÇÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
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interconexão de geradores síncronos, assíncronos e conectados a partir de inversores. No 

entanto, de maneira geral devem ser consideradas quatro características importantes para o 

correto funcionamento: 

• Confiabilidade: certeza da eliminação de faltas reais, sem acionamentos 

indevidos; 

• Segurança: Não interromper o circuito desnecessariamente; 

• Seletividade: habilidade de discriminar e atuar em faltas que ocorram somente 

dentro da zona de proteção; 

• Velocidade: Atuar o mais rápido possível, considerando os requisitos de 

coordenação, minimizando danos. 

 

A revisão bibliográfica de artigos e normas, que foi realizado durante o capítulo 2, 

possibilita especificar os requisitos necessários para o equipamento de proteção. O 

equipamento deve monitorar a tensão, frequência e corrente no PAC, protegendo a rede 

elétrica e o gerador distribuído de eventos anormais que podem ocorrer dos dois lados, 

interrompendo o mais rápido possível a conexão. 

Para isso é necessário que o equipamento contemple os elementos de proteção 

exigidos pelas normas e que essas funções atuem para garantir a funcionamento dos GDs 

dentro dos limites de operação estabelecidos. 

Além das proteções locais, percebeu-se a necessidade de operação remota, 

permitindo a concessionária controlar o despacho de geração distribuída, garantindo a 

confiabilidade do sistema elétrico quanto ao balanço de geração e demanda. A comunicação 

remota permite melhor coordenação com os equipamentos de proteção da rede e serve de 

retaguarda para os esquemas passivos de detecção de ilhamento. 

O meio de comunicação para implantar o controle remoto deve ser de baixo custo, 

fácil instalação no sistema elétrico permitindo elevada penetração, auto gerenciável e 

apresentar alta confiabilidade. 

O próximo capítulo é dedicado ao estudo de tecnologias para viabilizar o 

desenvolvimento do equipamento de proteção para geração distribuída. 
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3 PROTEÇÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

 
 

3.1 CARACTERÍSTICAS DOS RELÉS DE PROTEÇÃO 

 

 

Um relé digital segue os mesmos princípios de funcionamento dos relés 

eletromecânicos ou estáticos. Ele é um dispositivo conectado ao sistema elétrico capaz de 

detectar condições de anormalidade e tomar decisão de abertura de um elemento de 

seccionamento para isolação da região faltosa da linha, mantendo a continuidade do 

fornecimento de energia elétrica e limitando os danos aos equipamentos (COURY, 2002).  

Um sistema de proteção é constituído por transdutores de tensão (transformadores de 

potencial – TP) e de corrente (transformadores de corrente – TC), uma chave de 

seccionamento que pode ser um disjuntor, o relé de proteção e um sistema para fornecer 

energia ininterrupta ao relé durante um período de falta da rede elétrica, como um sistema 

ininterrupto de energia ou baterias. A Figura 21 ilustra um sistema de proteção conceitual. 

 

 
Figura 21 - Constituição de um sistema de proteção. 
Fonte: O autor (2013). 

 

O relé de proteção recebe os sinais de tensão e corrente da rede elétrica através dos 

TPs e TCs. Esses sinais são digitalizados e processados pelos algoritmos de proteção que 

avaliam se há ou não condição de defeito através da lógica entre os valores medidos e a 

comparação com valores previamente configurados. No caso de detecção de falta, o relé envia 

um sinal de desligamento para a chave, trip, que abrirá o circuito com defeito. 
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A porção do sistema elétrico sob defeito a ser isolada deve ser limitada à menor 

possível. Para isso os relés possuem uma área de operação chamada de zona de proteção do 

relé. Os vários relés espalhados pelo sistema elétrico têm suas proteções coordenadas entre si, 

de forma que atuem dentro da respectiva zona de proteção. As zonas são geralmente 

sobrepostas a fim de que nenhuma porção do SEP fique desprotegida (RUSH, 2011). 

 

 
Figura 22 - Zonas de proteção de relés no sistema elétrico. 
Fonte: (RUSH, 2011). 

 

Os relés de proteção não devem atuar fora de suas zonas de proteção porque isso 

pode causar o isolamento de uma porção maior do sistema elétrico, incluindo uma região 

saudável ou causar mais danos ao SEP. Logo, os relés devem respeitar algumas características 

de operação como confiabilidade, seletividade, velocidade e sensibilidade (COURY et al., 

2011).  

A confiabilidade remete ao relé executar sua função de maneira correta somente 

quando for necessário. O relé deve distinguir situações de faltas reais e transientes normais da 

operação do sistema elétrico, como corrente de inrush de transformadores, variações de carga 

e transitórios causados por anomalias fora de sua zona de proteção.  

A seletividade é a capacidade de o relé isolar a menor porção possível em falta, 

atuando dentro da respectiva zona de proteção, com o objetivo de manter a continuidade do 

fornecimento de energia elétrica para as regiões saudáveis.  

Velocidade de operação é o tempo entre o acontecimento da falta e o comando de 

abertura do disjuntor, que pode ser de poucos ciclos da rede. O relé deve ter o tempo de 

atuação rápido o suficiente para isolar a falta, garantindo menor estresse aos equipamentos 

locais, ou o tempo correto para garantir critérios de seletividade e coordenação com outros 

relés. 

A sensibilidade é a capacidade do relé de proteção responder corretamente às 

condições de falta, considerando suas especificações de projeto. 
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Os relés de proteção são classificados quanto ao seu princípio de funcionamento ou 

disparo. Os relés podem operar por magnitude das grandezas elétricas, podem ser direcionais 

quando operam de acordo com o ângulo entre dois sinais como, tensão e corrente. São relés 

de impedância quando operam de acordo com a distância, relés diferenciais quando operam 

pela diferença entre correntes que entram e saem de nós, e diretos quando operam através de 

uma entrada de trip digital ou sistema de comunicação (COURY et al., 2011). 

 

 

3.2 FUNÇÕES DE PROTEÇÃO 

 

 

Magnitude de tensão e frequência são características fundamentais que representam 

se o SEP está ou não em falta. Detectar desvios das condições normais de tensão e de 

frequência é crítico para detecção de anormalidades, como ilhamento não intencional. Desvios 

instantâneos nessas grandezas podem causar desconexões indesejadas, por isso é necessário 

um tempo de atraso para inibir a ação desse tipo de proteção durante transientes curtos. 

Geradores de indução auto-excitados  podem causar elevadas sobretensões 

ressonantes, resultantes de uma situação de ilhamento. Essas sobretenões podem rapidamente 

causar danos aos equipamentos e exceder a isolação. Nesse caso, em sobretenões acima de 

120% a ação da proteção deve ser instantânea, com tempo máximo de 0,16 segundos (IEEE, 

2008)  

Esquemas de detecção de falta baseados em tensão são utilizados para substituir 

esquemas baseados em corrente, destinado a GDs que são incapazes de sustentar ou contribuir 

com uma corrente de falta significativa, como no caso de inversores e geradores de indução. 

Até mesmo geradores síncronos podem falhar na detecção de faltas por sobrecorrente na 

ocasião de uma combinação de certa impedância de falta. 

É importante monitorar sub/sobretensões em todas as fases em relação ao terra, pois 

nem todas as condições de faltas desbalanceadas afetam a tensão nas fases não faltosas.  

É importante medir a tensão entre fase-terra para GDs conectados a redes elétricas 

aterradas, mesmo que seja por um único lado, pois mesmo em conexões de GD sem 

aterramento a situação de falta entre F-T e F-F resultam num fluxo de corrente de curto-

circuito (IEEE, 2009). 

Em consequência disso, em sistemas de GD trifásicos conectados a rede elétrica no 

esquema de conexão a quatro fios em estrela aterrado, consistindo de três inversores 
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monofásicos, onde cada um deles está conectado fase-fase, os inversores precisam medir a 

tensão em relação ao terra. 

Em GDs conectados a sistemas elétricos sem aterramento, a medição de tensão em 

relação ao terra é desnecessária, pois é preciso que duas fases entrem em curto com o terra 

para haver circulação de corrente de falta, e nesse caso a medição de tensão fase-fase é 

suficiente. 

GDs conectados ao PAC através de transformadores, excetuando-se transformadores 

em estrela aterrado dos dois lados, podem causar efeitos significantes nas tensões do lado do 

GD para tensões desbalanceadas no lado do PAC, ocasionadas por faltas F-T ou F-F-T. Essa 

situação depende em como a componente de sequencia zero de tensão é refletida através do 

transformador, e de como as componentes de sequências positiva e negativa de tensão são 

afetadas devido a um deslocamento de fase através do transformador. Pode ser necessário 

alterar alguns ajustes, por exemplo, elevando o nível de subtensão para trip instantâneo de 0,5 

p.u. para 0,76 p.u.. 

Para GDs monofásicos conectados entre F-T ou F-F é necessário medir a tensão entre 

F-T para detectar sobretensões causadas por cargas desbalanceadas entre F-N, que podem 

ocorrer mesmo quando a tensão entre F-F está correta. 

Nos próximos capítulos será abordado o funcionamento teórico das funções de 

proteção. Foram selecionadas as funções exigidas pelas normas de acesso das concessionárias, 

considerando microgeração e minigeração. A maioria dessas funções, com algumas 

alterações, irão constituir o conjunto das proteções implementadas no equipamento de 

proteção. 

 

 

3.2.1 Proteção de sobrecorrente de fase, neutro e com restrição de tensão (50/51, 50/51N e 

50/51 v)  

 

 

Os relés de sobrecorrente atuam pelo valor eficaz de corrente em qualquer direção, e 

eles são conectados a rede elétrica através de transformadores de corrente. O relé de 

sobrecorrente opera quando o valor da corrente detectada é maior que o valor ajustado. O 

número que expressa sua função de acordo com a ANSI é o 50 para ação instantânea, e 51 

para ação temporizada. Quando a função é para a proteção de sobrecorrente de neutro, 

adiciona-se a letra N ao final. A conexão do relé ao sistema é apresentada na Figura 23. 
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Figura 23 - Diagrama unifilar da conexão dos relés de sobrecorrente. 
Fonte: O autor (2013). 

 

O relé de sobrecorrente pode ser ao mesmo tempo temporizado e instantâneo. Nesse 

caso, até um valor determinado de corrente a atuação é temporizada, para correntes maiores a 

atuação é instantânea.  

A característica dos relés é representada basicamente por suas curvas de tempo 

inverso, corrente versus tempo, que determinam o tempo de ação de acordo com o valor da 

corrente medida e um valor de disparo configurado. Com o advento dos relés digitais essas 

curvas podem ser modificadas no próprio relé para atender a necessidade específica da 

aplicação. As principais curvas características de tempo inverso são: 

• Normal inverso (NI); 

• Muito inverso (MI); 

• Extremamente inverso (EI); 

• Tempo definido (TD). 

 
As curvas de corrente versus tempo são determinadas pela equação (2), modificando 

as suas variáveis. A Tabela 6 os valores dos coeficientes de ajuste para obtenção de cada 

curva. 
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Onde: 

• : Tempo de atuação do relé (em segundos); 
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• # e �: Coeficientes para caracterização do tipo da curva; 

• $%&: Ajuste do multiplicador dos tempos. Desloca as curvas verticalmente no 

eixo do tempo; 

• '��: Corrente medida; 

• '�: Corrente de acionamento. Valor que dispara a contagem de tempo. 

 

Tabela 6 - Coeficientes de caracterização das curvas de tempo inverso. 

Inverso 
Muito 

Inverso 
Extremamente 

Inverso 

k 0,14 13,5 80 

α 0,02 1 2 

Fonte: (MAMEDE; MAMEDE, 2011) 
 

A curva de tempo definido não segue uma equação. A operação dessa função ocorre 

em um tempo determinado. O tempo começa a contar a partir do momento que a corrente 

ultrapassa o valor de acionamento configurado. 

A Figura 24 ilustra as 3 curvas de tempo inverso descritas acima. Pode-se notar que a 

característica extremamente inversa é lenta para níveis baixos de corrente e rápida para 

correntes elevadas. Já a curva normal inversa é mais rápida para correntes de nível baixo e 

lenta para correntes elevadas. A Figura 24 também apresenta a curva característica de tempo 

definido, é possível notar que sua atuação ocorre num tempo fixo para qualquer valor de 

corrente acima do valor de acionamento. O $%& está configurado com o valor igual a 1. 
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Figura 24 - Comparação das curvas característica dos relés de sobrecorrente. 
Fonte: O autor (2013). 

 

Os relés digitais permitem configurar várias curvas diferentes para operarem ao 

mesmo tempo, o efeito é uma curva com comportamento composto. A Figura 25 demonstra a 

composição de uma curva de tempo inverso, uma curva de tempo definido e a unidade 

instantânea. 

 

 
Figura 25 - Composição de curvas para relé digital. 
Fonte:  (MAMEDE; MAMEDE, 2011). 
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O relé de sobrecorrente de neutro funciona exatamente da mesma forma, com as 

mesmas curvas de temporização. A única diferença está no ajuste dos valores de disparo, que 

podem ser menores do que os valores utilizados na função de sobrecorrente de fase. 

Em algumas situações de curto no gerador, a corrente de falta amortece rapidamente 

mantendo um valor abaixo da corrente nominal. Para proteger nesse tipo de situação, o relé de 

sobrecorrente com restrição de tensão é utilizado. Esse relé precisa monitorar o valor de 

tensão eficaz na fase onde esse relé está instalado. Figura 26 mostra a característica de 

operação do relé 50/51 V. 

 

 
Figura 26 - Curva do relé da corrente de partida versus tensão para o relé 
50/51V. 
Fonte: (MAMEDE; MAMEDE, 2011). 

 

Na prática, se o valor de tensão for mais baixo que o nominal, esse relé desloca a 

curva  × ' para a esquerda, diminuindo o valor da corrente de disparo em função da tensão, 

fazendo a proteção operar com um nível de corrente de partida menor.  

 

 

3.2.2 Proteção de subtensão (27) e sobretensão (59) 

 

 

As funções de proteção de subtensão e sobretensão operam polarizadas por tensão. A 

conexão a rede elétrica é através de transformadores de potencial – TPs. 

O relé de subtensão e o de sobretensão operam quando o valor eficaz da tensão da 

rede elétrica é menor ou maior, respectivamente, ao valor ajustado. O número que expressa 



85 

 

sua função de acordo com a ANSI é o 27 para subtensão e 59 para sobretensão. A conexão 

dos dois relés é apresentada na Figura 27. 

 

 
Figura 27 - Conexão dos relés 59 e 27 de subtensão. 
Fonte: O autor (2013). 

  

De modo semelhante ao relé de sobrecorrente, os relés de subtensão e sobretensão 

podem ser configurados com ação temporizada ou instantânea. Para a função de subtensão é 

usual configurar o tipo de ação temporizada para atuar entre 80% e 90% da tensão nominal, 

abaixo de 80% a ação configurada deve ser instantânea. Já para a função de sobretensão é 

usual configurar o tipo de ação temporizada para atuar entre 105% e 115% da tensão nominal, 

acima de 115% ou 120% a ação configurada deve ser instantânea. 

As equações (3) e (4) denota as função de sobretensão e subtensão temporizadas, 

respectivamente. Os tipos de curva inversa são os mesmos utilizados para a função de 

sobrecorrente. Os coeficientes de caracterização dos tipos de curva inversa, # e �, seguem os 

mesmos valores informados na Tabela 6. 
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Onde: 

• : Tempo de atuação do relé (em segundos); 

• # e �: Coeficientes para caracterização do tipo da curva; 

• $%&: Ajuste do multiplicador dos tempos (desloca as curvas verticalmente no 

eixo do tempo); 

• 
(�: Valor da sobretensão medida; 

• 
�(� : Valor da sobretensão de acionamento (valor que dispara a contagem de 

tempo). 
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Onde: 

• : Tempo de atuação do relé (em segundos); 

• # e �: Coeficientes para caracterização do tipo da curva; 

• $%&: Ajuste do multiplicador dos tempos (desloca as curvas verticalmente no 

eixo do tempo); 

• 
(): Valor da subtensão medida; 

• 
�() : Valor da subtensão de acionamento (valor que dispara a contagem de 

tempo). 

 

 

3.2.3 Proteção de sub/sobrefrequência (81UO)  

 

 

São relés que medem a frequência e operam quando ela fica fora da faixa nominal 

admitida para o sistema elétrico. Podem operar instantaneamente ou em tempo definido. Essa 

função pode ser configurada para atuar com subfrequência ou sobrefrequência.  

A polarização desse relé é feita em tensão, por isso a conexão deste ao sistema 

elétrico deve ocorrer por meio de TPs, como apresentado na Figura 28. O número que 

expressa sua função de acordo com a ANSI é o 81. 

 

 
Figura 28 - Conexão do relé 81 de sub/sobrefrequência. 
Fonte: O autor (2013). 

 

Utiliza-se esse tipo de relé em geradores a partir de máquinas rotativas que estão 

sujeitos a possíveis perdas de carga, causando sobrefrequência devido à aceleração da 

máquina. Também em casos onde o gerador, por alguns instantes, fornece uma potência 

menor do que a potência solicitada pela carga, podendo causar instabilidade de subfrequência. 
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O relé 81 é largamente utilizado para detecção da condição de ilhamento. O 

transiente causado pela perda da rede principal, em uma porção da rede elétrica abastecida por 

geração distribuída, pode causar variações na frequência da micro rede local. Porém há casos 

onde a geração local coincide exatamente com a demanda do trecho ilhado, o transiente 

causado pela perda da rede principal é leve e pode não ser percebido. Para evitar esses casos, 

outros esquemas de detecção devem ser utilizados. 

O ajuste desse relé 81 é contínuo e refere-se ao valor absoluto de frequência medida. 

Operam na faixa de tensão ente 40% e 120% da tensão nominal e fora dessa faixa a ação do 

relé é bloqueada. Como os outros relés, sua ação pode ser configurada para ser instantânea ou 

temporizada. 

Existem vários métodos de se medir a frequência e eles serão apresentados no 

capítulo 4, no desenvolvimento. 

 

 

3.2.4 Sobrecorrente direcional (67) 

 

 

O relé de sobrecorrente direcional é sensibilizado ou não de acordo com o sentido em 

que flui a corrente. Para possibilitar a identificação do sentido da corrente, é necessário 

polarizá-lo em corrente e tensão. Logo, sua conexão ao sistema elétrico é feita através de um 

TC e um TP. O número que expressa sua função de acordo com a ANSI é o 67. A conexão do 

relé ao sistema é apresentada na Figura 29. 

 

 
Figura 29 - Conexão do rele 67 de sobrecorrente direcional. 
Fonte: O autor (2013) 

 

As redes elétricas radiais são protegidas por relés de sobrecorrente normais, devido a 

corrente sempre fluir no mesmo sentido. Porém, em sistemas configurados em anel ou 

alimentados pelas duas extremidades, como no caso da geração distribuída, é necessário 
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incorporar aos relés de sobrecorrente um elemento direcional. A razão é que a corrente pode 

circular no sentido contrário ao normal num trecho sobre falta, sendo necessário coordenar a 

ação dos elementos de sobrecorrente convencionais para evitar o desligamento de trechos 

saudáveis. 

Para compreender a necessidade de utilizar um relé direcional é necessário dispor de 

um exemplo. A Figura 30 retrata um sistema simplificado de geração-transmissão com dois 

geradores na mesma barra provendo energia para outra barra com cargas, utilizando duas 

linhas de transmissão. 

 

 
Figura 30 - Esquema de geração transmissão protegido por relés de sobrecorrente 
direcionais. 
Fonte: Próprio baseado no (MAMEDE; MAMEDE, 2011). 

 

Na configuração ilustrada na Figura 30, os disjuntores D1 e D2 operam com relés de 

sobrecorrente temporizados, atuando para correntes nos dois sentidos. Os relés D3 e D4 

constituem-se de um elemento de sobrecorrente instantânea e um elemento direcional de 

corrente, atuando somente numa direção. As setas acima dos disjuntores indicam o sentido de 

atuação dos relés. 

Em condições normais, a corrente flui da barra de geração para a barra de carga. Se 

uma falta ocorre na barra de cargas, a corrente de falta circulará no sentido normal, 

sensibilizando D1 e D2 que atuarão de acordo a curva inversa do elemento temporizado de 

sobrecorrente. Nessa situação, os elementos instantâneos dos disjuntores D3 e D4 ficam 

sensibilizados, porém são bloqueados pelo elemento direcional e por isso não operam. 

Caso ocorra uma falta no ponto “P”, a corrente para supri-la terá contribuição das 

duas linhas de transmissão, ou seja, corrente de falta passará, no sentido normal, por D1, D2 e 

D4, e por D3 no sentido inverso. Nessa situação, o disjuntor D3 vai abrir devido à 

sensibilização do elemento direcional e o do elemento de sobrecorrente instantânea, evitando 
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a alimentação de parte da corrente de falta passando por D2 e D4. Isso garante que o trecho 

saudável L2 continuará a alimentar a barra de cargas. Logo após a operação de D3, o 

elemento de sobrecorrente temporizado de D1 atuará para isolar o trecho em falta. 

Existem três modos para conectar os TPs e os TCs para possibilitar a identificação do 

sentido de circulação de corrente. As conexões utilizadas para esse relé são de 30º, 60º e 90º. 

Estes ângulos dependem do modo de ligação do TP entre as fases em que está conectado. A 

Figura 31 mostra o diagrama vetorial das 3 ligações. 

 

 
Figura 31 - Tipos de conexões do relé diferencial com TC conectado na fase A. 
Fonte: O autor (2013) 

 

A conexão em 90°, também conhecida como conexão em quadratura, é a mais 

utilizada por apresentar um maior desempenho. A explicação desse fato é que a componente 

de polarização, nesse caso, é formada pelas tensões de fase onde não está ocorrendo o curto-

circuito. Numa situação de falta, a componente de tensão da fase em contingência sofre 

atenuação, influenciando no ângulo para obtenção do conjugado de bloqueio do relé. 

O conjugado de operação desse relé é calculado pela equação (5), para polarização 

em quadratura. A Figura 32 ilustra as zonas de operação, T>0, e bloqueio, T<0, dessa função 

de proteção em relação ao vetor de corrente na fase B (Ib) e ao vetor de polarização (Vac). 

 

$ = # ∙ 
+�� ∙ '�+ ∙ sin�/ − �      (5) 
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Figura 32 - Ângulos característicos de um relé com conexão em quadratura. 
Fonte: O autor (2013), baseada no (MAMEDE; MAMEDE, 2011). 

 

Na equação (5) o �  é o ângulo característico do relé direcional, ele deve ser 

configurado de tal maneira que o ângulo entre o fasor da corrente, em falta, e o fasor de 

polarização proporcione torque máximo, sen�ϕ − β = 1. Na Figura 32 β vale -70º é um 

valor bem usual, visto que numa falta o fator de potência da fase em falta situa-se em torno de 

0,3 indutivo, equivalente a -72,5º de defasagem entre tensão e a corrente. 

Em situações onde é necessário detectar faltas com maior sensibilidade, como no 

caso de faltas de fase-terra de alta impedância, cujo valor de corrente pode ser inferior a 

corrente de disparo dos elementos de sobrecorrente de fase, utiliza-se o relé direcional de 

sobrecorrente de neutro, 67N. Esse relé opera pela corrente de neutro, obtida através da 

equação (6), e é polarizado pela tensão de sequência zero, obtida pela equação (7). 

 

'45556 = '�5556 + '75556 + '8556     (6) 
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=      (7) 

 

No caso de uma falta monopolar, o disparo do relé ocorrerá por haver circulação de 

corrente de sequência negativa e, consequentemente, uma componente de tensão de sequência 

negativa. 
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3.2.5 Relé direcional de potência (32) 

 

 

Enquanto o relé direcional de sobrecorrente atua com um conjugado máximo 

relacionado às condições de curto-circuito, fator de potência indutivo e tensão de fase com 

valores próximos de zero, o relé direcional de potência utiliza o conjugado máximo de 

potência ativa, com fator de potência unitário e tensão de fase próximo da nominal. 

O relé direcional de potência é utilizado para limitar sobrepotência num sentido ou 

inibir qualquer valor de potência no sentido contrário, evitando a motorização de geradores, 

por exemplo. 

A operação do relé direcional de potência se dá pela potência ativa total calculada 

vetorialmente em cada fase, podendo o sinal ser positivo ou negativo, conforme as equações 

de (8) a (11). 

 

�� = 
�5556 × '�5556     (8) 
 

�7 = 
755556 × '75556     (9) 
 

�8 = 
85556 × '8556     (10) 
 	�: = �� + �7 + �8         (11) 

 

 

3.2.6 Relé de sincronismo (25) 

 

 

O relé de sincronismo verifica as condições de sincronismo entre o gerador e rede 

para permitir ou não o paralelismo. Sua polarização se dá por duas entradas de tensão, um no 

lado na rede elétrica e outro no lado do gerador, como ilustra a Figura 33. Como esse relé se 

aplica geralmente ao paralelismo de máquinas rotativas, é utilizada apenas 1 das 3 fases, pois 

admite-se que os valores absolutos de tensão e frequência das outras fases terão os mesmos 

valores da fase utilizada, com defasamento de 120º adiantado ou atrasado de acordo com a 

sequência de fases utilizada para conexão. O número que expressa sua função de acordo com 

a ANSI é o 25. 
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Figura 33 - Conexão do relé de sincronismo. 
Fonte: O autor (2013). 

 

A função 25 compara a frequência, ângulo de fase e nível de tensão nos dois lados, 

verificando se o gerador distribuído e a rede encontram-se sincronizados. Tomando como 

exemplo a Figura 33, o disjuntor D1 é mantido aberto enquanto os parâmetros da rede e do 

gerador são analisados. Ao ser detectado sincronismo entre as fontes, os contatos são fechados 

permitindo o paralelismo do GD com a rede elétrica. 

Os parâmetros de ajuste desse relé resumem-se aos módulos máximos das diferenças 

de tensões, frequências e defasagens entre as fontes. Os relés comerciais permitem faixas de 

ajustes variáveis de cada um desses três parâmetros, os quais variam de cada marca de 

fabricante, tal como a exatidão desses ajustes. Em geral a exatidão para os parâmetros 

ajustáveis são: 

• Diferença de tensão: +/-2%; 

• Diferença de frequência: +/-0,1Hz; 

• Diferença de defasagem: +/-2º. 

 
 

3.2.7 Proteção contra desequilíbrio de corrente (46) 

 

 

O relé de desequilíbrio de corrente é utilizado para proteção do gerador contra cargas 

assimétricas, que geram correntes de sequência negativa, causando sobreaquecimento de 

máquinas rotativas. 

Correntes de sequência negativa induzem correntes no rotor com o dobro da 

frequência nominal, fazendo com que o rotor fique submetido a torque de frenagem 

equivalente a elevação de carga nos terminais. Outra consequência dessa situação é a vibração 

do grupo motor-gerador. 
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A polarização do relé de desequilíbrio de corrente é em corrente e é preciso medir as 

3 fases com TCs para calcular a componente negativa da corrente. A Figura 34 ilustra o 

diagrama unifilar para a conexão desse relé. O número que expressa sua função de acordo 

com a ANSI é o 46. 

 

 
Figura 34 - Conexão do relé de desequilíbrio de corrente, 46. 
Fonte: O autor (2013). 

 

A componente de sequência negativa é uma das componentes simétricas obtidas pelo 

teorema de Fortescue, ferramenta muito utilizada no estudo de sistemas elétricos trifásicos 

desequilibrados. O objetivo dessa ferramenta é decompor os fasores de tensão ou corrente 

desequilibrados em 3 sistemas de fasores equilibrados, chamados de componentes de 

sequência zero (0), positiva (1) e negativa (2). Para obter os componentes simétricos utiliza-se 

a equação (12). 

 

[ ] [ ] [ ]abcITI ⋅⋅= −1
012 3

1
     (12) 

 

Onde [$] é a matriz de transformação, dada por: 

 

$;< = =1 1 11 � �>
1 �> � ?     (13) 

 

Os elementos �  e �>  representam a defasagem de 120º do sistema trifásico de 

fasores equilibrados, seus valores são dados pelas equações (14) e (15) respectivamente. 

 

� = 1@120° = �0,5 + C0,866    (14) 
 

�> = 1@�120° = �0,5 � C0,866   (15) 
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Logo, aplicando a equação (12) pode-se obter a corrente de sequência negativa, 

representada pela equação (16). 

 

( )cba IIII
rrrr

⋅+⋅+⋅= αα 2
2 3

1
    (16) 

 

O ajuste do valor '> para o disparo da proteção pode ser obtido relacionando com o 

valor da corrente nominal de carga, com a equação (17). 

 

[%]1002 ⋅=
ngI

I
λ      (17) 

 

Onde: 

• F – fator de assimetria; 

• '�G – corrente nominal do gerador. 

 

A curva de tempo versus corrente para o relé 46 deve ser ajustada em função do fator 

de assimetria. Quando F  ultrapassar 10% deve ser acionado um alarme, a operação do 

disjuntor deve ser configurado para um valor de F mínimo de 10% e no máximo para 30%. 

Quando o F estiver no valor mínimo, deve-se aguardar um tempo entre 10 e 100 segundos, 

dependendo da sensibilidade e potência, para evitar desligamentos indesejados do gerador. 

Com F  próximo do valor máximo, o tempo de ação a ser ajustado deve ser inferior a 3 

segundos. 

Outra maneira para determinar o tempo máximo que o rotor suporta a corrente de 

sequência negativa é através da equação (18), proveniente da integral de Joule (MAMEDE; 

MAMEDE, 2011). 

 

# = '>
> ∙ $     (18) 

 

Onde: 

• # – constante que depende do tipo e das condições de funcionamento do gerador; 

• $ – tempo da duração da corrente em desequilíbrio, dado em segundos. 
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Para a constante #  devem ser adotados valores médios de referência, 30 para 

geradores conectados com turbina a gás ou a vapor, e 40 para geradores conectados com 

turbina hidráulica. Para # entre 40 e 80, pode ocorrer danos consideráveis no gerador. Para 

valores de k acima de 80, certamente haverá danos graves à máquina (MAMEDE; MAMEDE, 

2011).  

 

 

3.2.8 Proteção contra inversão de sequência de fases (47) 

 

 

O objetivo dessa proteção é evitar o paralelismo de geradores na rede elétrica com 

sequência de fase trocadas, evitando avarias na máquina pela conexão na rede com fases 

invertidas. A conexão desse relé é dada por um TP em uma das fases do gerador, geralmente 

na fase A, e outros três TPs conectados nas fases da rede elétrica. A Figura 35 ilustra a 

conexão do desse relé no sistema elétrico. O número que expressa sua função de acordo com a 

ANSI é o 47. 

 

 
Figura 35 - Conexão do relé de inversão de sequência de fases, 47. 
Fonte: O autor (2013). 

 

É utilizado apenas um TP do lado do gerador, pois se admite que a sequência de 

fases seja conhecida por informações disponíveis nos terminais de conexão do gerador. 
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3.2.9 Proteção antilhamento 

 

 

As técnicas locais passivas apresentam-se como soluções com menor custo, de baixa 

complexidade de implementação e que não interferem na qualidade da energia fornecida. O 

método de detecção passivo é o mais difundido, apesar de apresentar uma zona de não 

detecção – ZND considerável. 

Algumas dessas técnicas são listadas abaixo: 

• Ocorrência de Sub/Sobretensão e Sub/Sobrefrequência; 

• Taxa de variação de frequência; 

• Monitoramento do deslocamento de fase; 

• Taxa de variação da potência de saída. 

 

Compreender e avaliar as técnicas passivas de detecção de ilhamento, aplicadas na 

proteção de geradores distribuídos, possibilita o desenvolvimento de novas estratégias para 

aumento da eficácia dos métodos existentes, minimizando as zonas de não detecção.  

Uma alternativa para diminuir a ZND e garantir a saída de GD diante a condição de 

ilhamento é a utilização de sistemas de comunicação. No projeto proposto foi integrado um 

radio de comunicação ZigBee que, através de uma rede mesh espalhada pela rede de 

distribuição, possibilita o controle da GD pela concessionária. Esse rádio pertence a outro 

projeto, maiores detalhes são apresentados no Apêndice A. 

Nos itens subsequentes são descritos alguns dos principais métodos passivos para 

proteção anti-ilhamento. 

 

 

3.2.9.1 Sub/sobretensão 

 

 

Essa técnica utiliza os relés de sub/sobretensão, a tensão é constantemente medida no 

ponto de acoplamento comum entre gerador e a rede, a desconexão do gerador acontece 

quando a tensão medida ultrapassa os limites de sub ou sobretensão determinados durante 

certo tempo. Os relés de sub/sobretensão são associados ao relé de sub/sobrefrequência para 

uma proteção anti-ilhamento mais eficaz. 
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Na prática, o desbalanço entre a energia reativa produzida e consumida, que ocorre 

na perda do sistema principal, leva a alteração na tensão que é medida localmente. Essa 

proteção deve ser coordenada com a possível duração de falta do sistema no ponto de 

conexão, uma vez que a situação de curto-circuito pode depreciar a tensão na linha de 

distribuição. 

 

3.2.9.2 Sub/sobrefrequência 

 

 

Em regime estacionário, sem variações, o sistema elétrico permanece com frequência 

constante em todos os pontos. A velocidade das máquinas síncronas e o deslizamento das 

máquinas de indução são proporcionais à frequência do sistema. A relação entre a velocidade 

das máquinas e a frequência altera-se durante transitórios do sistema elétrico, ocasionados por 

falta, manobras ou na condição de ilhamento.  

O inversor não é constituído de partes mecânicas rotativas, por isso não está sujeito a 

alterações na sua frequência devido a alteração de carga em seus terminais. O inversor 

conectado a rede segue a forma de onda e frequência da tensão da rede, ele deve se proteger 

de variações de frequência externas, pois elas indicam uma condição de anormalidade da rede. 

Essa proteção anti-ilhamento utiliza o relé de sub/sobrefrequência, monitorando a 

frequência da tensão no PAC. Caso a frequência ultrapasse o valor máximo ou mínimo pré-

estabelecido, durante um tempo determinado, é entendido que a condição de ilhamento 

ocorreu. 

A situação de subfrequência pode acontecer devido à perda de um grande gerador no 

sistema elétrico, ou o ilhamento de um trecho da rede elétrica cuja carga excede a produção 

do GD. 

Já a situação de sobrefrequência ocorre no exato instante do ilhamento de um trecho 

onde as cargas acopladas são inferiores a potência fornecida pelo GD, ocorrendo 

instantaneamente uma sobre potência no trecho ilhado. 

 

 

  



98 

 

3.2.9.3 Taxa de variação de frequência 

 

 

Esse método utiliza a derivada no tempo da frequência para detectar o ilhamento, é 

conhecido como relé 81df/dt pela ANSI ou ROCOF (rate of change of frequency). Como 

visto no item anterior, a condição de ilhamento pode gerar uma discrepância entre a energia 

gerada e a energia consumida, afetando a velocidade das máquinas do sistema e 

consequentemente a frequência. 

A taxa de variação de frequência pode ser medida/calculada através da equação (19). 

∆H

∆:
=

∆I∙H

>∙J∙K
      (19) 

 

Onde: 

• ∆�: Variação na potência de saída; 

• �: Frequência do sistema; 

• L: Constante de inércia da máquina; 

• M: Potência nominal da máquina. 

 

A proteção monitora a frequência da tensão no PAC e opera quando o valor pré-

configurado de taxa de variação de frequência for excedido. Os valores são configurados para 

situações de desbalanço de carga associado à perda da rede. 

O tempo de atuação da proteção pode variar 0,3 e 0,7 segundos, porém esse tempo 

pode ser reduzido para poucos ciclos quando a taxa de variação de frequência for muito 

elevada. 

Se a potência gerada e a carga estão em perfeito balanço, a variação de frequência 

pode ser insignificante logo após o ilhamento. Nessa situação a perda da rede não é detectada. 

 

 

3.2.9.4 Monitoração do deslocamento de fase 

 

 

Na situação normal, com o GD conectado a rede, a potência da carga é dividida entre 

a rede e o GD, conforme mostra a Figura 36. A corrente do gerador, IGEN, gera uma queda de 
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tensão na reatância de dispersão da máquina, a tensão no terminal da máquina Vt é defasada 

de um ângulo N em relação a tensão interna do gerador Ef, como ilustrado na Figura 37. 

 

 
Figura 36 - GD conectado a rede alimentando parcialmente a carga. 
Fonte: O autor (2013). 

 

 
Figura 37 - Diagrama vetorial do gerador na situação normal. 
Fonte: O autor (2013). 

 

No instante em que ocorre a situação de ilhamento, Figura 38, o GD assume toda a 

carga. O incremento no valor da corrente causa uma queda de tensão maior na reatância da 

máquina e isso faz com que o ângulo N  aumente de ∆N  abruptamente, conforme ilustra a 

Figura 39. 

 

 
Figura 38 - GD ilhado alimentando totalmente a carga. 
Fonte: O autor (2013). 
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Figura 39 - Diagrama vetorial do gerador na situação ilhada. 
Fonte: O autor (2013). 

 

O incremento no ângulo N corresponde a um atraso na passagem por zero da senoide 

conforme mostra a Figura 40. A proteção de deslocamento de fase faz uma comparação do 

tempo de cada ciclo, quando é detectada uma alteração na duração do ciclo significa que o 

ângulo de carga foi alterado. Essa função de proteção é conhecida como relé 78 pela ANSI. 

 

 
Figura 40 - Deslocamento de fase no instante do ilhamento do GD. 
Fonte: O autor (2013). 

 

Outras situações, além do ilhamento, podem causar a alteração do ângulo de carga do 

GD como curto-circuito ou entrada e saída de grandes cargas. Utiliza-se, em conjunto com 

essa técnica, o relé de subtensão para bloquear a atuação indevida. 

Para o inversor conectado à rede, a constatação do acontecimento do deslocamento 

de fase significa que o trecho ilhado é alimentado por um gerador rotativo. Caso esse gerador 

rotativo não consiga suprir toda a carga acoplada no trecho ilhado, nos instantes após o 

ilhamento, as proteções de sub/sobretensão ou sub/sobrefrequência deverão atuar, removendo 

o inversor da ilha. 
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3.2.9.5 Taxa de variação da potência de saída 

 

 

Como apresentado no item anterior, a situação de ilhamento causa abruptas 

alterações nas condições da carga acoplada, o que altera instantaneamente a potência de saída 

do DG. 

O método monitora a potência total do gerador através da medição de tensão e 

corrente nas 3 fases. As medidas de alteração de potência são integradas por um tempo de 

amostras definido, a proteção atua caso o resultado da integração ultrapasse o valor limite 

ajustado. 

Esse método pode ser utilizado para a rápida detecção de saída de sincronismo do 

sistema. 

 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

 

O projeto de proteção deve permitir o paralelismo do GD com a concessionária, 

protegendo ambos de condições anormais de funcionamento. Para isso devem ser escolhidas 

funções de proteção adequadas, que garantirão a conformidade na operação desse sistema, 

considerando o tipo de gerador distribuído. 

As funções de proteção disponíveis no equipamento devem atender ao PRODIST e 

as demais normas das concessionárias para acesso de geração distribuída no sistema elétrico, 

deliberadas no final de 2012. As funções de proteção são: 

• Sub/Sobretensão (27/59); 

• Sub/Sobrefrequência (81); 

• Sobrecorrente instantânea e temporizada (50/51 e 50/51N); 

• Sobrecorrente direcional (67); 

• Direcional de Potência (32); 

• Verificação de Sincronismo (25); 

• Desbalanço de corrente de fase (46); 

• Reversão de sequência de fase (47); 

• Funções anti-ilhamento. 
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O objetivo do equipamento de proteção é assegurar o correto funcionamento das 

fontes alternativas, através do monitoramento das grandezas elétricas no PAC. A proteção 

deve proteger o inversor de situações anormais e de falta da rede, também deve proteger a 

rede do mau funcionamento do gerador distribuído, conforme situações apresentadas no 

capítulo 2. 

As funções anti-ilhamento a serem implementadas serão passivas e por isso podem 

conter zonas de não detecção de ilhamento. Serão aplicados mais de um método com o intuito 

de mitigar ao máximo a ZND. 

Será utilizado um sistema de comunicação, baseado na rede mesh Zigbee, cujo 

objetivo principal é permitir o controle remoto da GD pela concessionária. Em conjunto com 

as funções passivas, o sistema de comunicação pode ser utilizado para coordenar com os 

equipamentos de proteção e manobra do SEP, colaborando para mitigar a ZND em algumas 

situações. 

O hardware deve ser confiável e robusto, o processador escolhido deve ser capaz de 

processar uma grande quantidade de sinais, gerenciar dados de medição, interface com o 

usuário e o sistema de comunicação remoto. 

No capítulo 4 será apresentado o desenvolvimento das soluções de hardware e 

software para o equipamento de proteção, visando o funcionamento especificado. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO DO RELÉ DE 

PROTEÇÃO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 

 

 

4.1 RELÉS DIGITAIS 

 

 

Os primeiros relés utilizados no sistema elétrico eram dispositivos eletromecânicos, e 

o seu funcionamento dava-se pela movimentação de partes mecânicas por forças 

eletromagnéticas produzidas pela circulação de corrente. 

Com o desenvolvimento e evolução dos semicondutores surgiram os relés de estado 

sólido. Esses dispositivos eram mais precisos e não apresentavam partes mecânicas, por isso 

eram chamados de estáticos. Porém a sensibilidade desses equipamentos em relação a 

variações climáticas impediu que ocupassem totalmente o lugar dos relés eletromecânicos. 

O início do desenvolvimento dos relés digitais deu-se na década de 60, com a 

utilização de computadores para análise do sistema elétrico de potência. Devido ao elevado 

custo e tamanho dos computadores nessa época, o relé digital não era vantajoso em relação 

aos relés eletromecânicos da época. 

A partir da década de 70, a evolução dos computadores e dos microprocessadores 

permitiu o início do desenvolvimento de equipamentos digitais para utilização no sistema 

elétrico, o que possibilitou, em anos recentes, o desenvolvimento de relés digitais 

multifuncionais. 

Os relés digitais modernos permitem concentrar num único equipamento diversas 

funções de proteção, ao contrário dos relés eletromecânicos. Além de possuir um amplo 

quadro de funções de proteção ajustadas pelo usuário, o relé oferece outras vantagens como 

auto-diagnose de hardware e software, para constatação de problemas no relé, portas de 

comunicação facilitando troca de informação com computadores e demais equipamentos, 

capacidade de registrar a oscilografia das grandezas elétricas, registro de eventos e a 

possibilidade de criar novos algoritmos de proteção sem a necessidade de alterar 

drasticamente a arquitetura do relé (COURY et al., 2011). 
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4.1.1 Arquitetura dos relés digitais 

 

 

Devido ao grande número de funcionalidades contidas em relés digitais, esses 

dispositivos apresentam inúmeras entradas e saídas, digitais e analógicas, entradas de 

alimentação, além de vários periféricos de comunicação. Dessa forma, a arquitetura de um 

relé digital pode ser dividida em vários subsistemas com funções distintas. A Figura 41 ilustra 

num diagrama de blocos os subsistemas que formam a arquitetura de um relé digital. 

 

 
Figura 41 - Arquitetura de um relé digital. 
Fonte: (SCHWEITZER, 2011)  

 

No subsistema de entradas analógicas é feito o condicionamento do sinal referente à 

grandeza elétrica, tensão ou corrente, a ser medida. Os circuitos envolvidos nessa etapa fazem 

a supressão de surtos, atenuação do sinal, isolação galvânica e filtragem analógica. O sinal de 

saída desse bloco está condicionado e apto para ser digitalizado. A Figura 42 ilustra o 

funcionamento desse bloco. 

 

 
Figura 42 - Subsistema de entradas analógicas. 
Fonte: (SCHWEITZER, 2011). 
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O filtro passa-baixa tem a função de anti-aliasing, capaz de inibir erros na 

digitalização do sinal e também na filtragem digital. O filtro passa-baixa deve remover, do 

sinal analógico, as componentes com frequência superior à metade da frequência de 

amostragem, inibindo o efeito da sobreposição dos espectros, ou aliasing. A Figura 43 ilustra 

esse fenômeno indesejado, a forma de onda representada em (a) tem uma frequência de 9/8 da 

frequência de amostragem – fa, enquanto que a forma de onda resultante da amostragem com 

frequência fa exibe uma frequência de 1/4 de fa, nota-se que o sinal não foi representado 

corretamente (COURY et al., 2011). 

 

 
Figura 43 - Representação do fenômeno de sobreposição dos espectros. 
Fonte: (COURY et al., 2011). 

 

No bloco chamado A/D, dentro do microprocessador, os sinais analógicos são 

convertidos em sinais digitais em intervalos específicos chamado de tempo ou taxa de 

amostragem. O sinal digital é um número em formato binário que quantiza o valor da 

grandeza no tempo em que foi amostrado. A taxa de amostragem e a quantização devem ser 

adequadas para representar o sinal digitalmente com bom grau de fidelidade, caso contrário 

haverá erros de cálculo das grandezas. A Figura 44 ilustra as etapas do processo de 

digitalização. O bloco “Sample / Hold” faz a aquisição do valor instantâneo e o mantém na 

saída até que o conversor A/D efetue a digitalização do valor analógico. 
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Figura 44 - Amostragem e digitalização do sinal analógico. 
Fonte: O autor (2013) baseada em (SCHWEITZER, 2011). 

  

Quanto maior a taxa de amostragem e a resolução da quantização, mais fielmente o 

sinal analógico será digitalmente representado, porém nem sempre o ganho que se obtém é 

viável. Ambas as características demandam maior poder de processamento, nem sempre o 

processador escolhido conseguirá efetuar todos os cálculos para as funções de proteção e 

processar outras funcionalidades do relé.  

O sinal de interesse para proteção de sistemas elétricos é a componente fundamental 

(COURY et al., 2011), logo taxas de amostragem e resoluções muito elevadas de quantização 

não propiciam ganhos expressivos na fidelidade de representação do sinal, aumentando 

severamente o custo computacional do relé digital. 

O subsistema de entradas discretas é utilizado para informar o microprocessador 

sobre o estado de chaves, disjuntores e seccionadoras. Nesse bloco também é importante a 

presença de supressor de surto, isolação galvânica e condicionamento do sinal. 

O subsistema de saídas discretas é utilizado para atuação de disjuntores e 

acionamento de alarmes, a partir das decisões dos algoritmos de proteção. De forma 

semelhante é utilizado o subsistema de sinalização e operação. 

O microprocessador é responsável pelo funcionamento do relé como um todo, 

executa a filtragem digital dos sinais, efetua os cálculos e as operações lógicas necessárias 

para decidir a atuação das proteções. O processador faz uso de diferentes memórias, o 

programa principal fica armazenado na ROM/PROM, os valores voláteis dos cálculos ficam 

na RAM e os parâmetros de configuração das proteções ficam na EEPROM (SCHWEITZER, 

2011). 
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O programa principal executa o algoritmo do relé digital que se divide em várias 

etapas definidas, como ilustra a Figura 45. 

 

 
Figura 45 - Algoritmo do relé digital. 
Fonte: O autor (2013), baseada em (SCHWEITZER, 2011). 

 

As etapas do algoritmo seguem uma sequência simples de execução. A cada nova 

amostra digitalizada, efetuam-se operações matemáticas e lógicas que permitem o relé decidir 

se deve ou não disparar o trip. O algoritmo apresentado na Figura 45 é uma estrutura básica, 

as rotinas da filtragem digital e cálculo fasorial podem ser executados na mesma etapa. A 

Figura 46 ilustra o resultado de um processo de filtragem digital, somente a componente 

fundamental do sinal é mantida. 

 

 
Figura 46 - Filtragem digital. 
Fonte: (SCHWEITZER, 2011). 

 

As operações matemáticas são calculadas para o conjunto das últimas “N” amostras, 

constituindo uma janela de dados com tamanho “N” fixo. Dentro dela pode conter informação 

de meio ciclo da rede, um ciclo completo ou mais ciclos da rede, mas em geral utiliza-se um 

ciclo. A janela de dados é deslizante, ou janela móvel, onde cada nova amostra digitalizada 
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ocupa o lugar da amostra mais antiga, como num buffer circular de dados. A Figura 47 ilustra 

o preenchimento do vetor de dados que contém a janela deslizante com as últimas 32 

amostras, representando um ciclo da rede. 

 

 
Figura 47 - Preenchimento do vetor de dados com janela deslizante. 
Fonte: O autor (2013) 

 

A janela de dados deslizante facilita a aplicação dos métodos de filtragem digital, 

que serão abordados à frente.  

Os relés digitais permitem elaboração de lógica com os resultados do processamento 

das funções de proteção, com isso é possível criar novas regras para disparo da proteção de 

acordo com as necessidades do usuário. Essa habilidade possibilita efetuar expressões lógicas 

com os estados das entradas digitais e também com os valores das grandezas elétricas. A 

Figura 48 ilustra um exemplo de expressão lógica “E” construída com os resultados das 

funções de proteção “A”, “B”, “C” e “D”. Essa funcionalidade do relé digital assemelha-se a 

um controlador lógico programável – CLP. 
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Figura 48 - Lógica programável. 
Fonte: (SCHWEITZER, 2011). 

 
 

4.2 TÉCNICAS PARA PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS PARA 

APLICAÇÕES NO SISTEMA ELÉTRICO 

 

 

Um sinal senoidal qualquer pode ser representado pela soma de um componente seno 

e um componente cosseno. Esses componentes estão relacionados respectivamente às partes 

imaginária e real do fasor, que representa a forma de onda senoidal. A Figura 49 mostra um 

sinal senoidal, enfatizando o período, a amplitude e o defasamento angular. 

 

 
Figura 49 – Forma de onda senoidal e suas componentes de definição. 
Fonte: (SCHWEITZER, 2011). 

 

A forma de onda da Figura 49 pode ser representada pelas equações (20) e (21). 

O� = 
P< ∙ cos�S + 
T< ∙ &U��S     (20) O� = 
< ∙ cos�S + V     (21) 
Onde: 

• 
P< é a amplitude da componente cosseno do sinal; 

• 
T< é a amplitude da componente seno do sinal; 

• 
< é a amplitude do sinal; 
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• V representa o defasamento em relação a referência “0”, dada em radianos; 

• S é a velocidade angular dada em rad/s. 

 

Através da fórmula de Euler é possível reescrever (21) na forma de exponencial 

complexa: 

 


W = 
< ∙ eXY = 
< ∙ cos�V + C ∙ 
< ∙ &U��V    (22) 
 

A equação (22) denota a representação retangular do fasor, porém em sistemas 

elétricos é bastante comum utilizar a representação polar que evidencia a magnitude e a fase 

de uma forma de onda senoidal: 

 


W = 
<ZV     (23) 
 

Utiliza-se representar o fasor com o valor eficaz da grandeza, ao invés da amplitude, 

para facilitar os cálculos envolvendo potência e energia, logo: 

 

 [ ]RMSV
V

V ϕ∠=
2
1      (24) 

 

As formas de onda de tensão e corrente reais no sistema elétrico são distorcidas, 

apresentando harmônicos e ruídos de alta frequência provenientes de cargas não lineares e 

fontes chaveadas, abundante na rede de distribuição. Em algumas situações pode haver a 

presença de componentes de corrente contínua, como durante o inrush de grandes 

transformadores de potência.  

A maioria dos relés de proteção utiliza apenas a componente fundamental para 

análise de distúrbios na rede elétrica. Para algumas proteções específicas é necessário 

identificar outros componentes harmônicos além da fundamental, porém todos os relés 

utilizam técnicas de filtragem para extrair os sinais de interesse para o processamento das 

proteções.  

A seguir serão apresentadas algumas técnicas utilizadas para filtragem dos sinais, 

para relés digitais que trabalham somente com a componente fundamental da forma de onda. 

A aplicação dessas técnicas é essencial para as proteções utilizadas nesse projeto. 
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4.2.1 Filtragem de sinais 

 

 

O projeto de filtro para um relé de proteção deve cumprir alguns objetivos de acordo 

com a sua finalidade. Para relés utilizados na avaliação de faltas utiliza-se somente a 

componente da frequência fundamental do SEP. De acordo com (SCHWEITZER, 2011), os 

requisitos para o projeto do filtro são: 

• Extrair a componente fundamental das grandezas elétricas; 

• Atenuar componentes de alta frequência; 

• Eliminar componente CC; 

• Eliminar harmônicos; 

• Minimizar resposta a transitórios; 

• Facilidade e simplicidade de implementação. 

 

No atendimento desses requisitos e obtenção das formas de onda digitalizadas, os 

sinais de tensão e corrente passam por algumas etapas já apresentadas em capítulos anteriores 

e mostradas na Figura 50. Após a redução a amplitude da tensão e corrente pelos TPs e TCs, 

os sinais passam por um filtro analógico, na sequência são digitalizados e passam por um 

filtro digital, somente depois disso são calculados os fasores das grandezas elétricas. 

 

 
Figura 50 – Etapas para obtenção da componente fundamental dos sinais. 
Fonte: (SCHWEITZER, 2011). 

 

Os sinais analógicos são amostrados observando a amplitude instantânea do sinal 

contínuo de acordo com a taxa de amostragem, obtendo amostras igualmente espaçadas. O 

processo de amostragem pode ser entendido como a multiplicação do sinal contínuo por um 

trem de impulsos, conforme ilustrado na Figura 51. 
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Figura 51 - Amostragem por trem de impulsos. 
Fonte: (OPPENHEIM; WILLSKY, 1997). 

 

Onde: 

 

 ∑
∞

−∞=

−=
n

nTttp )()( δ       (25) 

 

Logo: 

 

 ∑
∞

−∞=

−⋅=
n

p nTtnTxtx )()()( δ      (26) 

 

No domínio da frequência [+�  é dado pela soma de convolução mostrada na 

equação (27): 

 

 )()(
2

1
)( ωω

π
ω jPjXjX p ∗=     (27) 

 

Na frequência, \�  continua a ser um trem de impulsos: 
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Nota-se que a amplitude e as distâncias dos impulsos, no domínio da frequência, 

correspondem ao valor da frequência de amostragem ST, conforme mostra a Figura 52. 

 

 
Figura 52 - Trem de impulsos no domínio da frequência. 
Fonte: (OPPENHEIM; WILLSKY, 1997). 

 

 SS f
T

π
π

ω 2
2

==      (29) 

 

A convolução na frequência de ��CS  e ]�CS resulta na reprodução periódica da 

resposta em frequência de ]�CS  com período igual à frequência de amostragem ST  e 

amplitude máxima limitada a 
<

^
, como mostra a equação (30).  

 

 [ ]∑
∞

−∞=

−=
n

Sp kjX
T

jX )(
1

)( ωωω     (30) 

 

Admitindo a resposta em frequência de [�  como ]�CS  com banda triangular e 

limitada, 	]�CS = 0  para |S| ` Sa , conforme a ilustra a Figura 53 (a), o resultado da 

convolução com ��CS  é mostrado na Figura 53 (b). 

 

 
Figura 53 – Resposta em frequência b�cd  com banda limitada (a). Resultado da 
convolução na frequência de b�cd  com e�cd  (b). 
Fonte:  (OPPENHEIM; WILLSKY, 1997). 
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É possível observar a partir da Figura 53 (b) se a frequência de amostragem ST for 

menor ou igual que 2Sa  ocorrerá à sobreposição dos espectros de ]�CS , e o efeito 

indesejado de aliasing, o que evidencia a utilização da frequência de amostragem de Nyquist. 

A Figura 54 ilustra a sobreposição dos espectros que ocorre quando ST f 2Sa. 

 

 
Figura 54 – Sobreposição dos espectros, efeito de aliasing na frequência. 
Fonte: (OPPENHEIM; WILLSKY, 1997). 

 

Esse problema é evitado respeitando-se o teorema da amostragem de Nyquist. Esse 

teorema afirma que a frequência de amostragem deve ser no mínimo duas vezes maior que a 

maior frequência do sinal que se deseja representar. 

Na aplicação prática de filtros digitais, as componentes harmônicas de alta 

frequência do sinal [�  não serão filtradas devido à periodicidade da resposta em frequência 

do filtro nas frequências múltiplas de ST. A Figura 55 mostra a resposta em frequência de um 

filtro cosseno com frequência de amostragem de 480 Hz, oito amostras por ciclo na rede 

elétrica de 60 Hz. Nessa figura é possível notar que o ganho do filtro nos harmônicos de 7º, 

9º, 15º, 17º, 23º, 25º, etc. ordem têm o mesmo ganho da frequência fundamental de interesse. 

 

 

 
Figura 55 – Resposta em frequência do filtro cosseno com oito amostras por ciclo da rede. 
Fonte: (SCHWEITZER, 2003). 
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Para evitar que componentes de alta frequência causem problemas de aliasing no 

sinal filtrado, é utilizado no projeto do filtro uma combinação de filtragem analógica e digital. 

A função do filtro passa-baixas analógico, ilustrado na Figura 42 e também denominado de 

filtro anti-aliasing, é atenuar os componentes harmônicos de alta frequência que o filtro 

digital não atenua. Essa técnica possibilita a implementação de filtros digitais com menos 

coeficientes, exigindo menos recursos computacionais do relé. Os filtros analógicos podem 

causar distorções devido a não linearidade da resposta de fase, por isso deve-se ter atenção no 

seu dimensionamento. A Figura 56 ilustra o efeito causado pela combinação do filtro anti-

aliasing com o filtro digital. 

 

 
Figura 56 – Resultado da composição do filtro anti-aliasing e filtro digital. 
Fonte: (SCHWEITZER, 2003). 

  

A folding frequency refere-se a resposta em frequência do filtro em g radianos, a 

partir dessa posição ocorre o espelhamento da resposta em frequência até 2g. Nos capítulos 

seguintes serão mostrados os principais tipos de filtro aplicados a relés digitais e suas 

características.  

 

 

4.2.2 Filtro FIR 

 

 

Existem vários tipos de filtros utilizados para aplicações em relés digitais: Filtros 

CAL, cosseno, Fourier, IIR, correlacionadores, de mínimos quadrados e Kalman. Aqui será 

apresentado apenas o filtro cosseno de um ciclo e o filtro Fourier, por serem os que 

apresentam melhor desempenho e por serem os mais utilizados em equipamentos comerciais. 
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O filtro de tipo impulso finito (FIR) é o mais indicado para relés digitais 

(SCHWEITZER, 2011). Esse filtro pode garantir resposta de fase linear, o que filtros 

analógicos e de resposta a impulso infinito (IIR) não conseguem. Para que isso ocorra, é 

necessário que os coeficientes do filtro sejam simétricos, por exemplo, h4 = hi;<, h< = hi;>, 

etc. (DAHNOUM, 2000). 

Os filtros FIR respondem aos dados de entrada em uma janela de tamanho fixo de 

amostras. Durante o transiente de falta a resposta de saída fica sujeita aos dados de pré-falta 

até o momento que a janela de análise seja preenchida completamente por dados de pós-falta, 

pouco tempo depois as estimativas dos fasores de tensão e corrente não são mais corrompidas 

pelos dados de pré-falta. Além disso, a estrutura do filtro FIR permite colocar os zeros da 

resposta em frequência nos pontos de interesse, possibilitando a eliminação dos harmônicos 

da frequência fundamental. 

Filtros de impulso infinito têm melhor resposta em baixas frequências, porém podem 

ser afetados pelos dados de pré-falta por um longo tempo devido à realimentação da entrada 

com os dados da saída. 

A aplicação do filtro FIR é dada pela convolução do sinal de entrada com os 

coeficientes do filtro, e pode ser definido pela seguinte equação (31). 

 

[ ] ∑
=

−⋅=
N

k

K knxbny
0

][      (31) 

  

Onde: 

•  hj representa os coeficientes do filtro; 

•  [[�] é a entrada do filtro e; 

•  k[�] representa a saída do filtro. 

  

Para levantar os coeficientes do filtro basta obter a resposta de impulso infinito, dado 

pela substituição do sinal  [[�] por um impulso, conforme mostra a equação (32). 

 

[ ] ][][
0

nhknbny
N

k

K =−⋅=∑
=

δ     (32) 

 

O termo ℎ[�]  é a reposta ao impulso infinito de onde se podem conhecer os 

coeficientes do filtro, pois m[� − #] = 1 somente quando � = #, logo: 
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h4 = ℎ[0], h< = ℎ[1], …	, ho = ℎ[#]    (33) 
 

A Figura 57 apresenta os coeficientes, ou resposta ao impulso infinito, de um filtro 

do tipo cosseno com 16 amostras por ciclo da rede em 60 Hz e a resposta em frequência, 

obtida pela aplicação da transformada Z. 

 

 
Figura 57 – Coeficientes do filtro cosseno com 16 amostras (a). Resposta em 
frequência do filtro cosseno com 16 amostras. 
Fonte: (SCHWEITZER, 2011). 

 

Os coeficientes do filtro cosseno estão distribuídos de maneira simétrica, seguindo 

um ciclo da forma de onda cossenoidal. O filtro cosseno possui a característica de atenuar 

componentes CC com decaimento exponencial, rejeita exatamente todos os harmônicos e tem 

a propriedade de filtro passa-banda para frequência fundamental. 

A obtenção da parte imaginária, para compor os fasores de tensão e corrente, vem da 

utilização da saída do próprio filtro cosseno com um atraso de ¼, assim é possível completar 

o componente de quadratura. Na pior situação o atraso máximo do filtro é de 1,25 ciclos. 

O filtro Fourier usa a combinação de dois filtros ortogonais, seno e cosseno, para 

inibir o atraso de ¼ de ciclo na obtenção da componente em quadratura e obter as 

componentes fasoriais da forma de onda. O filtro seno adiciona uma melhora na atenuação de 

altas frequências, entretanto não consegue eliminar sinais CC de exponenciais decrescentes e, 

consequentemente, a resposta a transitórios é pior, podendo levar mais tempo que o filtro 
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cosseno para responder corretamente nessas circunstâncias. Além disso, a utilização dos dois 

filtros ortogonais exige maior custo computacional, pois dobra o número de multiplicações. A 

Figura 58 ilustra os coeficientes e a resposta em frequência do filtro Fourier. 

 

 
Figura 58 – Coeficientes e resposta em frequência do filtro Fourier. 
Fonte: (SCHWEITZER, 2003). 

 

 

4.2.3 Requisitos de desempenho do filtro cosseno 

 

 

O comportamento dos sistemas de potência é todo modelado com a componente 

fundamental das grandezas elétricas, dessa forma os relés devem rejeitar todos os outros 

harmônicos. Em algumas situações é necessário medir outras componentes harmônicas para 

melhorar a confiabilidade na diferenciação entre condição normal de operação e condição de 

falta, como no caso de corrente de inrush de grandes transformadores. 

Os filtros digitais podem ser aplicados ao sinal de entrada de várias maneiras, 

utilizando taxas de amostragem diferentes ou aplicado a janelas contendo mais ou menos 

ciclos da rede. Esses modos interferem diretamente na capacidade de filtragem, no tempo de 

resposta e custo computacional. Por exemplo, quanto mais curta for a janela de dados, mais 

rápido será a resposta do relé, porém sua capacidade de filtragem decai. A Figura 59 mostra o 

resultado da aplicação do filtro cosseno utilizando janela de dados de meio, um e dois ciclos. 

 



119 

 

 
Figura 59 - Respostas de frequência de filtros cosseno com janelas de meio, um e 
dois ciclos. 
Fonte: (SCHWEITZER, 2011). 

 

Na Figura 59 é possível verificar que o filtro cosseno com uma janela de dados 

inferior a um ciclo não rejeita totalmente os harmônicos de ordem par. Apesar da maior 

velocidade de resposta a perda de precisão do filtro de meio ciclo pode prejudicar a correta 

operação do relé no limiar de uma anormalidade no sistema elétrico. O filtro contendo janela 

de dois ciclos não acrescenta maiores benefícios que justifiquem a lentidão de resposta maior 

em relação ao filtro com janela de um ciclo. O Filtro de um ciclo é eficiente em termos de 

rejeição das componentes harmônicas e velocidade de resposta. 

A taxa de amostragem é outra característica importante, uma taxa de amostragem 

maior proporciona um tempo de ação menor do relé. A Figura 60 apresenta os tempos de 

operação para diferentes taxas de amostragem perante uma situação de falta.  

 

 
Figura 60 – Tempo de operação do relé versus taxa de amostragem. 
Fonte: (SCHWEITZER, 2011). 
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Quando se aumenta a taxa de amostragem de 4 amostras por ciclo para 8, o tempo de 

operação do relé cai em 1/8 de ciclo, ao passo que deve-se executar o dobro de cálculos 

dentro do ciclo. Aumentando de 8 para 16 amostras, o ganho de tempo é de 1/16 de ciclo e 

dobrando o número de cálculos novamente. Com 32 amostras a velocidade de operação é 

melhorada em 1/32 de ciclo, uma melhora muito pequena com um custo computacional 

dobrado. Logo taxas de amostragem muito elevadas diminuem pouco o tempo de ação do 

relé, aumentando o número de cálculos necessários por ciclo.  

Caso o CPU seja capaz de realizar todos os cálculos com um número de amostras 

elevado, o benefício que se tem é em relação ao dimensionamento do filtro anti-aliasing. 

Nessas condições, a frequência de corte pode se situar suficientemente longe da frequência da 

componente fundamental e ao mesmo tempo garantir uma boa filtragem dos harmônicos de 

alta frequência. A frequência de corte mais alta aumenta da velocidade de resposta do filtro 

passa-baixa. 

Um conjunto composto de filtro analógico e de filtro digital deve desempenhar as 

premissas para rejeição de componentes harmônicos e de sinal CC, mantendo somente a 

componente fundamental do sinal. No início de uma falta, a janela de análise do filtro pode 

conter dados de pré e pós-falta, passando por um período transiente. Quando a janela inclui 

somente dados de pós-falta, o filtro tem que responder de maneira estável, propiciando na 

saída somente o conteúdo da componente fundamental de interesse. A Figura 61 mostra o 

resultado de uma simulação da operação do filtro cosseno de um ciclo perante uma condição 

de falta.  

 

 
Figura 61 – Resultado da aplicação do filtro cosseno em sinais em condição de falta. 
Fonte: (SCHWEITZER, 2011). 

 

Quando o sinal é aplicado, janela de dados está vazia e é possível perceber o tempo 

de resposta de cerca de um ciclo para se ter a forma de onda com mesma amplitude da 
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entrada. Quando é aplicado um transitório de falta contendo componentes CC e harmônicos, o 

filtro demora também cerca de um ciclo para preencher a janela de análise com dados de pós-

falta e apresentar a componente fundamental com o valor da amplitude de falta. 

 

 

4.2.4 Estrutura para realização do filtro FIR 

 

 

Para implementar um filtro digital na prática existem vários tipos de estruturas que 

dependem da: 

• Arquitetura do processador digital de sinais (DSP) que será utilizado; 

• Sensibilidade a erros nos coeficientes do filtro; 

• Sensibilidade a erros no sinal. 

 

A estrutura de realização pode ser derivada da manipulação da função de 

transferência do filtro. No caso do filtro FIR, a função de transferência pode ser escrita de 

duas formas: 

 

[ ] ∑
−
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−⋅=
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0
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K zbzH      (34) 

 

p[q] = L�q ∙ ]�q       (35) 
 

Onde ]�q  e p�q  representam, respectivamente, a transformada Z do sinal de 

entrada e do sinal de saída. Dessas equações podemos derivar a equação das diferenças, 

equação (36), que fornece a forma direta de implementação do filtro.  

	

k[�] = h4 ∙ [�� + h< ∙ [�� − 1 + ⋯+ hi;< ∙ [�� − s + 1    (36) 

 

 A Figura 62 ilustra a estrutura geral para realização do filtro digital, baseada na 

equação das diferenças. Essa estrutura pode ser aplicada diretamente através de um DSP, 

independente se o filtro tem um número par ou ímpar de coeficientes. 
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Figura 62 – Estrutura para realização do filtro digital. 
Fonte: (DAHNOUM, 2000). 

 

 

4.2.5 Obtenção dos fasores 

 

 

Fasores podem ser obtidos por dois métodos diferentes. Um é através de um par de 

filtros ortogonais, tais como no filtro Fourier. Quando se filtra um sinal, o par de filtros 

simultaneamente fornece duas saídas filtradas com uma defasagem de 90 graus, que neste 

caso constitui as partes real e imaginária do fasor. Alternativamente, pode-se conseguir a 

componente imaginária do fasor atrasando de ¼ de ciclo a saída real do filtro cosseno. 

Como visto anteriormente na utilização do filtro Fourier, apesar de ser mais rápido, o 

desempenho de filtragem é inferior se comparado ao filtro cosseno, além de dobrar o número 

de multiplicações para obter o resultado do filtro. Um filtro cosseno mais um atraso de ¼ de 

ciclo é, além de um ótimo filtro, um bom modo de se obter o fasor. A Figura 63 apresenta um 

diagrama de blocos para obtenção dos componentes real e imaginário do fasor. 

 

 
Figura 63 – Diagrama de blocos para obtenção dos componentes ortogonais do fasor. 
Fonte: O autor (2013), baseado em (SCHWEITZER, 2011). 

 

O módulo e a fase do fasor são obtidos através da conversão da forma de 

representação retangular para polar, conforme as equações (37) e (38) respectivamente. 

 

22 )()(|| imagináriorealY +=     (37) 
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)(tan 1

real

imaginário−=θ      (38) 

 

Deve-se escolher o fasor de uma das grandezas como referência para obtenção do 

ângulo das outras grandezas. 

 

 

4.3 ARQUITETURA DE HARDWARE 

 

 

O equipamento de proteção atuará no ponto de conexão entre a geração distribuída e 

a rede, efetuando medições de tensão e corrente. As grandezas elétricas medidas devem 

fornecer dados necessários para o processamento das funções de proteção. A topologia deve 

ser simples, conferindo robustez e confiabilidade. Tendo em vista esses requisitos, baseado 

em alguns relés comerciais, adotou-se a configuração exposta na Figura 64.   

 

 
Figura 64 - Configuração dos sensores de tensão e corrente para proteção da conexão da 
geração distribuída. 
Fonte: O autor (2013). 

 

Há três TPs na rede e apenas um TP no lado do GD, cujo objetivo é a verificação de 

sincronismo com a fase A da rede. Nessa configuração é suposto que a sequência de fases do 

lado do GD seja conhecida, caso esse seja uma máquina girante. Através dos TPs do lado da 

rede, além das medições, é verificado se a sequência de fases está conectada corretamente. Os 



124 

 

TPs medem a tensão das fases em relação ao neutro, considerando o sistema de aterramento 

TN-S, onde o neutro e o terra estão conectados em um ponto da instalação. 

Por se tratar de um protótipo experimental, para baixa potência, os sensores de 

tensão, corrente e a chave trifásica foram integrados dentro do equipamento. 

A arquitetura de hardware que constitui o protótipo foi projetada em módulos. As 

funções específicas foram separadas em placas de circuito impresso diferentes. Logo, o 

protótipo é composto pelas placas listadas abaixo. 

• Unidade de processamento (CPU); 

• Placa de conversão analógico-digital (ADC); 

• Placa de relés; 

• Fonte de Alimentação; 

• Placa de interface CPU-ADC; 

• Placa de conectores do GD e rede; 

• Placa de conectores de comunicação local e I/Os digitais; 

• Rádio ZigBee para comunicação remota. 

 

O diagrama geral da arquitetura de hardware é apresentado na Figura 65. 

 

 
Figura 65 – Arquitetura geral de hardware do equipamento de proteção proposto. 
Fonte: O autor (2013). 
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4.3.1 Unidade de processamento 

 

 

Um relé digital deve monitorar as grandezas da rede a fim de detectar rapidamente 

situações de falta e isolar o trecho com defeito. Esses equipamentos precisam ler e processar 

uma grande quantidade de sinais analógicos, gerando respostas em tempo real.  

Quando uma falta é detectada, o equipamento deve comunicar a falha para uma 

central de controle, informar o problema através de uma interface gráfica, acionar alarmes, 

enviar comando de trip e registrar dados de oscilografia, associado ao evento, numa unidade 

de memória externa.  

Logo, além da alta capacidade de processamento de sinais, é necessário que a CPU 

tenha um bom conjunto de periféricos de entrada e saída, e suportar uma elevada taxa de 

transferência de dados. 

Tendo em vista esses requisitos, foi utilizado o processador de dois núcleos OMAP-

L138 da Texas Instruments. Esta solução é chamada de SoC (System-on-Chip), compreende 

no mesmo encapsulamento um núcleo com um ARM9 e outro núcleo com um DSP da família 

C6000. 

A sofisticação do SoC OMAP-L138 e o nível de integração do componente, 361 

pinos num encapsulamento BGA, obriga a utilização de uma placa de circuito impresso com 

muitas camadas. O desenvolvimento de uma placa com essas características é oneroso e 

demorado.  

Logo, para facilitar o desenvolvimento do protótipo, utilizou-se o kit de 

desenvolvimento ZOOM OMAP-L138 EVM, da empresa Logic PD. Esse kit contempla o 

processador OMAP-L138, circuitos para as interfaces de comunicação e periféricos, que 

podem ser facilmente acessadas por conectores nas bordas da placa. A Figura 66 apresenta a 

placa base do kit ZOOM OMAP-L138 EVM e indica as partes de interesse para o projeto. 
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Figura 66 – Unidade de processamento: Placa base do kit ZOOM OMAP-L138 
EVM e placa SOM. 
Fonte: O autor (2013). 

 

Alguns detalhes do OMAP-L138 e os periféricos que são utilizados no projeto do 

relé digital são apresentados nos dois subcapítulos a seguir. 

 

 

4.3.1.1 Processador OMAP-L138 
 

 

A estrutura do OMAP-L138 é melhor compreendida separando-se em dois 

subsistemas. O subsistema do DSP é responsável por todo processamento de sinais e 

algoritmos de proteção. Já o subsistema do ARM é responsável pela comunicação, interface 

de usuário e demais periféricos de entrada e saída. A Figura 67 mostra um diagrama de blocos 

de uma solução para proteção de sistemas de potência utilizando o OMAP-L138. 

 

 
Figura 67 - Diagrama de blocos para aplicação em Proteção de Sistemas de Potência. 
Fonte: (HE; DANG, 2009). 
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O processo de transferência de dados entre os dois núcleos ocorre sem ocupar o 

processamento do CPU. É utilizada uma área de memória compartilhada para efetuar a 

comunicação entre os dois núcleos. A transferência de dados para a área de memória 

compartilhada utiliza um barramento comum. O sincronismo para os comandos de escrita 

entre os núcleos é garantido através de uma chave. A  Figura 68 ilustra como ocorre o elo de 

comunicação entre o ARM e o DSP. 

 

 
Figura 68 – Elo de comunicação entre os dois núcleos do OMAP-L138. 
Fonte: (HE; DANG, 2009). 

 

O SoC do OMAP-L138 compreende um grande conjunto de periféricos capaz de 

suprir todos os recursos necessários de comunicação e aquisição de dados, entre eles 

destacam-se: 

• 3 UARTs (Universal Assynchronous Receiver/Transmitter); 

• 2 interfaces de memória externa; 

• Até 8 temporizadores; 

• 2 interfaces USB e 2 interfaces para MMC/SD; 

• Possibilidade de conectar display LCD gráfico com suporte touch screen; 

• Até 32 GPIOs (General Porpose Input/Output) que podem ser utilizados para 

aquisição em paralelo de conversores A/D; 

• 64 canais independentes de DMA (Direct Memory Access); 

• Porta Ethernet. 

 

O subsistema do ARM contém um processador ARM926EJ-S, da família ARM9, 

indicado para aplicações multitarefas. Ele é dotado de uma MMU (Memory Managment 

Unit), possibilitando rodar sistemas operacionais como o Linux. Interfaces de instrução e 
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dados são separadas. A arquitetura de memória dispõe de 16 k-Bytes para cache de instruções, 

16 k-Bytes para cache de dados, 8 k-Bytes de RAM e 64 k-Byte de ROM. 

O subsistema do DSP é dotado de um processador C674x, capaz de realizar mais de 

3648 milhões de instruções por segundo. A arquitetura de memória cache é de dois níveis, 

dispondo de 32 k-Bytes no nível L1P da RAM de programa, 32 k-Bytes no nível L1D da 

RAM de dados e 256 k-Bytes no nível L2 da RAM de mapeamento unificado. Este DSP pode 

trabalhar com representação numérica de ponto fixo ou ponto flutuante do IEEE, suporta 

multiplicações em precisão simples ou dupla. A CPU do C674x consiste de oito unidades 

lógica e aritmética que podem executar uma instrução por ciclo cada.  

Ambos os núcleos operam na frequência de 300 MHz, assíncronos entre si. A 

separação ocorre inclusive no desenvolvimento de código, é possível desenvolver e testar os 

códigos separadamente para os dois núcleos. 

Para programar o DSP é aconselhado, pelo fabricante, utilizar o Real Time 

Operational System SYS/BIOS. Este sistema operacional facilita a utilização dos periféricos 

do chip pela utilização de drivers disponibilizado pelo fabricante e seus parceiros. A 

utilização de um sistema operacional torna o código portável, possibilitando a troca de 

processador com poucas modificações de código. 

 

 

4.3.1.2 Periféricos utilizados 

 

 

Os periféricos que constituem a parte de processamento de sinais e dos algoritmos de 

proteção são: McASP (Multichannel Audio Serial Port), Timer, I2C, GPIOs e EDMA3. Esses 

periféricos constituem a máquina de estados principal do programa e que será discutida 

posteriormente. 

A McASP é uma porta serial de múltiplos canais originalmente projetada para 

aplicações de áudio. No projeto, a McASP é utilizada como interface de comunicação com o 

conversor A/D externo, o ADS1178. A cada período de amostragem esse periférico recebe 

paralelamente a conversão A/D de 8 canais, a uma velocidade de 3 Mbits/s. 

O temporizador é responsável por gerar interrupções a cada período de amostragem. 

A máquina de estados do programa é sincronizada pela função da interrupção do timer, 

através da qual também é gerado o sinal de disparo do conversor A/D. 
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O I2c é utilizado para efetuar a comunicação com os I/O expanders, gerenciando o 

fluxo de sinais para as funções de alarme, trip externo, trip remoto, etc.. 

Os GPIOs são configurados para o disparo do sinal de abertura da chave de 

desconexão, que é resultado do processamento dos algoritmos de proteção. 

O EDMA3 é um periférico de acesso direto a memória. Ele tem a função de copiar o 

resultado do processamento digital dos sinais e dos algoritmos de proteção para uma região de 

memória que é utilizada para trocar dados com o ARM. A cada transferência de dados, 

configura-se o endereço de origem, endereço de destino e o tamanho a ser transferido. A partir 

de um sinal de disparo, a transferência ocorre sem utilizar recursos computacionais da CPU. 

O EDMA3 dispara uma interrupção quando o último dado é escrito, assim o programa sabe 

que os dados foram transferidos com sucesso.  

A Figura 69 ilustra a relação entre os periféricos do OMAP, elementos externos e o 

programa. 

 

 
Figura 69 - Diagrama de blocos da relação entre periféricos e programa principal. 
Fonte: O autor (2013) 

 

 

4.3.2 Placa de conversão analógico-digital (ADC) 

 

 

A placa de conversão analógico-digital realiza o condicionamento, medição e 

digitalização dos sinais trifásicos da rede elétrica. Os sinais digitalizados são enviados para a 

CPU.  

A medição dos sinais de tensão e corrente é feita pelo sensor ACPL-C78A, 

originalmente projetado para medição de corrente em drivers de motores. Esse sensor é 

opticamente isolado para 5 kV, apresenta uma tolerância de +/- 1%, conversor A/D sigma-
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delta, amplificadores estabilizados por chopper e medição diferencial. Essas características 

conferem ao sensor uma ótima rejeição a ruído, precisão do ganho, estabilidade no tempo e 

em temperatura. Esse sensor exige alimentação isolada no lado primário, o que é feito através 

de uma fonte flyback que será abordada posteriormente. 

No projeto, o sinal de corrente foi medido com um resistor shunt. O sinal tensão foi 

compatibilizado através de um divisor resistivo. Antes de entrarem no sensor, os sinais 

passam por um filtro analógico RC. A Figura 70 e Figura 71 mostram o esquemático da 

ligação do sensor para medição de corrente e medição de tensão, respectivamente. 

 

 
Figura 70 - Circuito de medição de corrente. 
Fonte: O autor (2013). 

 

 
Figura 71 - Circuito de medição de tensão. 
Fonte: O autor (2013). 

 

Após o condicionamento dos sinais de tensão e corrente, a conversão para valores 

digitais é feita pelo componente ADS1178. Esse conversor pode fazer até 8 conversões 

simultâneas, a 52k amostras por segundo e com 16 bits de resolução. Da mesma forma que o 

sensor, a medição é em sigma-delta, estabilização por chopper, conferindo ao conversor 

excelente tolerância a ruído e variação de temperatura. Esse componente possui uma entrada 

de sincronismo que permite a conversão ser iniciada por um evento externo. A saída 

digitalizada pode ser serial ou paralela, sendo a paralela utilizada no projeto para diminuir a 

latência. 

A Figura 72 mostra o diagrama funcional do ADS1178. A saída é totalmente 

compatível com o periférico da McASP. 
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Figura 72 - Diagrama funcional do ADS1178. 
Fonte: (TI, 2008) 

 

A placa de conversão possui entradas e saídas digitais, gerenciadas por dois I/O 

expanders PCA9675.  Esses I/Os digitais são para o controle dos relés, leituras de status de 

relés, a entrada de comando de abertura manual local e a entrada de comando de abertura 

remota, via radio ZigBee. A Figura 73 mostra placa de conversão A/D montada. 

 

 
Figura 73 – Módulo de Conversão Analógico-Digital (ADC). 
Fonte: O autor (2013). 
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4.3.3 Placa de relés 

 

 

A placa de relés contém a chave de interrupção automática, oito relés miniatura para 

ligar alarmes e expansão de aplicações. Essa placa contém um circuito intitulado como 

“hardware watchdog”, cujo objetivo é desligar a chave de interrupção automática caso o 

processador pare de funcionar. 

A chave de interrupção é um relé biestável trifásico da Gruner, o modelo 733. Esse 

relé pode interromper uma corrente de até 100 A em 250 Vca. Tem duas bobinas, uma para 

fechar e outra para abrir os contatos. As duas bobinas trabalham com tensão nominal de 12 V 

e pulsos de 30 ms. O tempo de ação é menor que 15 ms. 

Os relés miniatura utilizados apresentam capacidade de comutação de até 20 A em 

250 V. A bobina é convencional com tensão nominal de 12 V. 

São utilizados circuitos de driver para acionamento dos relés miniatura e do relé 

trifásico. É utilizada uma chave fim de curso acoplada ao relé trifásico para identificar a 

posição atual e garantir que realmente a chave correspondeu ao comando. 

O circuito de hardware watchdog utiliza a configuração mostrada na Figura 74. Para 

que o relé mantenha-se ligado, é necessário que o processador mantenha um sinal quadrado 

com frequência próxima a 1 kHz na entrada indicada. Um pino de uso geral é utilizado como 

saída para essa finalidade. Toda vez que o contador do programa passa em determinada 

posição no código, é enviado um comando para inverter o estado do pino. Logo, caso o 

processador trave por algum motivo, a saída do amplificador operacional enviará um 

comando ao driver para desligar o relé trifásico. 

 

 
Figura 74 – Circuito do hardware watchdog. 
Fonte: O autor (2013). 
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A Figura 75 mostra a placa de relés montada. 

 

 
Figura 75 – Placa de Relés. 
Fonte: O autor (2013). 

 

 

4.3.4 Fonte de alimentação 

 

 

A placa da fonte de alimentação é responsável por fornecer todas as tensões 

contínuas utilizadas pelos circuitos das outras placas. A fonte pode ser alimentada por tensão 

de 90 à 240 Vca. 

A placa divide-se em duas fontes flyback totalmente separadas. Uma fonte é 

responsável por fornecer energia para alimentar o primário dos oito sensores da placa de 

conversão A/D. Essa fonte contém oito saídas isoladas de 6,2 V e somam uma potência de 15 

W. Para controle da fonte e chaveamento foi utilizado o CI LNK626 da Power Integrations. 

A outra fonte fornece energia para a placa da unidade de processamento (5 V), para o 

secundário dos sensores (6,2 V), conversores A/D (6,2 v) e a alimentação dos relés (12 V). A 

potência total dessa fonte é de 30 W. Foi utilizado o CI TOP265 da Power Integrations para 

realizar o controle e o chaveamento dessa fonte. 

A placa da fonte de alimentação é mostrada na Figura 76. 
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Figura 76 – Placa Fonte de Alimentação. 
Fonte: O autor (2013). 

 

 

4.3.5 Placa de interface cpu-adc 

 

 

Os conectores Hirose, modelo DF40C-100DS-0.4V(51), da unidade de 

processamento são muito pequenos. Cada um tem 100 pinos distribuídos em duas fileiras, 

numa área retangular com de 2,97 mm por 21,52 mm, e passo de 0,4 mm por pino. Logo, foi 

necessário projetar uma placa para facilitar o acesso.  

A placa de interface CPU-ADC realiza a conexão de sinais elétricos, via conectores e 

cabos, entre a placa da unidade de processamento e a placa de conversão A/D. A Figura 77 

mostra o leiaute da placa e a placa montada. 

 

 
Figura 77 – Leiaute e montagem da placa de interface CPU-ADC. 
Fonte: O autor (2013). 
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4.3.6 Placa de conectores dos sinais analógicos 

 

 

Esta placa contém os conectores para montagem dos cabos por onde se conecta a 

rede elétrica e a geração distribuída. Nessa placa são soldados cabos que levam até a placa de 

relés e a placa de conversão A/D. A Figura 78 mostra a montagem dessa placa já fixada no 

gabinete do equipamento de proteção. 

 

 
Figura 78 – Placa de conectores dos sinais analógicos. 
Fonte: Próprio. 

 

 

4.3.7 Placa de conectores dos sinais de comunicação 

 

 

Esta placa contém os conectores de comunicação, interface dos I/Os digitais e saída 

dos relés. Os conectores de comunicação são dados por um RJ-45 Ethernet e um conector 

DB9 para RS-232 UART. 

A Figura 79 mostra a o esquema elétrico da placa e detalhes da sua montagem no 

gabinete. 

 

 
Figura 79 – Esquemático da placa de conectores dos sinais de comunicação e 
montagem no gabinete. 
Fonte: O autor (2013). 



136 

 

4.3.8 Montagem das placas no gabinete 

 

 

As placas são empilhadas duas a duas, numa montagem tipo sanduiche. A placa de 

conversão analógica é montada embaixo da unidade de processamento. Na outra pilha, a fonte 

de alimentação é montada abaixo da placa de relés. O empilhamento das placas é mostrado na 

Figura 80. 

 

 
Figura 80 – Montagem das placas empilhadas. 
Fonte: O autor (2013). 

 

A Figura 81 mostra o posicionamento das placas dentro do gabinete, a conexão da 

fiação de sinais e fiação de potência. 

 

 
Figura 81 – Montagem das placas dentro do gabinete com fiação. 
Fonte: O autor (2013). 
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A Figura 82 mostra a montagem final do equipamento de proteção.  

 

 
Figura 82 – Montagem do equipamento de proteção no gabinete. 
Fonte: O autor (2013). 

 

 

4.3.9 Rádio ZigBee 

 

 

O rádio ZigBee é utilizado para possibilitar o controle remoto do equipamento de 

proteção. O rádio é baseado no módulo 450-0076 da LS Research. O módulo contém o chip 

CC2530 da Texas Instruments, que implementa um radio de 2.4 GHz no padrão IEEE 

802.15.4. O módulo contempla o microcontrolador MSP430, possibilitando trabalhar diretamente na 

camada MAC (medium access control) ou com a pilha ZigBee básica disponibilizada pela Texas 

Instruments. A Figura 83 mostra a placa do rádio utilizado, com o referido módulo da LS Research. 

 

 
Figura 83 - Placa do rádio ZigBee. 
Fonte: O autor (2013). 
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A placa mostrada na Figura 83 é parte do resultado de um projeto de pesquisa e 

desenvolvimento em parceria com a concessionária AMPLA do Rio de Janeiro. O objetivo 

desse projeto era o desenvolvimento de uma infraestrutura de comunicação sem fio, destinada 

a aplicações de controle e monitoramento da rede elétrica de distribuição, conforme mostrado 

na seção 3. 

A placa do rádio conecta-se ao equipamento de proteção através de GPIOs com 

funções específicas. São dois GPIOs utilizados para abrir ou fechar a chave de conexão, e dois 

GPIOs para verificação do estado da chave e verificação de falta. A Figura 84 ilustra como 

ocorre a conexão do rádio com o equipamento de proteção. 

 

 
Figura 84 - Conexão do rádio ZigBee com o relé de proteção. 
Fonte: O autor (2013). 

 

Da maneira que o rádio ZigBee foi integrado ao equipamento de proteção não é 

possível trocar outras informações. Informações sobre potência injetada do GD, eventos, 

leitura de grandezas elétricas, entre outras, só poderiam ser acessadas por alguma porta e 

utilizando um protocolo de comunicação. 

O módulo ZigBee utilizado permite utilização de porta serial para comunicar-se com 

qualquer equipamento. O rádio pode ser programado como um gateway, capaz de encapsular 

uma variedade de protocolos de comunicação dentro do protocolo ZigBee. Rádios operando 

com protocolo DNP 3.0, utilizado para automação em subestações, já foram programados 

dessa forma. 

A presença do módulo ZigBee no equipamento de proteção tem como objetivo 

provar a possibilidade de controle da conexão de GDs remotamente. O envio de comandos 

remotos ocorre exatamente como mostrado na Figura 148.  

O rádio ZigBee foi programado para ser um End Device para controle de geração 

distribuída. O rádio recebe e envia comandos para controle de geração distribuída através da 

rede de comunicação em malha. 
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4.4 FIRMWARE 

 

 

O programa foi desenvolvido em duas partes separadas, o firmware do DSP e 

firmware do ARM. No DSP está toda parte de aquisição de sinais, tratamento, filtragem 

digital, cálculo e processamento dos algoritmos de proteção, tal como ilustrado na Figura 45. 

O comando de relés, da chave de interrupção, interface I2C com os I/Os, hardware watchdog 

e interface com o rádio ZigBee também são tarefas do DSP. 

O ARM é responsável por carregar o firmware do DSP durante a inicialização do 

equipamento de proteção. Ele realiza a comunicação local através da Ethernet, interface com 

o software de controle e troca de dados com o DSP, além do armazenamento de oscilografia 

em um cartão de memória. 

O fluxograma de inicialização do equipamento é apresentado na Figura 85. 

 

 
Figura 85 - Fluxograma de incialização do relé digital. 
Fonte: O autor (2013). 

  

Após o início da operação do equipamento e proteção, ocorre um fluxo contínuo de 

dados entre o DSP e ARM. Caso o equipamento esteja conectado a uma rede local, é possível 

visualizar os dados ou enviar comandos. Para isso é preciso instalar um software de controle 

em um computador. Se o rádio ZigBee estiver conectado a rede mesh, a concessionária pode 

controlar remotamente o estado da chave de conexão.  

Na Figura 86 é possível ver como ocorre o fluxo de dados no equipamento em 

operação. 
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Figura 86 - Fluxo de dados após o equipamento entrar operação. 
Fonte: O autor (2013) 

 

A cada segundo o DSP disponibiliza ao ARM uma estrutura contendo dados de 

medição das grandezas, formas de onda, estado do equipamento e das proteções. O ARM, por 

sua vez, envia ao software uma parte dessa estrutura, contendo o resumo dos dados de 

medição para serem mostrados no programa. 

O ARM armazena um minuto de dados das formas de onda de tensão e corrente 

dentro de um buffer circular. Caso o relé digital detecte um evento de falta, o ARM 

armazenará as formas de onda do buffer circular dentro do cartão de memória. Esses dados 

contém informação de 30 segundos antes e depois do evento de falta. 

O software de controle permite consultar os eventos registrados nos equipamentos e 

visualizar a oscilografia. Através do software de controle é possível criar e carregar a 

configuração das funções de proteção. Comandos para abrir ou fechar a chave de interrupção 

automática também podem ser enviados. As telas do software de comunicação podem ser 

vistas no Apêndice B. 

O firmware do DSP é responsável pelas tarefas mais importante do relé digital, é o 

cerne do desenvolvimento. Por esse motivo, o foco das explicações acerca do firmware será 

nas rotinas do DSP. As principais rotinas são listadas abaixo: 

• Inicialização; 

• Leitura da conversão dos A/Ds; 

• Cálculo; 
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• Proteções; 

• Comunicação com o ARM; 

• Gerenciamento das entradas e saídas digitais. 

 

Dentro de cada rotina existem outras sub-rotinas, responsáveis pela filtragem digital, 

cálculo de parâmetros de proteção, processamento das proteções, etc.. 

 

 

4.4.1 Rotina de inicialização 

 

 

A rotina de inicialização é uma sequência de ações de configuração de pinos, 

periféricos e tarefas. A inicialização acaba quando o sistema operacional do DSP, o 

SYS/BIOS, é ativado. O sistema operacional gerencia a execução das tarefas criadas. 

A rotina de inicialização executa as sub-rotinas na ordem listada abaixo:  

• Ativar os periféricos que serão utilizados: Como o OMAP-L138 é um 

processador para baixo consumo, os periféricos podem ser ligados ou desligados 

somente quando forem solicitados, para economia de energia. Alguns periféricos 

iniciam desligados por padrão e precisam ser ligados antes de iniciar a 

configuração dos seus registradores. No projeto, necessitou-se a ativação dos 

periféricos da McASP e GPIO; 

• Configura as funções dos pinos: Vários pinos do processador têm funções 

compartilhadas entre vários periféricos. Antes de utilizar os periféricos é 

necessário configurar os pinos para que tenham tal função. Configuram-se os 

pinos da McASP, GPIOs e I2C; 

• Configura e inicia o funcionamento dos periféricos: São configurados os 

registradores da McASP, GPIOs, I2C e do Timer. Depois de configurados, os 

periféricos são tirados do estado de reset e passam a operar efetivamente; 

• Configuração de tarefas: Como o fluxo do programa será controlado por um 

sistema operacional, é necessário criar tarefas para o tratamento de algumas 

rotinas. Configurou-se tarefas para a interrupção do timer, comunicação com o 

ARM e leitura dos dados recebido pela McASP. As demais rotinas são disparadas 

em função dessas tarefas. As outras sob-rotinas são acionadas de dentro da tarefa 
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“Idle” do sistema operacional. A tarefa “Idle” roda em loop constante quando 

nenhuma outra tarefa está ativa; 

• Habilita as interrupções e inicia o sistema operacional do DSP: Inicia-se a 

operação do SYS/BIOS. 

 

 

4.4.2 Rotina de leitura da conversão dos A/Ds 

 

 

A leitura dos dados da McASP se dá pela sequência de eventos disparada pela 

interrupção do Timer. O fluxograma desse processo é apresentado na Figura 87. 

 

  
Figura 87 - Fluxograma para aquisição das conversões A/Ds através da McASP. 
Fonte: O autor (2013). 

 

A McASP recebe os dados constantemente do conversor A/D. Ela retém a 

informação dentro de um buffer até que cada canal seja lido. O dado no buffer pode não ser 

daquele exato instante em que a interrupção do Timer ocorre.  
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Por isso, na interrupção do Timer os buffers são esvaziados e é aguardado o 

recebimento de novos dados durante a rotina de leitura dos A/Ds.  

As conversões chegam paralelamente à McASP numa frequência de 187,5 kHz. 

Logo, depois de limpos, os buffers recebem oito novas conversões em aproximadamente 5,33 

µs. Esse tempo confere uma latência muito baixa no período de aquisição dos dados. 

 

 

4.4.3 Rotina de cálculo 

 

 

Após a captura e armazenamento dos sinais digitalizados das grandezas, a rotina de 

cálculo é disparada. Dentro dela existem outras sub-rotinas que efetuam normalização, 

filtragem digital, cálculo para medição e aplicações nas rotinas de proteção. As etapas de 

execução da rotina de cálculo são apresentadas no fluxograma da Figura 88. 

 

 
Figura 88 - Fluxograma da rotina de cálculo. 
Fonte: O autor (2013). 
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Algumas etapas da rotina de cálculo destinam-se especificamente para algumas 

proteções. A proteção de desequilíbrio de corrente, função 46, utiliza como parâmetro a 

componente de sequência negativa, das componentes simétricas de Fortescue. A proteção de 

salto de vetor, função 78, tem como parâmetro a diferença do ângulo de cruzamento por zero 

entre o ciclo atual e o ciclo anterior da rede. A função 25, de checagem de sincronismo, 

necessita do cálculo da diferença do valor eficaz de tensão, diferença de fase e diferença 

absoluta entre os valores de frequência das duas fontes. A função de variação de frequência, 

81df/dt, utiliza como parâmetro o cálculo da derivada de frequência. 

São utilizados três métodos de medição de frequência, cada qual com uma função 

específica. O método principal, utilizado pela maioria das rotinas de proteção, é o da medição 

de frequência pela passagem por zero da tensão da rede, utilizando para tal o método dos 

mínimos quadrados. O outro método é o da medição e frequência trifásicas utilizando a 

transformada de Clarke para complementar as rotinas de detecção de ilhamento. O terceiro 

método utiliza a medição da frequência de deslizamento entre a rede e geração distribuída, útil 

para medir a frequência da tensão da GD em relação a rede elétrica. 

As outras funções de proteção utilizam como parâmetro de entrada o resultado dos 

cálculos do valor eficaz de corrente e tensão, além do cálculo da frequência. O cálculo da 

frequência trifásica é utilizado para a proteção anti-ilhamento no caso de geradores trifásicos. 

Detalhes dos métodos utilizados em algumas etapas da rotina de cálculo são 

abordados a seguir. 

 

 

4.4.3.1 Cálculo da frequência trifásica pela transformada de Clarke 

 

 

A medição de frequência trifásica utiliza as componentes α e β da transformada de 

Clarke para estimar a frequência trifásica. Esse método permite medir a frequência com boa 

exatidão em sistemas trifásicos equilibrados (MARCHESAN et al., 2013). 

No caso de desequilíbrio grande de tensão causado por uma contingência, em 

qualquer uma das fases, a medição de frequência é comprometida. Essas características são 

interessantes para medição de frequência, para detecção de faltas e condição de ilhamento 

(PEREIRA, 2007). 

O método de medição de frequência trifásica pela transformada de Clarke utilizado 

no projeto foi baseado no trabalho de (CANTELI; FERNANDEZ, 2006). 
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A matriz de transformação de Clarke é dada pela equação (39). 
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Onde � é o ponto discreto da forma de onda. Logo, as componentes 
t[�] e 
u[�] 

são dadas, respectivamente, pelas equações (40) e (41). 
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As equações (40) e (41) permitem transformar o sistema trifásico com três vetores 

defasados de 120º em um sistema com dois vetores ortogonais entre si. A Figura 89 ilustra o 

que ocorre com os vetores e as formas de onda na aplicação da transformada de Clarke. 

 

 
Figura 89 - Interpretação geométrica da transformação de Clarke. 
Fonte: O autor (2013). 

 

O vetor formado pelas coordenadas (
t[�], 
u[�]) tem módulo, aqui dado por “X”, e 

velocidade angular dado por S = 2 ∙ g ∙ �. A velocidade angular é possível de ser calculada a 
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partir do arco de varredura, formado pelo deslocamento angular do vetor entre a amostra atual 

e a amostra anterior. A interpretação gráfica desse fato é ilustrada na Figura 90. 

 

 
Figura 90 - Deslocamento angular do vetor de coordenadas formado por Vα[n] 
e Vβ[n]. 
Fonte: O autor (2013) baseado em (CANTELI; FERNANDEZ, 2006). 

 

A variação angular ∆�[�] é dado pela equação (42). 

 

][][ nXnL θ∆⋅=∆      (42) 

 

Dividindo (42) por “X”, ∆N[�] pode ser calculado aproximadamente pela equação 

(43). 
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Analisando a Figura 91, é possível aproximar o cálculo de ∆�[�] pela equação (44). 

 

 
Figura 91 - Interpretação geométrica para o cálculo aproximado de ∆v[w]. 
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Fonte: O autor (2013). 
 

( ) ( )22 ]1[][]1[][][ −−+−−≅∆ nVnVnVnVnL ββαα    (44) 

 

A frequência em função de ∆N[�] pode ser calculada pela equação (45). 
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Onde $� é o período de amostragem entre [� − 1] e [�]. Utilizando as equações (43) 

e (44) na equação (45), a frequência trifásica �[�]  pode ser calculado em função das 

coordenadas (
t[�], 
u[�]) e (
t[� − 1], 
u[� − 1]), conforme a equação (46). 
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Na equação (46), quanto menor o tempo de amostragem, menor será o erro na 

estimação da frequência. Essa equação fornece resultados bem próximos se o sistema trifásico 

apresenta baixos níveis de distorção, porém a precisão é comprometida quando a rede passa 

por sags e swells. 

Para melhorar o desempenho da equação (46), introduz-se uma realimentação para 

calcular a frequência de maneira recursiva. Utiliza-se, então, um controlador proporcional 

integral derivativo (PID) (CANTELI; FERNANDEZ, 2006).  

O método é iniciado pelo valor de frequência nominal da rede, o valor de 60 Hz. A 

cada passo, um novo valor de frequência é calculado utilizando o último valor de 
tu[� − 1], 

a aproximação do próximo ponto considerando uma senoide ideal, 
tu:[�], e o ponto real 

atual 
tu[�]. A Figura 92 ilustra o valor do ponto estimado e o ponto real a partir do ultimo 

valor de 
tu. 
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Figura 92 - xyz{[w]  e xyz[w] utilizados na estrutura de cálculo recursivo 
da frequência com um controlador PID. 
Fonte: O autor (2013). 

 

A equação (47) apresenta o cálculo recursivo da frequência, considerando a estrutura 

de um controlador PID convencional, que foi implementado no DSP. 
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Onde: 

• �(:[�] é a frequência estimada atual; 

• �(:[� − 1] é a última frequência estimada; 

• U[�] é erro atual; 

• U[� − 1] é o erro anterior; 

• $� é o período de amostragem; 

• #\ é o ganho proporcional, igual a 0,01; 

• #| é o ganho integral, igual a 0,55; 

• #} é o ganho derivativo, igual a 0,0015. 

 

Os ganhos do controlador PID foram obtidos empiricamente. Ajustou-se 

primeiramente o ganho proporcional até que o erro fosse mínimo na frequência fundamental 

de 60 Hz. Ajustou-se, então, o ganho do integrador para obter uma rápida resposta a variação 

de frequência com erro nulo em regime permanente. O ganho derivativo foi ajustado para 

minimizar a oscilação durante o transitório da variação de frequência. 

O resultado da medição de frequência trifásica será apresentado na seção de 

resultados. 
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4.4.3.2 Cálculo da frequência pela detecção da passagem por zero da tensão da rede 

 

 

A frequência da rede elétrica pode ser calculada com base nos tempos entre os 

cruzamentos por zero da forma de onda de tensão. As amostras da tensão são igualmente 

espaçadas entre si, porém quase nunca coincidem com a passagem por zero. Em situações 

onde não é utilizado nenhum tipo de sincronismo, as amostras antes e depois da passagem por 

zero não se encontram equidistantes. A Figura 93 ilustra o que ocorre. 

 

 
Figura 93 - Assimetria entre distância das amostras em relação ao ponto de cruzamento por zero da 
tensão. 
Fonte: O autor (2013). 

 

O tempo entre as amostras é conhecido, é o tempo de amostragem. Porém o tempo 

entre a amostra anterior e a amostra posterior em relação a passagem por zero não é 

conhecida. É necessário calcular esses tempos para se estimar a frequência com o mínimo erro 

possível.  

As amostras antes e após a passagem por zero, que se encontram próximo a esse 

ponto, podem ser linearizadas através de uma reta. Através da equação da reta é possível 

encontrar o tempo exato onde a função é igual a zero. 

Para encontrar a equação da reta, com erro mínimo no processo de linearização dos 

pontos, utilizou-se o método dos mínimos quadrados. Esse método foi baseado no trabalho de 

(MOG, 2005). 
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O objetivo desse método é encontrar a função k�[  da reta a partir dos valores já 

coletados de [ e k. A equação da reta é apresentada em (48). 

 

iii xy εβα +⋅+=      (48) 

 

Onde: 

• k� é a amplitude lida na i-ésima amostra; 

• [� é a tempo quando ocorreu k�; 

• � é a constante da reta; 

• � é o coeficiente angular da reta; 

• ~� é o erro. 

 

Para estimar � e � pelo método dos mínimos quadrados é necessário minimizar o 

somatório dos quadrados dos resíduos, ~�. Logo, isolando ~� na equação (48) e efetuando a 

soma dos quadrados dos elementos dos dois lados, tem-se a função ���, �  representada na 

equação (49). 
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A minimização ocorre ao se derivar ���, �  em relação à � e �, e igualar ambas 

derivadas a zero. A equação (50) mostra a derivada parcial de ���, �  em relação a �. 
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Distribuindo o somatório entre os termos dentro parênteses e dividindo todos os 

termos por 2�� − 1 , tem-se a equação (51). 
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   (51) 

 

Pode-se reescrever a equação (51) como mostra a equação (52). 
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ii
xy ⋅−= βα      (52) 

 

Onde: 

• kW� é o médio do conjunto de amostras dado por k[�]; 

• [̅� é o médio do conjunto de amostras dado por [[�]. 

 

Derivando-se parcialmente a equação (49) em relação à β tem-se a equação (53). 
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Substituindo a equação (52) na equação (53), tem-se: 
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Manipulando a equação (54) é possível isolar �, conforme equações (55) e (56). 
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Encontrando-se � e �, basta substituir na equação (48) e é possível calcular [ onde 

k�[ = 0. Basta substituir k e ~ por zero, e isolar o [, obtém-se a equação (57). 
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O algoritmo implementado utiliza uma janela móvel de 8 pontos. Quando é 

preenchida com 4 pontos negativos e 4 pontos positivos dentro da janela, a passagem por zero 

é identificada. A partir daí, inicia-se o cálculo dos mínimos quadrados para identificar o ponto 

exato do cruzamento por zero da tensão. 

O cálculo da frequência é baseado na integração dos módulos de contagem entre 

cada amostra e das contagens entre as amostras nas vizinhas ao cruzamento por zero. O 

cálculo é executado a cada semi-ciclo, somando-se com o tempo do último semi-ciclo 

calculado. A Figura 94 ilustra como é feita essa somatória. 

 

 
Figura 94 - Períodos de integração dos tempos de amostragem para o cálculo da frequência. 
Fonte: O autor (2013). 

 

Para calcular a frequência, basta dividir a frequência de contagem do temporizador 

pela integração dos tempos de amostra, como mostra a equação (58). 
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Onde: 

• ���[�] é a frequência calculada; 

• �8�o é a frequência de contagem do temporizador, no caso é 24 MHz; 

• ∑$� é o período de integração de [[�]. 
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Por exemplo, supondo que a frequência do temporizador seja 24 MHz, para obter 32 

pontos por ciclo da tensão da rede em 60 Hz, o módulo de contagem do temporizador deve ser 

igual a 12500, que é o tempo entre cada amostra. Supondo que o cruzamento por zero ocorreu 

num ponto equidistante da amostra anterior e posterior, o cálculo do tempo pelos mínimos 

quadrados resultará que a amostra anterior tem um tempo de 6250 até o ponto da passagem 

por zero, da mesma forma o ponto posterior. Somando a contagem de tempo entre todas as 

amostras mais os tempos das amostras nas vizinhanças da passagem por zero, o valor obtido 

será 400000, que é igual a multiplicação entre 32 e 12500. Dividindo-se a frequência do 

temporizador pela somatória da contagem dos tempos, tem-se o valor de 60. 

A medição de frequência por esse método é utilizada direta ou indiretamente por 

todas as funções de proteção baseadas em frequência.  

 

 

4.4.3.3 Cálculo da frequência do GD pela frequência de deslizamento 

 

 

A cada novo conjunto de amostras recebido o módulo e ângulo das grandezas são 

recalculados. As grandezas com frequência igual à fundamental podem ser representadas por 

vetores estáticos no plano cartesiano, defasados entre um ângulo fixo em relação ao vetor de 

referência. 

Um sinal com frequência diferente da fundamental terá um defasamento angular 

diferente a cada nova amostra. No tempo o vetor gira no sentido horário ou anti-horário em 

relação aos vetores estáticos. Esse efeito de rotação do vetor em relação a fundamental é 

conhecido como deslizamento. É possível estimar a frequência do deslizamento através da 

variação angular que ocorre de uma amostra para outra. 

A Figura 95 ilustra o efeito do deslizamento de um vetor de uma grandeza com 

frequência diferente da fundamental. 
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Figura 95 - Deslizamento do vetor com frequência diferente da fundamental do 
sistema. 
Fonte: O autor (2013). 

 

O método de medição de frequência por deslizamento foi implementado para medir a 

frequência do gerador distribuído em relação à frequência da rede. Essa medição é um dos 

parâmetros de entrada para a proteção de checagem de sincronismo, função 25. 

A cada nova amostra o ângulo da tensão da fase A do gerador distribuído, N
�K�, é 

recalculado. A diferença angular, ∆N, entre o ângulo atual, N
�K�[�], e o ângulo anterior, 

N
�K�[� − 1], é acumulada a cada nova amostra. 

Ao final de um ciclo da rede, a frequência de 
�K� é estimada. O valor da frequência 

por deslizamento é calculado com base na somatória do deslocamento angular de 
�K� em 

relação ao vetor de referência, tensão da fase A do lado da rede, 
�����. 

Utilizou-se uma estrutura semelhante à utilizada no cálculo da frequência trifásica. A 

frequência é calculada recursivamente com o auxílio de um controlador PID. O valor inicial 

da frequência é a frequência nominal do sistema, 60 Hz. 

A partir da variação angular anterior, calcula-se o valor estimado da variação angular 

atual. Essa estimativa é baseada no valor atual de frequência da rede e a última frequência 

calculada pelo deslizamento. O cálculo da estimativa do ângulo atual de 
�K�  dá-se pela 

equação (59). 
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O erro, então, é calculado subtraindo-se o somatório do deslocamento angular real do 

deslocamento angular estimado. A equação (60) apresenta o cálculo do erro. 
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][][][ nVnVnerro AGDtAGD θθ −=      (60) 

 

Então, calcula-se a frequência estimada de 
�K� pela equação (61). 
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Onde: 

• �
�K�[�] é a frequência estimada atual do GD; 

• �
�K�[� − 1] é a última frequência estimada do GD; 

• U[�] é erro atual; 

• U[� − 1] é o erro anterior; 

• �
�����[�] é o frequência atual da rede; 

• #\ é o ganho proporcional, igual a 1; 

• #| é o ganho integral, igual a 1; 

• #} é o ganho derivativo, igual a 0,0015. 

 

Os valores dos ganhos do controlador PID foram obtidos empiricamente, com o 

mesmo método utilizado na medição de frequência trifásica. Testes da medição de frequência 

por esse método serão mostrados na seção de resultados. 

 

 

4.4.3.4 Cálculo da variação de frequência 

 

 

A variação de frequência é calculada ciclo a ciclo. Seu resultado é o parâmetro 

principal da proteção de taxa de variação de frequência, função 81 df/dt. 

Utiliza-se o resultado do cálculo da frequência por deslizamento, �
�K�. A fórmula 

para calcular a variação de frequência a cada ciclo é apresentada na equação (62). 

 



156 

 

( ) ( )
][2

]1[][
]1[][][/

nfV

fnfVnfV
nfVnfVndtdf

AGD

nomAGDAGD
AGDAGD ⋅

−+
⋅−−=      (62) 

 

Onde: 

• �
�K�[�] é a frequência estimada atual do GD; 

• �
�K�[� − 1] é a última frequência estimada do GD; 

• ���� é a frequência nominal do sistema, 60 Hz. 

 

 

4.4.3.5 Cálculo da variação de ângulo entre ciclos da rede 

 

 

O cálculo da variação de ângulo é utilizado pela proteção de salto de vetor, função 

78. A variação súbita entre o ângulo de cruzamento da passagem por zero pode ser um 

indicativo de condição de ilhamento. 

O cálculo utilizado para estimar a variação do ângulo de um ciclo para o outro se 

baseia no cálculo direto da frequência. Para isso utilizou-se a estimação de frequência pela 

passagem por zero, dos mínimos quadrados. 

A determinação da variação do ângulo entre ciclos é calculada pela equação (63). 

 

360
][

][]1[
][ ⋅









 −−
=∆

nf

nfnf
n

mq

mqmqθ
  

   (63)
 

 

A equação (63) fornece o resultado diretamente em graus por ciclo. 

No próximo capítulo será apresentado como os algoritmos de proteção foram 

programados. As funções de proteção utilizam como parâmetros de entrada os resultados do 

processamento da rotina de cálculo. 
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4.4.4 Rotina das proteções 

 

 

A cada nova amostra, após a rotina de cálculo, a rotina das proteções é processada. 

Essa rotina divide-se em algumas sub-rotinas, elas são executadas na ordem da lista a seguir. 

• Avaliação das funções de proteção; 

• Avaliação das funções de bloqueio; 

• Avaliação das funções lógicas; 

• Tomada de ação com base nos resultados das funções de proteção; 

• Tomada de ação com base nos resultados das funções lógicas. 

 

São utilizados até três tipos de estruturas de parâmetros para o processamento da 

rotina de proteções: Configuração; Bloqueio; e Lógica. 

A estrutura de configuração define o conjunto de funções de proteção a serem 

processadas e quais os respectivos ajustes. É possível configurar até 128 ajustes para as 

funções de proteção. É possível acrescentar a mesma função de proteção mais de uma vez, 

utilizando ajustes diferentes. Dessa forma é possível criar grupo de ajustes para as funções de 

proteção, que podem ser ativadas ou desativadas pela estrutura de bloqueio. 

Essa estrutura de configuração é composta por 16 campos. O campo “Funcao” define 

qual função de proteção do ajuste em questão e o segundo campo define o estado de 

processamento desse ajuste. O campo “Config” define em quais fases atuará a proteção, qual 

o tipo da curva inversa utilizada, e se a ação será direta ou por função lógica. Os outros 

campos são relativos aos parâmetros da função de proteção. A relação dos campos e suas 

descrições podem ser vista no Quadro 8. 

 

Campo Descrição 

Funcao Função de proteção a ser configurada 

Estado Estado de processamento. 

Config Fases, curvas de tempo e tipo de ação. 

Reservado Reservado para futura aplicação. 

Parametro1... 12 Parametro 1 ao 12 são especícos para cada proteção. 

Quadro 8 - Campos da estrutura de configuração. 
Fonte: O autor (2013). 

 



158 

 

O Quadro 9 e a Quadro 10 mostram os valores possíveis para o primeiro campo e 

para o segundo campo, respectivamente. A descrição dos valores possíveis para os outros 

campos, referentes a cada função de proteção, podem ser encontrados no Apêndice C. 

 

Campo “função” Descrição do campo função de proteção 

F_27  Subtensão. 

F_59 Sobretensão. 

F_50_51  Sobrecorrente instantânea e temporizada. 

F_50_51N  Sobrecorrente instantânea e temporizada de Neutro. 

F_67 Sobrecorrente direcional. 

F_81UO  Sub/Sobrefrequência. 

F_81dfdt  Taxa de variação de frequência. 

F_25 Check de Sincronismo. 

F_32 Direcional de potência. 

F_46 Desequilíbrio de corrente. 

F_78 Salto de Vetor. 

F_47 Proteção de sequência de fases. 

Quadro 9 - Valores do campo "função" da estrutura de configuração. 
 Fonte: O autor (2013). 

 

Campo “estado” Descrição do campo estado de processamento 

END_LIST Indica fim da lista de ajustes. 

CMD_IDLE Ajuste não executado ainda. 

CMD_EXEC Em execução. 

CMD_PASS Passou sem registrar falta. 

CMD_FAULT Passou e ocorreu uma falta. 

CMD_BLOCK Com falta ou não, bloqueia a ação da função. 

CMD_ERRO Indica que um erro ocorreu. 

Quadro 10 - Valores do campo "estado". 
Fonte: O autor (2013). 

 

A estrutura de bloqueio define um conjunto de regras para bloqueio de ação de 

ajustes da estrutura de configuração. Não é necessário preencher essa estrutura caso não se 

deseje bloquear a ação das funções de proteção. 

É possível configurar até 128 regras de bloqueio. A estrutura de bloqueio apresentam 

9 campos que são mostrados no Quadro 11.  
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Campo Descrição 

Index Número da linha da função a ser bloqueada. 

Estado Estado de processamento. 

Comparacao Tipo de comparação a ser efetuada na variável. 

Reservado Reservado para futura aplicação. 

Variavel Variável a ser comparada. 

Valor1 Valor1 a ser comparado com valor da variável. 

Valor2 Valor2 a ser comparado com valor da variável, quando aplicável. 

Parametro1 Reservado para futura aplicação. 

Parametro2 Reservado para futura aplicação. 

Quadro 11 - Campos da estrutura de bloqueio. 
Fonte: O autor (2013). 

 

O valor de “Index” faz referência ao número das linhas dos ajustes da estrutura de 

configuração, iniciando do valor 0. Por exemplo, para bloquear a função de proteção 

direcional de potência, F_67, que está na que está na sexta linha, o index deve ser preenchido 

com o número 5. 

O campo “Estado” tem a mesma função do respectivo campo na estrutura de 

configuração. 

O valor do campo “Comparacao” armazena qual o tipo de operador da comparação. 

O Quadro 12 apresenta os valores possíveis para esse campo. 

 

Campo “Comparacao” Descrição 

MAIOR > VALOR1 

MAIOR_IGUAL >= VALOR1 

MENOR < VALOR1 

MENOR_IGUAL <= VALOR1 

IGUAL  == VALOR1 

DIFERENTE  != VALOR1 

ENTRE  > VALOR1 E < VALOR2 

NAO_ENTRE  < VALOR1 OU > VALOR2 

Quadro 12 - Valores para o campo "Comparacao" da estrutura de bloqueio. 
Fonte: O autor (2013). 

 

O campo “Variavel” armazena qual grandeza elétrica será compara, pelo operador de 

comparação, com o conteúdo nos campos “Valor1” e “Valor2”. O resultado dessa 

comparação for verdadeiro, a ação da respectiva proteção da estrutura de configuração será 

bloqueada. 
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A estrutura de lógica é utilizada para construir expressões lógicas com o resultado 

das funções de proteção. O preenchimento dessa estrutura não é obrigatório. 

É possível configurar até 128 expressões lógicas, cada uma é uma porta lógica com 

até 8 entradas. O resultado de cada expressão lógica pode ser utilizado como entrada de outras 

expressões lógicas. 

A estrutura de lógica é composta por 5 campos, sendo o último um array de 8 

posições. O Quadro 13 mostra os campos da estrutura de lógica. 

 

Campo Descrição 

Funcao Função lógica a ser configurada 

Estado Estado de processamento 

Config Tipo de ação 

NumParams Número de entradas 

Parametro[8] Entradas da expressão lógica 

Quadro 13 - Campos da estrutura de lógica. 
Fonte: O autor (2013). 

 

O campo “Funcao” define qual função lógica será configurada. Ela pode assumir 

quatro valores: Lógica “E” para proteções; Lógica “OU” para proteções; Lógica “E” para 

funções lógicas; e Lógica “OU” para funções lógicas. 

O campo “Config” nessa estrutura só pode assumir dois valores: ação direta e ação 

lógica. A primeira define que o resultado da expressão lógica atuará diretamente para abrir a 

chave. A segunda define que o resultado será utilizado como entrada de outra expressão 

lógica. Dessa forma é possível construir expressões lógicas maiores. 

O campo “NumParams” define o número de entradas que a porta lógica terá. O valor 

máximo é 8. Esse número define o número de posições do array “Parametro[8]” que serão 

examinadas. 

Em cada posição do array “Parametro[8]” vai o valor do índice que faz referência ao 

número das linhas dos ajustes da estrutura de configuração ou da própria estrutura de lógica. 

As três estruturas têm em comum o campo “Estado”. Esse campo armazena o 

resultado do processamento da respectiva linha, conforme mostrado no Quadro 10. Na 

estrutura de configuração, o estado pode ser igual a “CMD_PASS” se a função não acusou 

falta, caso contrário “CMD_FAULT”. Uma função de bloqueio pode alterar o valor do campo 

“Estado” da estrutura de configuração para “CMD_BLOCK”. 

Na avaliação da estrutura de lógica, o estado pode ser igual a “CMD_PASS” se a 

função não acusou falta, caso contrário “CMD_FAULT”. 
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Após o processamento das funções de proteção, bloqueio e lógica, o campo “Estado” 

de cada função de configuração e lógica é verificado para saber se em alguma delas consta o 

valor “CMD_FAULT”.  

Se o valor “CMD_FAULT” é encontrado, a chave de proteção é aberta e o 

equipamento de proteção acusa alarme de falta. Caso contrário, o estado de todas as funções 

de proteção e lógica é alterado para “CMD_IDLE”, sendo processadas novamente na próxima 

amostra.  

 

 

4.4.5 Rotina de comunicação com o ARM 

 

 

A cada um segundo o DSP deve enviar ao ARM um pacote de dados de medição, 

oscilografia e o estado das proteções. Quando ocorre a atuação de alguma proteção, o envio 

do estado de falta para o ARM ocorre imediatamente. 

O DSP e o ARM compartilham os muitos recursos, como periféricos e regiões de 

memória. Porém o funcionamento dos dois núcleos é assíncrono, cada qual executa o suas 

tarefas independentemente do outro. 

A comunicação entre os núcleos se dá por uma região compartilhada de memória. É 

necessário que apenas um dos núcleos coordene as transferências de dados nessa região de 

memória. Caso contrário, os dados na área de transferência podem ser corrompidos. 

O ARM coordena as transferências de dados. O ARM, através do Linux, aloca dois 

buffers de 200 kbytes dentro da região de memória compartilhada. Um buffer é destinado a 

atender a escrita dos dados do ARM para serem lidos pelo DSP. O outro buffer destina-se a 

atender as escritas dos dados do DSP que serão lidos pelo ARM. 

A cada um segundo, o DSP deve enviar uma estrutura de dados de aproximadamente 

100 kbytes. A região de memória utilizada durante o armazenamento dos dados está fora da 

região de memória compartilhada. Ao término do preenchimento, o DSP notifica o ARM que 

há novos dados a serem transferidos e indica o endereço inicial onde esses dados estão. 

Ocorre um evento dentro do ARM, que desvia a execução de suas rotinas para tratar 

a transferência desses dados. A região de memória compartilhada é travada para que somente 

o ARM possa utilizá-la. Os dados são transferidos da região de memória indicada pelo DSP 

para a região de memória compartilhada que cabe a escrita dos dados vindos do DSP. Os 

dados nessa região podem ser manipulados pelas rotinas do ARM. 
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No envio de dados do ARM para o DSP, o próprio ARM gera um evento para salvar 

seus dados dentro da área de região compartilhada. Os dados são escritos no buffer que cabe a 

escrita de dados do ARM. Nessa região de memória, após a liberação pelo ARM, o DSP pode 

ler e utilizar os seus dados. 

  

 

4.4.6 Rotina de gerenciamento das entradas e saídas digitais 

 

 

As entradas e saídas digitais são lidas e atualizadas a cada ciclo da rede elétrica. A 

saída destinada ao trip da chave de conexão é acionada diretamente no mesmo instante da 

amostra que a falta é identificada. 

A cada ciclo da rede um flag autorizando o processamento dos I/Os digitais é 

sinalizado. A rotina que cuida dos I/Os tem a menor prioridade de execução. As rotinas de 

leitura dos A/Ds, cálculo, proteções e comunicação não são prejudicadas por essa rotina. 

A rotina efetua a leitura e escrita das entradas e saídas digitais do I/O expander pelo 

periférico da I2C. Os GPIOs destinados a comunicação com o rádio ZigBee e acionamento do 

relé trifásico são controlados diretamente pelo OMAP-L138. 

 

 

4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

 

Para o desenvolvimento do equipamento de proteção foi necessário aplicar 

conhecimentos de processamento digital de sinais. Foram utilizadas técnicas de filtragem 

especialmente destinadas para aplicações em proteção de sistemas elétricos, como o filtro 

cosseno e método para cálculo do fasor. A aplicação de um método de filtragem eficiente é 

crucial para o bom funcionamento dos algoritmos de proteção. 

O hardware precisa ser confiável para garantir integridade da representação digital dos 

sinais provenientes das grandezas elétricas de tensão e corrente que são amostradas. Há uma 

dependência direta em relação à precisão dos transdutores e precisão dos conversores A/D, os 

quais dependem da qualidade da fonte de alimentação e ruídos externos.  

A capacidade de processamento da CPU relaciona-se diretamente com a possibilidade 

processamento dos métodos de filtragem digital e algoritmos de proteção. A CPU deve ser 
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rápida o suficiente para capturar e processar os sinais, além de realizar o teste de todos os 

algoritmos de proteção a cada nova amostra. Na frequência de 60 Hz, isso é feito 1920 vezes 

por segundo, considerando uma taxa de 32 amostras por ciclo da rede. São quatro amostras de 

tensão e quatro amostras de corrente que devem ser tratadas a cada interrupção, o que 

demanda um processador com elevada capacidade de realizar cálculos. 

As rotinas principais do firmware seguem a sequência da Figura 45. Foram utilizados 

alguns recursos para otimizar resposta, como controlador PID para algoritmos de cálculo de 

frequência, fora utilizadas ferramentas como a transformada de Clarke e componentes 

simétricas. 

Na Capítulo 5 serão apresentados os resultados dos testes do equipamento de proteção 

em laboratório. 
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5 TESTES E RESULTADOS 

 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos a partir de testes em laboratório com o 

protótipo proposto. Os testes foram realizados com o auxílio dos seguintes equipamentos: 

- Fonte trifásica controlável de 4,5 kVA da Supplier (precisão de tensão de +/-0,5 V, 

de corrente igual +/-2 mA, precisão de frequência inferior +/- 0,1% em 60 Hz e DHT inferior 

a 1%); 

- Osciloscópio de 4 canais isolados da Tektronix, modelo TPS 2024 (200 MHz, 2 

GS/s e exatidão de +/- 3%; 

- Multímetro Agilent de 6,5 dígitos, modelo 34410A/11A (precisão de medição em 

CC de 0,0030% e CA de 0,06%); 

- Variador de tensão trifásico de 9 kVA; 

- Cargas. 

 

As formas de onda foram capturadas com o osciloscópio e com o auxílio da própria 

ferramenta para depurar o código. A Figura 96 apresenta uma foto do laboratório onde os 

testes foram realizados. 

 

 
Figura 96 - Laboratório para realização dos testes. 
Fonte: O autor (2013). 
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Primeiramente são apresentados os testes relativos a filtragem digital e medição de 

frequência. Na sequência, são apresentados os resultados dos testes de cada uma das funções 

de proteção. Após, são apresentam-se os testes das proteções destinadas especificamente para 

a proteção anti-ilhamento. Na sequência são apresentadas as funções de bloqueio e de lógica. 

Por fim, são apresentados os testes com do controle e operação remoto por ZigBee. 

 

 

5.1 TESTE DO MÉTODO DE FILTRAGEM DIGITAL 

 

 

O equipamento de proteção utiliza apenas a componente fundamental das grandezas 

elétricas para efetuar os cálculos. Utilizou-se o filtro cosseno com 32 coeficientes, 

apresentado na seção 3. A Figura 97 e Figura 98 apresentam a forma de onda de tensão na 

fase A, respectivamente sem e com a aplicação da filtragem digital. 

 

 
Figura 97 - Forma de onda de tensão na fase A sem filtragem e sem normalização. 
Fonte: O autor (2013). 
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Figura 98 - Forma de onda de tensão na fase A filtrada e normalizada. 
Fonte: O autor (2013). 

 

A filtragem da componente de 60 Hz é realizada com sucesso. O sinal de saída não 

apresenta conteúdo harmônico aparente, isso é evidenciado espectro harmônico do sinal não-

filtrado e do sinal filtrado, apresentado na Figura 99. 

 

 
Figura 99 - Espectro de harmônicos do sinal de tensão antes e após o filtro digital. 
Fonte: O autor (2013). 
 

A aferição das medidas de tensão e corrente foi efetuada com um multímetro digital 

da Agilent.  

 

 

5.2 TESTE DOS MÉTODOS DE MEDIÇÃO DE FREQUÊNCIA 

 

 

Foram utilizados três métodos diferentes para medição de frequência: medição de 

frequência trifásica utilizando transformada de Clarke; medição de frequência pela detecção 
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da passagem por zero determinada pelo método dos mínimos quadrados; e o método de 

medição pelo deslizamento. 

Cada um desses métodos tem uma aplicação específica. A medição de frequência 

trifásica é utilizada para complementar os métodos de anti-ilhamento convencionais. O 

método pela determinação da passagem por zero é direto e não depende das outras fases, por 

isso é utilizado para a maior parte das proteções baseadas em frequência. A medição de 

frequência pelo deslizamento é utilizada para viabilizar a função de verificação de 

sincronismo e também é utilizada pelas proteções, já que sua medição é precisa. 

As figuras a seguir mostram o desempenho de resposta dos três métodos de medição 

de frequência. A Figura 100, Figura 101 e Figura 102 referem-se aos testes em regime 

permanente, com a frequência em 60 Hz.  

Os métodos de medição trifásica pela transformada de Clarke e pelo método do 

deslizamento apresentam resposta com uma precisão muito melhor ao método pela detecção 

da passagem por zero. Isso se deve ao fato de que nos dois primeiros métodos citados é 

utilizado um controlador PID que minimizam o erro em regime permanente. Já o método de 

medição de frequência pela passagem por zero é direto, não há nenhum método de otimização 

da resposta atual dependente das respostas passadas. 

  

 
Figura 100 - Resposta em regime permanente da medição de frequência trifásica. 
Fonte: O autor (2013). 
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Figura 101 - Resposta em regime permanente da medição de frequência pela passagem por 
zero. 
Fonte: O autor (2013). 

 

 
Figura 102 - Resposta em regime permanente da medição de frequência por deslizamento. 
Fonte: O autor (2013). 

 

A precisão de medição de frequência pelo método da passagem por zero é de +/- 

0,015 Hz, o que é bem aceitável para algumas funções de proteção e em relação a 

equipamentos comerciais. A vantagem desse método é a resposta instantânea a variação de 

frequência, importante para a função 78 de salto de vetor. 

A Figura 103 mostra a resposta dos métodos em relação a um degrau de frequência 

de 2,5 Hz em 100 ms. A curva em amarelo é o método pela passagem por zero. Na cor verde é 

o método de medição de frequência trifásica. Em azul é a curva da medição de frequência 

pelo deslizamento. 

Nesse caso é possível evidenciar que a resposta dos dois métodos que utilizam 

controladores PID é lenta em relação a variações abruptas. Em contra partida, o método de 

medição pela detecção da passagem por zero responde instantaneamente ao degrau de 

frequência.  
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Figura 103 - Resposta ao degrau de frequência dos três métodos. 
Fonte: O autor (2013). 

 

A Figura 104 mostra a resposta dos métodos em relação a uma rampa de frequência 

de 2,5 Hz em 2,5 s.  

 

 
Figura 104 - Resposta a rampa de frequência dos três métodos. 
Fonte: O autor (2013). 

 

Em regime permanente é possível notar que os métodos de medição pela 

transformada de Clarke e pelo deslizamento apresentam uma reposta mais precisa em relação 

ao método da identificação da passagem por zero. Porém, esses dois métodos apresentam uma 

resposta lenta para variações rápidas de frequência. Mesmo que a precisão de medida do 

método pela detecção da passagem por zero seja inferior aos dois métodos, a rápida resposta 

torna-o o melhor método para se utilizar nos algoritmos de proteção dependentes da 

frequência. 
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5.3 TESTES DAS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO 

 

 

Tendo como base a conexão com o GD e a Rede na Figura 64, montou-se o modelo 

da Figura 105. Para o teste das proteções utilizou-se uma fonte trifásica ajustável para simular 

a GD. No outro lado da chave, dependendo da função de proteção em teste, pode-se ter a rede 

elétrica, cargas ou em aberto. Chave trifásica pode estar fechada ou aberta.  

 

 
Figura 105 - Esquema da estrutura montada para o teste das funções de proteção. 
Fonte Própria. 

 

A partir da identificação da condição de falta, quando há o disparo para abertura da 

chave, a execução da abertura ocorre em aproximadamente 18 ms. Na Figura 106 o sinal em 

azul é a identificação da falta, em rosa é o comando de abertura enviado ao driver e o sinal em 

verde é o sinal do fim de curso que indica a abertura efetiva da chave. 

 

 
Figura 106 - Sinais de falta, comando de abertura e confirmação de abertura da 
chave trifásica. 
Fonte: O autor (2013). 



171 

 

 

O tempo de abertura da chave trifásica medido, a partir da energização das bobina de 

disparo, é coerente com a informação contida na folha de dados do fabricante, 

aproximadamente 16 ms. 

Os resultados dos testes das funções de proteção são apresentados nos itens a seguir. 

 

 

5.3.1 Proteção contra sub/sobretensão 

 

 

A função 27 foi testada apenas com a presença da fonte trifásica, sem a rede e carga 

conectada. A chave foi mantida ligada, assim foi possível medir a tensão na fase A do lado da 

rede. 

A função foi configurada para atuar somente na fase A do lado da rede. Utilizaram-se 

dois ajustes, uma operação em tempo definido de 3 segundos com a tensão abaixo de 100 V e 

uma operação instantânea para tensão abaixo de 85 V. A Figura 107 e Figura 108 apresentam 

as formas de onda medidas nos dois tipos de operação, respectivamente. A curva em azul é a 

tensão do lado da rede e em vermelho é a tensão do lado da fonte trifásica. 

 

 
Figura 107 - Teste da função 27 com ação por tempo definido. 
Fonte: O autor (2013). 
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Figura 108 - Teste da função 27 com ação instantânea. 
Fonte: O autor (2013). 

 

Na mesma condição de conexão utilizada na função 27, testou-se a resposta da 

proteção de sobretensão. A Figura 109 mostra o resultado do teste da função 59 para ação 

instantânea quando a tensão do lado da rede atinge uma tensão maior que 135 V. A curva em 

azul é a tensão do lado da rede e em vermelho é a tensão do lado da fonte trifásica. 

 

 
Figura 109 - Teste da função 59 com ação instantânea. 
Fonte: O autor (2013). 

 

As funções de proteção de sub/sobretensão corresponderam exatamente como o 

esperado. O tempo de ação para o disparo da proteção, a partir da detecção da condição de 

falta, é um pouco superior ao ajustado. Isso se deve ao fato do algoritmo ao atraso da 

filtragem, 1,25 ciclos da rede, e o tempo de abertura da chave trifásica, aproximadamente 16 

ms. 
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5.3.2 Proteção contra sub/sobrefrequência 

 

 

A função de sub/sobrefrequência funciona de maneira muito semelhante às funções 

de sub/sobretensão, diferenciando-se pelo tipo da grandeza monitorada. O método de medição 

de frequência utilizado nessa proteção é o do deslizamento. 

Para o teste os ajustes foram feitos para a proteção atuar no tempo definido de 500 

ms com subfrequência abaixo de 59,5 Hz. Para enfatizar a precisão da medição de frequência, 

foi ajustado para que a fonte mantivesse uma frequência constante de 59,6 Hz. Após, foi 

enviado um comando para a fonte abaixar a frequência para o valor de 59,4 Hz em 0,1 s. A 

Figura 110 mostra a forma de onda medida da frequência durante a variação de frequência 

aplicada.  

 

 
Figura 110 - Teste da função 81 U/O, medição de frequência. 
Fonte: O autor (2013). 

 

Nota-se na Figura 110 que o tempo de abertura e a medição de frequência são 

precisos, o disparo ocorre após 500 ms do cruzamento do limite de subfrequência ajustado. A 

abertura da chave ocorre no instante que a medição de frequência se desequilibra. 

 

 

5.3.3 Proteção contra sobrecorrente instantânea e temporizada 

 

 

Na função de proteção de sobrecorrente instantânea e temporizada, funções 50 e 51 

respectivamente, monitora-se o valor de corrente eficaz. Para o teste dessa proteção, no lugar 

da rede foram inseridas cargas.  
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Efetuaram-se três ajustes diferentes dessa proteção. Configurou-se um ajuste de 

atuação instantânea para correntes superiores a 8 A, um ajuste de tempo definido de 1,5 s para 

correntes superiores a 6 A e um ajuste de atuação pela curva normal inversa, com corrente de 

disparo a partir de 0,5 A. 

A Figura 111, Figura 112 e Figura 113 apresentam as curvas obtidas para os ajustes 

de ação instantânea, tempo definido e pela curva normal inversa, respectivamente. Na ação 

pela curva normal inversa, substituindo os valores de ajuste na equação (2) para curva inversa 

e com TMS igual a 1, tem-se que o tempo de disparo para a corrente de 4,5 A é de 

aproximadamente 3,12 s. 

 

 
Figura 111 - Proteção contra sobrecorrente, ação instantânea (função 50). 
Fonte: O autor (2013). 

 

 
Figura 112 - Proteção contra sobrecorrente, ação por tempo definido (função 51). 
Fonte: O autor (2013). 
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Figura 113 - Proteção contra sobrecorrente, ação pela curva normal inversa (função 
51). 
Fonte: O autor (2013). 

 

Na Figura 111 percebe-se que o equipamento de proteção leva cerca de 2 ciclos para 

extinguir a corrente de falta, na condição de operação instantânea. É o tempo de atraso de 

filtragem e abertura da chave, como já enfatizado nos item das funções de sub/sobretensão. 

As proteções de sobrecorrente temporizadas funcionam como o esperado. Como 

pode ser visto na Figura 113, o tempo de ação a partir da falta é próximo ao tempo de 3,12 

segundos calculado. 

 

 

5.3.4 Proteção direcional de sobrecorrente 

 

 

A proteção de sobrecorrente direcional, função 67, bloqueia a ação em um dos 

sentidos de circulação de corrente. A polarização utilizada nessa proteção é a de 90º, 

conforme ilustra a Figura 31 na seção 3. No cálculo do torque, dado pela equação (5), 

utilizou-se o β igual -70º. 

A Figura 114 e Figura 115 mostram a forma de onda de corrente e do torque. Para 

alterar o sentido de circulação de corrente subitamente, utilizou-se uma chave para inverter a 

conexão dos cabos no sensor de corrente em uma das fases. A função 67 desbloqueia a ação 

quando o torque é negativo, a partir daí a atuação acontece como na função 50/51. 
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Figura 114 - Proteção direcional de sobrecorrente, corrente na fase A. 
Fonte: O autor (2013). 

 

 
Figura 115 - Proteção direcional de sobrecorrente, torque da direcionalidade na fase 
A. 
Fonte: O autor (2013). 

 

O valor do torque não assume instantaneamente o novo valor em regime, quando 

ocorre a inversão do sentido de corrente na Figura 115, a janela móvel detém dados de pré e 

pós falta. Leva aproximadamente um ciclo e meio até que a janela de dados apresente 

somente dados de pós falta. 

Para esse teste seria ideal simular condições de torque máximo e condições de torque 

marginal, próximos à zero. Porém não é possível configurar defasamento entre corrente e 

tensão na fonte trifásica utilizada. 

 

 

5.3.5 Proteção direcional de potência 

 

 

O funcionamento da função 32 é parecido com o funcionamento da função 67. A 

diferença é que na função 32 a polarização se dá pela tensão na mesma fase onde a corrente 
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está sendo medida e, por isso, o torque é calculado em função do ângulo entre a corrente e a 

tensão na mesma fase. Ora o torque será positivo ou negativo se o fluxo de potência ativa 

circula num sentido ou noutro. 

A Figura 116, Figura 117 e Figura 118 apresentam as formas de onda de tensão na 

fase A, corrente na fase A e torque para essa proteção. A corrente foi invertida da mesma 

forma como no teste da função 67. 

 

 
Figura 116 - Proteção direcional de potência, tensão na fase A. 
Fonte: O autor (2013). 

 

 
Figura 117 - Proteção direcional de potência, corrente na fase A. 
Fonte: O autor (2013). 

 

 
Figura 118 - Proteção direcional de potência, cálculo do torque. 
Fonte: O autor (2013). 
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A fonte trifásica fornece somente potência ativa, invertendo o sentido de corrente no 

sensor obtém-se a condição de torque máximo positivo ou negativo. O módulo dos extremos 

do valor de torque apresentado na Figura 118 é próximo de 90 V. Esse corresponde ao 

produto entre o valor de corrente e tensão eficazes conforme as formas de onda da Figura 116 

e Figura 117. 

 

 

5.3.6 Proteção contra desequilíbrio de corrente 

 

 

A proteção de desequilíbrio de corrente, função 46, utiliza a componente de 

sequência negativa para disparar a abertura da chave. O cálculo da corrente de sequência 

negativa se dá pela equação (16). 

No teste, configurou-se para operar em tempo definido de 3 segundos quando a 

corrente de sequência negativa ultrapassa-se o valor de 8 A. Durante o teste, as fases 

permaneceram alimentando cargas equilibradas por um período e subitamente adicionou-se 

uma carga grande à fase A. O desequilíbrio de carga provocou a circulação de corrente 

negativa e a abertura posterior da chave. 

A figura apresenta as formas de onda do teste. A curva em azul é a corrente na fase 

A, em verde a corrente na fase B, em vermelho a corrente na fase C e em roxo a componente 

de sequência negativa. 

 

 
Figura 119 - Formas de onda de corrente do teste da proteção contra desequilíbrio 
de corrente. 
Fonte: O autor (2013). 

 

Na Figura 119 nota-se que o valor da corrente de sequência negativa corresponde 

aproximadamente ao valor de desequilíbrio entre as correntes nas 3 fases. Essa é exagerada, 
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na prática o ajuste da proteção para desequilíbrio de corrente é bem inferior, utilizado para 

detectar falta de fase em motores de indução. 

O tempo de atuação correspondeu próximo aos 3 segundos ajustado. 

 

  

5.3.7 Proteção de sequência de fases 

 

 

A função 47 tem como objetivo impedir a conexão de um gerador rotativo na rede 

com sequência de fases invertida. 

De maneira semelhante ao utilizado nas funções 67 e 32, utilizou-se uma chave para 

inverter a conexão das fases nos terminais do equipamento de proteção. Nesse teste, manteve-

se a chave trifásica aberta e conectou-se a rede no equipamento. 

A Figura 120 apresenta as formas de onda nas 3 fases e em verde o sinal de um 

GPIO que indica condição de falta quando está em nível lógico “1”. Poucos ciclos após a 

inversão das fases para a sequência correta, o GPIO de falta passa para nível lógico “0”.  

 

 
Figura 120 - Formas de onda do teste da função de proteção 47. 
Fonte: O autor (2013). 

 

Na Figura 120 percebe-se exatamente o tempo de atraso do algoritmo de filtragem 

digital. A partir da inversão das fases, leva um ciclo e meio para o algoritmo identificar que as 

fases estão conectadas na ordem correta. 
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5.3.8 Função de verificação de sincronismo 

 

 

A função 25 verifica três parâmetros para autorizar o paralelismo de duas fontes: a 

diferença de tensão, diferença de fase e diferença de frequência. Para o teste, o limite de 

diferença de tensão foi ajustado em 5 V, a diferença de fase em 5,73º e a diferença de 

frequência em 0,2 Hz. As diferenças devem permanecer dentro do limite durante no mínimo 1 

segundo para que o paralelismo seja autorizado.  

No teste, a fonte trifásica e a rede foram conectadas ao equipamento, mantendo-se a 

chave de conexão aberta. A variação dos parâmetros ocorreu na fonte trifásica. 

Nas figuras a seguir, as formas de onda em amarelo e azul mostram tensão na fase A 

do lado da fonte trifásica e do lado da rede, respectivamente. A forma de onda em verde é o 

GPIO que indica condição de falta em nível lógico “1” e condição normal em nível lógico 

“0”. 

A Figura 121, Figura 122 e Figura 123 mostram condições fora dos limites de 

diferença de tensão, frequência e fase, respectivamente. Na Figura 124 é apresentada a 

condição onde o paralelismo é autorizado.  

 

 
Figura 121 - Teste da função 25, diferença de tensão superior ao limite. 
Fonte: O autor (2013). 
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Figura 122 - Teste da função 25, diferença de frequência superior ao limite. 
Fonte: O autor (2013). 

 

 
Figura 123 - Teste da função 25, diferença de fase superior ao limite. 
Fonte: O autor (2013). 

 

 
Figura 124 - Teste da função 25, GD sincronizado com a rede. 
Fonte: O autor (2013). 
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Os resultados obtidos no teste da função de verificação de sincronismo foram muito 

bons. Se a chave não for fechada e as condição de sincronismo não forem atendidas, 

novamente tem-se a condição de falta, inibindo o fechamento da chave. Junto com a função 

47 é possível garantir o paralelismo correto com a rede. 

 

 

5.4 TESTES DAS PROTEÇÕES ANTI-ILHAMENTO 

 

 

As proteções anti-ilhamento implementadas no equipamento de proteção baseiam-se 

na observação de tensão e frequência no ponto de conexão. Os testes foram realizados em 

laboratório com a mesma estrutura das outras proteções. O objetivo foi validar o conceito de 

funcionamento de cada função. 

O equipamento é versátil e pode ser programado da maneira que quiser, porém para 

atender as normais vigentes, micro e minigeração devem desconectar-se da rede na ausência 

da geração principal. 

 

 

5.4.1 Taxa de variação de frequência 

 

 

A função de proteção de taxa de variação de frequência, função 81 df/dt, monitora a 

derivada da frequência. Caso uma condição de ilhamento ocorra, máquinas girantes podem 

acelerar ou desacelerar dependendo das condições de carga da ilha. Essa situação causa 

variações de frequência. 

Realizaram-se dois testes dessa função com dois ajustes diferentes. No primeiro teste 

a função de proteção foi ajustada para disparar com uma variação de frequência de 6 Hz/s. No 

segundo teste o ajuste foi de 0,2 Hz/s para o disparo da proteção. 

A Figura 125, Figura 126 e a Figura 127 mostram as formas de onda da tensão eficaz 

na fase A, frequência e variação de frequência para o primeiro teste. Aplicou-se uma variação 

de frequência de 6 Hz/s. O disparo da abertura da chave ocorre quando a variação de 

frequência calculada ultrapassa o limite estabelecido. 
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Figura 125 - Teste da função 81 df/dt com variação de 6Hz/s, tensão na fase A. 
Fonte: O autor (2013). 

 

 
Figura 126 - Teste da função 81 df/dt com variação de 6Hz/s, frequência. 
Fonte: O autor (2013). 

 

 
Figura 127 - Teste da função 81 df/dt com variação de 6Hz/s, variação de frequência. 
Fonte: O autor (2013). 

 

A Figura 128, Figura 129 e a Figura 130 mostram as formas de onda da tensão eficaz 

na fase A, frequência e variação de frequência para o segundo teste. Aplicou-se uma variação 

de frequência de 0,4 Hz/s. O disparo da abertura da chave ocorre quando a variação de 

frequência calculada ultrapassa 0,2 Hz/s. 
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Figura 128 - Teste da função 81 df/dt com variação de 0,2Hz/s, tensão na fase A. 
Fonte: O autor (2013). 

 

 
Figura 129 - Teste da função 81 df/dt com variação de 0,2Hz/s, frequência. 
Fonte: O autor (2013). 

 

 
Figura 130 - Teste da função 81 df/dt com variação de 0,2Hz/s, variação de 
frequência. 
Fonte: O autor (2013). 

 

Na função 81 df/dt utilizou-se a medição de frequência por deslizamento para o 

cálculo. A convergência é mais lenta devido a filtragem do seu valor, porém a precisão é 



185 

 

superior. Para melhorar o tempo de resposta para variações de frequência maiores, é possível 

utilizar a medição de frequência pela passagem por 0, que é a medição mostrada nas Figura 

126 e Figura 129. 

 

 

5.4.2 Salto de vetor 

 

 

A função de proteção de salto de vetor, função 78, monitora o deslocamento angular 

da forma de onda de tensão pela detecção da passagem por zero. Na condição de ilhamento, 

pode ocorrer o deslocamento da fase devido a um degrau de carga assumido abruptamente na 

ilha. Isso pode ocorrer principalmente em máquinas girantes, como resultado de um solavanco 

no giro do rotor. 

Realizou-se apenas um teste com ajuste de disparo para 4 graus. A Figura 131, 

Figura 132 e a Figura 133 mostram as formas de onda da tensão eficaz na fase A, frequência e 

deslocamento angular.  

Aplicou-se uma variação de frequência de 4 Hz em 0,1 segundos para obter o 

deslocamento desejado. O disparo da abertura da chave ocorre quando a variação de 

frequência calculada ultrapassa o limite estabelecido. 

 

 
Figura 131 - Teste da função 78, tensão na fase A. 
Fonte: O autor (2013). 
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Figura 132 - Teste da função 78, frequência. 
Fonte: O autor (2013). 

 

 
Figura 133 - Teste da função 78, deslocamento angular. 
Fonte: O autor (2013). 

 

O novo ângulo de cruzamento é calculado a cada meio ciclo. Utiliza-se uma 

integração e comparação de valores com janela contendo dois ciclos completos. A partir da 

identificação da falta e envio do sinal de desligamento, leva um pouco mais de um ciclo para 

abrir a chave. Esse fato pode ser notado na Figura 133. 

 

 

5.4.3 Proteção pela medição de frequência trifásica 

 

 

Essa proteção tem o objetivo de complementar as funções 81 df/dt e 78. A medição 

de frequência trifásica depende do equilíbrio de tensão e defasamento angular entre as três 

fases. Caso em qualquer uma das fases ocorra queda de tensão e variação no defasamento, 

haverá uma repercussão no valor de frequência medido através desse método. 

Utiliza-se o mesmo método de proteção da função 81 U/O, porém a entrada do valor 

de frequência provém do método utilizando a transformada de Clarke. 
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No teste executado em laboratório, uma das tensões foi reduzida ao valor de 

aproximadamente 0,4 p.u.. O resultado foi uma variação da frequência medida. 

A função de proteção 81 U/O foi configurada para ser alimentada com o valor da 

frequência trifásica. O disparo da proteção foi ajustada para atuar em tempo definido de 0,5 

segundos quando o valor de frequência ultrapassa-se 60,5 Hz. 

A Figura 134 e a Figura 135 apresentam as formas de onda da tensão nas 3 fases e a 

frequência trifásica. Depois de aproximadamente 0,5 segundos da queda de tensão em uma 

das fases, ocorre o disparo da proteção. 

 

 
Figura 134 - Teste da função de medição de frequência trifásica, tensão nas 3 fases. 
Fonte: O autor (2013). 

 

 
Figura 135 - Teste da função de medição de frequência trifásica, frequência medida. 
Fonte: O autor (2013). 

 

Não são conhecidos resultados práticos da utilização desse método e de seus 

benefícios. O resultado obtido em laboratório foi satisfatório, porém é necessário testá-lo com 

geradores reais ou avaliar seu funcionamento com um equipamento simulador de sistemas de 

potência, um Real Time Discrete System (RTDS). 
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5.5 FUNÇÃO DE BLOQUEIO DE PROTEÇÃO 

 

 

Uma das funcionalidades implementadas no protótipo do relé digital foi a 

possibilidade do bloqueio de funções de proteção. As figuras a seguir mostram as formas de 

onda do teste de bloqueio da ação da função 81 df/dt quando a tensão na fase A é menor que 

100 V. 

A Figura 136, Figura 137 e Figura 138 apresentam a tensão na fase A, a rampa de 

frequência aplicada e a variação de frequência medida. A ação da proteção 81 df/dt é 

bloqueada. 

Conforme o ajuste da função df/dt, era esperado o desligamento da chave próximo ao 

tempo de 2 segundos, conforme consta na Figura 138. No entanto, sua ação é bloqueada 

devido a tensão na fase a estar abaixo dos 100 V, como mostra a Figura 136. 

Na Figura 136 é possível notar de modo claro que o cálculo da tensão eficaz é 

prejudicado por estar operando fora da frequência nominal. O equipamento está operando 

dentro do que foi especificado, na frequência de 60 Hz. Como o sinal de tensão está numa 

frequência menor, a janela de 60 Hz não consegue capturar todo ciclo. A janela de dados 

captura um pedaço diferente da senoide da rede, por isso ocorre a oscilação. 

Essa oscilação também ocorre na medição de frequência trifásica, por ser 

diretamente dependente das janelas de dados de tensão. Isso é evidenciado na Figura 135. 

 

 
Figura 136 - Teste do bloqueio de função, tensão na fase A. 
Fonte: O autor (2013). 
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Figura 137 - Teste do bloqueio de função, frequência. 
Fonte: O autor (2013). 

 

 
Figura 138 - Teste do bloqueio de função, variação de frequência. 
Fonte: O autor (2013). 

 

 

5.6 FUNÇÃO DE LÓGICA COM AS PROTEÇÕES 

 

 

Outra funcionalidade implementada no relé digital foi a lógica entre as funções de 

proteção. As figuras a seguir mostram as formas de onda do teste de lógica “E” com as 

funções de proteção 51 e 32. 

No teste, a proteção de sobrecorrente temporizada, função 51, foi configurada para 

disparar em tempo definido de 1,5 segundos com valor de corrente acima de 8 A. A proteção 

direcional de potência, função 32, foi configurada para disparar em tempo definido de 0,5 

segundos com valor de corrente acima de 0,5 A. 

As figuras a seguir mostram condições onde cada saída das funções é verdadeira ou 

falsa, Figura 139 e Figura 140. O disparo só ocorre quando as duas proteções são verdadeiras, 

Figura 141. Para inverter a corrente, utilizou-se o mesmo recurso da chave para alternar a 

conexão dos cabos no sensor de corrente do equipamento de conexão. 



190 

 

 

 
Figura 139 - Teste de lógica entre funções de proteção. Função 51 verdadeira (a). Função 32 falsa 
(b). 
Fonte: O autor (2013). 

 

 
Figura 140 - Teste de lógica entre funções de proteção. Função 51 falsa (a). Função 32 verdadeira 
(b). 
Fonte: O autor (2013). 

 

 
Figura 141 - Teste de lógica entre funções de proteção. Função 51 verdadeira (a). Função 32 
verdadeira (b). 
Fonte: O autor (2013). 

 

Os resultados obtidos no teste da função de lógica ficaram dentro do esperado. O 

desafio prático é implementar uma interface visual para que o usuário consiga configurar as 

lógicas de proteção facilmente.  
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5.7 COMUNICAÇÃO ZIGBEE 

 

 

O teste de comunicação via ZigBee foi executado no próprio laboratório, utilizando 

um rádio coordenador conectado ao computador. O rádio coordenador é conectado ao 

computador, ele envia e recebe dados do rádio conectado no equipamento de proteção. A 

Figura 142 mostra a estrutura de teste em questão.  

 

 
Figura 142 - Estrutura de teste da comunicação ZigBee. Rádio coordenador (a). Rádio 
EndDevice conectado ao equipamento de proteção (b). 
Fonte: O autor (2013). 

 

Utilizou-se o programa Docklight para disparar o envio de comandos e para leitura 

dos dados recebidos. A Figura 143 mostra a captura da tela do Docklight, contendo nela a 

visualização dos pacotes de informação enviados (TX) e recebidos (RX) pelo coordenador. 

 

 
Figura 143 - Tela do programa Docklight. 
Fonte: O autor (2013). 
 

Os pacotes iniciam sempre com o byte “0x55”, o comando enviado ou recebido está 

no penúltimo byte do pacote. Os pacotes de comando estão realçados com um quadrado de 

borda preta. A Tabela 7 mostra a lista de comandos possíveis e o seus significados. 
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Tabela 7 - Lista de comandos da comunicação ZigBee. 

Descrição Valor 

  DESCONECTA_SUCESSO                        0X01 

  CONECTA_SUCESSO                                0X41 

  DESCONECTA_ESPONTANEO              0x20 

  CONECTA_ESPONTANEO                      0x60 

  DESCONECTA                       0x01 

  CONECTA                               0x00 

  DESCONECTA_INCONSISTENTE          0x02 

  CONECTA_INCONSISTENTE                  0x42 

  DESCONECTA_OCUPADO                     0x80 

  CONECTA_OCUPADO                             0xC0 

  FALTA_ESPONTANEO                   0x30 

  REESTAB_ESPONTANEO              0x28 

  DESCONECTA_FALTA                              0x10 

  CONECTA_FALTA                                      0x50 

Fonte: O autor (2013). 
 

A Figura 144 mostra o teste de recebimento de comandos pelo rádio ZigBee para 

operação da chave trifásica. Em amarelo é o comando recebido para “conectar” e em azul o 

comando para “desconectar”. Na cor roxa e verde são os comandos enviados ao driver para 

fechar e abrir a chave respectivamente. 

 

 
Figura 144 - Teste de recebimento de comandos via ZigBee pelo equipamento de 
proteção. 
Fonte: O autor (2013). 

 

A Figura 145 mostra o teste de recebimento de comandos espontâneos pelo rádio 

coordenador. Comandos espontâneos são os comandos na chave executados localmente, pelos 

botões no equipamento ou por condição de falta. Em amarelo é o estado da chave, onde o 
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nível lógico “0” significa que a chave está fechada e o nível lógico “1” que a chave está 

aberta. Na cor azul é o estado da condição de falta, onde nível lógico “0” significa condição 

normal e o nível lógico “1” significa condição de falta. Na cor roxa e verde são os comandos 

enviados ao driver para fechar e abrir a chave respectivamente. 

 

 
Figura 145 - Teste de comandos espontâneos pelo equipamento de proteção. 
Fonte: O autor (2013). 

 

A operação espontânea da Figura 145 geram, na ordem, os comandos “0x60”, 

“0x30” e “0x20”. 

5.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

 

Os resultados obtidos em laboratório estão dentro do esperado levando em conta os 

requisitos exigidos por normas e comparando com equipamentos comerciais. Esses testes 

foram importantes para validar o desenvolvimento do equipamento, hardware, firmware e 

algoritmos implementados. 

Na seção a seguir são apresentadas as considerações finais acerca do 

desenvolvimento do protótipo do relé digital para geração distribuída, resultados obtidos com 

os testes e sugestão de trabalhos para continuidade do projeto. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

O presente trabalho apresentou inicialmente a contextualização de alguns fatos sobre 

geração distribuída, alguns problemas e preocupações enfrentadas por outros países. 

Discutiram-se os requisitos necessários para conexão de GD na rede, enfatizando as 

características para diferentes tipos de geradores. Foram abordados os impactos no sistema 

elétrico de potência, levando em conta aspectos de regulação de tensão, frequência, perdas, 

corrente de curto-circuito, qualidade de energia, ilhamento e os efeitos causados nos sistemas 

de proteção. Conclui-se que podem existir problemas no sistema de distribuição radial devido 

à alta penetração de geração distribuída. 

Na sequência, efetuou-se uma revisão de normas nacionais e internacionais 

relacionadas a conexão de geração distribuída. O objetivo foi levantar os requisitos e 

exigência técnicas necessárias para propor a topologia do equipamento de proteção. Aspectos 

como limites de operação, funções de proteção, elementos do sistema de conexão e 

comunicação remota com smart-grid foram apurados. 

Em seguida, efetuou-se um estudo aprofundado sobre relés digitais e suas 

características. Realizou-se uma pesquisa sobre as técnicas de processamento digital de sinais 

aplicada a proteção de sistemas elétricos. Foi estudado o funcionamento das funções de 

proteção levantadas previamente. Uma revisão pertinente a sistemas de comunicação 

aplicados a rede elétrica de distribuição foi realizada. 

Então, o equipamento de proteção para geração distribuída foi proposto. Detalhes da 

arquitetura dos elementos de hardware escolhidos, bem como o desenvolvimento do protótipo 

físico foram apresentados. 

Na sequência, foram apresentados detalhes da implementação das principais rotinas 

do firmware do DSP. Aplicaram-se as técnicas de processamento digital previamente 

estudadas, bem como os algoritmos de proteção conforme o comportamento antes apurado 

para cada uma. Foram apresentadas outras rotinas como inicialização e comunicação com o 

ARM. 

Os testes foram realizados em laboratório. O objetivo foi avaliar o funcionamento do 

equipamento no que diz respeito a captura de sinais, capacidade de processamento dos sinais e 

dos algoritmos de proteção. Com uso de equipamentos em ambiente controlável, foram 
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criadas situações de teste para cada uma das funções de proteção implementadas. Os 

resultados obtidos foram satisfatórios para todos os algoritmos desenvolvidos e aplicados. 

O equipamento de proteção foi integrado com um rádio ZigBee para permitir 

controle remoto pela concessionária. O rádio utilizado pertence a outro projeto, cujo objetivo 

é criar um meio de comunicação aplicado ao sistema elétrico de distribuição. O rádio utilizado 

foi programado pela equipe de seu projeto especialmente para atender a aplicação do controle 

do equipamento de proteção para GD. O teste realizado foi no próprio laboratório e o objetivo 

foi apurar o envio e recebimento de comandos para operação do equipamento de proteção.  

No teste da comunicação remota, utilizou-se uma rede direta ponto-a-ponto com 

protocolo ZigBee, pois na rede havia apenas o rádio coordenador e o rádio do equipamento de 

proteção. Logo, o teste em campo numa rede real para avaliação de latência, interferência e 

confiabilidade da comunicação não foram possíveis. Dentro do esperado no teste de 

laboratório, o equipamento pode ser comandado remotamente. 

De modo geral, o protótipo desenvolvido apresentou bons resultados nos testes 

relacionados à filtragem, processamento digital de sinais, e algoritmos de proteção 

implementados. Considerando uma ressalva em relação aos testes incompletos com a 

comunicação remota e ilhamento, necessitando de infraestrutura para obter as condições reais 

de campo. 

A utilização de métodos recursivos para melhorar a precisão dos cálculos de 

frequência. Para aprimorar o resultado dos métodos de medição de frequência trifásica pela 

transformada de Clarke e pela frequência de deslizamento foi utilizado uma estrutura com 

controlador PID. Na medição de frequência pela passagem por zero foi utilizado o método dos 

mínimos quadrados para melhorar a precisão do cálculo do tempo onde ocorre o cruzamento. 

A apresentação de como foi implementado no DSP a filtragem digital, obtenção de 

fasores e demais técnicas utilizadas, tornam o trabalho uma referência para aplicação desses 

métodos. 

Para trabalhos futuros sugere-se a continuidade dos testes do equipamento de 

proteção em sistemas de geração reais ou com o auxílio de um RTDS, comparando seu 

desempenho com outros relés comerciais. O desenvolvimento de novos equipamentos para 

proteção de GD, focando baixo custo, versatilidade e possibilidade de controle pela 

concessionária é de grande importância, o que é evidenciado pela preocupação das 

distribuidoras de energia. O desenvolvimento de novos métodos para melhorar o desempenho 

das funções de proteção e de novos algoritmos para proteção anti-ilhamento. Como sugestão 

também a continuação dos testes de comunicação e operação remota via ZigBee. 
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APÊNDICE A 

 

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO APLICADOS AO SISTEMA ELÉTRICO DE 

POTÊNCIA 

 

 

Impulsionado pela demanda por conectividade dos equipamentos, os sistemas de 

comunicação vêm se aprimorado cada vez mais a cada ano. O surgimento de tecnologias mais 

rápidas, robustas e baratas trouxe a possibilidade de controlar um grande número de 

informações ao mesmo tempo, podendo ser acessadas de qualquer lugar através de 

dispositivos conectados à internet. 

Nesse contexto, a utilização de sistemas de comunicação traz grandes benefícios para 

o controle e monitoramento dos equipamentos instalados no SEP. Esquemas de comunicação 

são úteis para desempenhar algumas funções no SEP, tais como: Localização de faltas e 

registros de perturbação, registro de eventos, restauração automática do sistema, tele operação 

de manobras no SEP, sincronização, despacho e gerenciamento de carga (COURY et al., 

2011). 

Dentro de subestações, ou entre instalações da própria concessionária, alguns meios 

de comunicação foram e ainda são utilizadas há décadas para proteção, automação e controle, 

entre eles pode-se destacar: 

• Fio piloto; 

• Ondas portadoras; 

• Sinais de áudio; 

• Rádios dedicados; 

• Microondas; 

• Fibras ópticas. 

 

Os protocolos utilizados são seriais a maioria das vezes, como o RS-232, o RS-485, 

Modbus, etc.. A arquitetura de comunicação entre os elementos quase sempre se dá por um 

controle central, o qual envia comandos ponto-a-ponto ou ponto-multiponto. Por trás de toda 

a infraestrutura de comunicação há um software supervisório, como o SCADA, que é 

responsável por controlar e monitorar todos os elementos pertencentes à rede de comunicação 

(RUSH, 2011). 
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Os métodos citados acima são ideais para efetuar a comunicação entre subestações e 

dispositivos estratégicos na rede, como telecomando de chaves. O aumento da complexidade 

da rede elétrica, modernização dos equipamentos, preocupações com eficiência energética e a 

geração distribuída fomentaram o surgimento de novas aplicações, como as redes inteligentes, 

onde modernas tecnologias de comunicação são essenciais para sua viabilização. 

Para aplicações na rede de distribuição de energia, os meios de comunicação devem 

ter elevada abrangência e permeabilidade para alcançar todos os pontos. Nesse caso, 

infraestruturas constituídas de rádios dedicados, fibra óptica e softwares supervisórios são 

inviáveis (FERRER; SCHWEITZER, 2010). 

 

 

Topologias de redes 

 

 

As principais topologias de rede de comunicação são apresentadas na Figura 146. As 

topologias (a) e (b) permitem o prolongamento da rede em todas as direções a partir de um nó 

central, como as redes WiFi, por exemplo. Os pontos de comunicação devem estar 

suficientemente próximos ao nó central e não haver caminho redundante entre os pontos. 

A Figura 146 (c) apresenta a topologia em anel, nela é possível obter redundância de 

caminhos para se alcançar o mesmo ponto, aumentando a disponibilidade e confiabilidade do 

meio de comunicação.  

 

 
Figura 146 - Topologias de rede de comunicação: árvore (a), estrela (b), anel 
(c) e malha ou mesh (d). 
Fonte: (LIPPMANN et al., 2013). 
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Na topologia em malha, também conhecida como mesh, apresentada na Figura 146 

(d), diferentemente das outras, a rede é formada por vários dispositivos roteadores que 

prolongam os caminhos de comunicação sem necessitar de um servidor central (METHLEY, 

2009). 

A rede mesh é iniciada através por um dispositivo denominado coordenador, ele cria 

um endereço denominado “PAN_ID”. Dispositivos roteadores que estiverem nas 

proximidades do coordenador, detectarão a presença de um “PAN_ID” e passarão a se filiar a 

ele, formando uma rede mesh. Roteadores afastados do coordenador passarão a se filiar na 

rede através dos roteadores já filiados e assim sucessivamente. 

Caso o coordenador sofra algum problema e seja desligado, a rede continua a 

funcionar normalmente. Logo, a partir da criação da rede mesh, a comunicação entre os 

elementos ocorre de maneira independente da presença de um coordenador central, elevando 

o grau de confiabilidade e disponibilidade do meio de comunicação (LIPPMANN et al., 

2013). 

A topologia da rede mesh pode ser implementada de várias formas, porém é usual 

que essas redes sejam sem fio com utilização do rádios ZigBee. O ZigBee é um tipo de 

protocolo capaz de auto organizar a rede mesh, através dele cada roteador consegue gerenciar 

a melhor rota para alcançar os roteadores vizinhos. Esse protocolo é geralmente utilizado em 

aplicações com baixa taxa de transferência de dados e baixo consumo de energia, 

principalmente para monitoramento de sensores, automação residencial e comercial. 

 

 

Protocolo ZigBee  

 

 

O termo ZigBee designa um conjunto de especificações para a comunicação sem fio 

entre dispositivos eletrônicos, com ênfase na baixa potência de operação, na baixa taxa de 

transmissão de dados e no baixo custo de implantação. A associação ZigBee Alliance é 

formada por várias empresas que trabalham para determinar de padrões desse protocolo. 

O protocolo ZigBee é baseado no padrão IEEE 802.15.4, levando em consideração o 

conceito das redes sem fio “ad hoc”, onde cada nó participa do roteamento enviando dados 

para outros nós. Dessa forma, cada nó gerencia a rota de menor custo para encaminhar a 
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informação para o destino, esse gerenciamento ocorre dinamicamente através da 

conectividade da rede. 

O limite teórico de dispositivos que cada rede suporta é de 65535, considerando 

endereçamento de 16 bits, e o número de saltos ou hops é limitado pela máxima latência 

admitida para o envio e recebimento de dados. Os roteadores criam tabelas internas de 

roteamento a fim de gerenciar os melhores caminhos para os pontos vizinhos. Para obter um 

maior número de saltos, o hardware dos rádios ZigBee deve ser robusto e ter capacidade de 

memória suficientemente grande para suportar as tabelas de rotas criadas (LIPPMANN et al., 

2013). 

A pilha ZigBee definida por eles apresenta 3 camadas: aplicação, segurança e rede. A 

implementação completa baseada na IEEE 802.15.4 prevê mais camadas, estando a pilha 

ZigBee entre a parte física e a aplicação do usuário conforme ilustra a Figura 147. 

 

 
Figura 147 - Camadas para implementação do protocolo ZigBee. 
Fonte: (LIPPMANN et al., 2013). 

 

Com o intuito de facilitar a integração de produtos de fabricantes diferentes para a 

mesma aplicação, a ZigBee Alliance define alguns perfis de aplicação públicas, como o Smart 

Energy profile, destinado ao setor elétrico, e o Home Automation profile, para automação 

residencial. Cada um desses perfis contém bibliotecas específicas de comandos. É possível a 

criação de perfis privados, para atender aplicações de uso restrito de fabricantes (ZIGBEE 

ALLIANCE, 2008). 
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Independente do uso de perfis públicos ou privados, cada profile tem um 

identificador único (ID) que deve ser informado a ZigBee Alliance, a fim de garantir que um 

único identificador esteja associado a somente um profile. 

Diversos profiles para aplicações diferentes podem se comunicar utilizando a mesma 

rede ZigBee, utilizando os mesmos roteadores como meio de comunicação sem fio, 

diferenciados pelo identificador da aplicação da pilha ZigBee. 

Um perfil de aplicação determina as configurações dos dispositivos para a aplicação, 

como funcionalidade, configurações dos conjuntos de comandos (clusters) e quais conjuntos 

de comandos são necessários para cada dispositivo. Os clusters são ainda descritos para 

dispositivos do tipo cliente e do tipo servidor.  

 

 

ZigBee para redes de distribuição de energia 

 

 

A rede ZigBee para aplicações no sistema elétrico de distribuição é um projeto de 

pesquisa e desenvolvimento em parceria com a concessionária Ampla Energia. O projeto visa 

criar um meio de comunicação sem fio, de fácil instalação, confiável e com elevado grau de 

penetração na rede elétrica de distribuição. O objetivo é trafegar dados para faturamento de 

medidores do grupo A, monitoramento do perfil de tensão da rede, controle da iluminação 

pública e outras aplicações, tal como o controle de geração distribuída (LIPPMANN et al., 

2013). 

Por não existir nenhum perfil já definido para aplicações na rede de distribuição, os 

conjuntos de comandos necessários para o gerenciamento da rede foram desenvolvidos. O 

protocolo definido para a comunicação entre os dispositivos dessa aplicação, incluindo o 

conjunto de comandos, foi definido com base numa pilha ZigBee aberta da Texas 

Instruments. 

O esquema da topologia da rede ZigBee implementada para aplicações na 

distribuição é apresentado na Figura 148.  
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Figura 148 - Esquema da topologia de comunicação entre Concentrador e aplicações. 
Fonte: O autor (2013), baseada em (LIPPMANN et al., 2013). 

 

Na topologia adotada há um concentrador para cada tipo de aplicação. Ele é 

responsável por encapsular dentro dos pacotes ZigBee comandos e até outros protocolos 

específicos de cada aplicação. Os roteadores funcionam como meio de comunicação sem fio, 

gerenciando a melhor rota para entregar os pacotes ZigBee aos dispositivos EndDevice de 

destino. Os EndDevices são responsáveis por desempacotar os comandos para cada tipo de 

aplicação a qual ele foi configurado.  

O equipamento de proteção para GD, objeto de desenvolvimento nessa dissertação, 

utiliza um EndDevice especialmente desenvolvido para controle de geração distribuída que se 

comunica através de uma rede ZigBee instalada nos postes da linha de distribuição e, através 

dela, é possível viabilizar o controle e monitoramento remoto da GD pela concessionária. A 

Figura 149 ilustra a o sistema de comunicação com a rede ZigBee instalada na rede de 

distribuição de energia. 

 

 
Figura 149 - Sistema de comunicação ZigBee na rede de dsitribuição. 
Fonte: O autor (2013). 
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A Figura 150 ilustra a instalação do roteador ZigBee no poste. Figura 151 mostra a 

rede ZigBee instalada ao longo de um trecho da linha de distribuição de energia próxima 

 as dependências do LACTEC. E essa rede é a que será utilizada para os testes de 

comando remoto do equipamento de proteção para GD. 

 

 
Figura 150 - Instação do roteador ZigBee no poste. 
Fonte: O autor (2013). 

 

 
Figura 151 - Rede ZigBee instalada na rede de distribuição em Curitiba para testes. 
Fonte: O autor (2013). 
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APÊNDICE B 

 

 

TELAS DO SOFTWARE DE CONTROLE 

 

Tela de comado e operação: 

 
 

Tela de visualização dos dados: 
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Tela de oscilografia: 

 
 

Tela de configuração das proteções: 
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APÊNDICE C  

 

 

PARÂMETROS DAS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO 

 

 

 

 
 

 

Valor na combo box Valor Real

27 - Subtensão 1

Coluna da tabela Campo Valores Tipo

Config Fases + Tempo + Tipo de ação

Fa (1), Fb (2), Fc (4), Neutro (8), Temp 

por curva (16), Tempo definido (32), 

Instantâneo (64), Ação direta (256), 

Ação por lógica com outras funções 

(512)

Unsigned Int 32

Param1 Curva de temprização
NORM_INV (0), MUIT_INV(1), 

EXTR_INV (2), INV_LONG (3)
Unsigned Int 32

Param2 - Unsigned Int 32

Param3 Tms Float

Param4 Sub_temp (Valor de disparo temporizado) Float

Param5 Sub_def (Valor de disparo de tempo definido) Float

Param6 Temp_def (Tempo definido) Float

Param7 Sub_inst (Valor de disparo instantâneo) Float

Param8 - Float

Param9 - Float

Param10 - Float

Param11 - Float

Param12 - Float

Valor na combo box Valor Real

59 - Sobretensão, 50_51 - 

Sobrecorrente, 50_51N - 

Sobrecorrente de Neutro 2, 4, 8

Coluna da tabela Campo Valores Tipo

Config Fases + Tempo + Tipo de ação

Fa (1), Fb (2), Fc (4), Neutro (8), Temp 

por curva (16), Tempo definido (32), 

Instantâneo (64), Ação direta (256), 

Ação por lógica com outras funções 

(512)

Unsigned Int 32

Param1 Curva de temprização
NORM_INV (0), MUIT_INV(1), 

EXTR_INV (2), INV_LONG (3)
Unsigned Int 32

Param2 - Unsigned Int 32

Param3 Tms Float

Param4 Sob_temp (Valor de disparo temporizado) Float

Param5 Sob_def (Valor de disparo de tempo definido) Float

Param6 Temp_def (Tempo definido) Float

Param7 Sob_inst (Valor de disparo instantâneo) Float

Param8 - Float

Param9 - Float

Param10 - Float

Param11 - Float

Param12 - Float
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Valor na combo box Valor Real

67 - Sobrecorrente direcional 16

Coluna da tabela Campo Valores Tipo

Config Fases + Tempo + Tipo de ação

Fa (1), Fb (2), Fc (4), Neutro (8), Temp 

por curva (16), Tempo definido (32), 

Instantâneo (64), Ação direta (256), 

Ação por lógica com outras funções 

(512)

Unsigned Int 32

Param1 Curva de temprização
NORM_INV (0), MUIT_INV(1), 

EXTR_INV (2), INV_LONG (3)
Unsigned Int 32

Param2 - Unsigned Int 32

Param3 Tms Float

Param4 Sob_temp (Valor de disparo temporizado) Float

Param5 Sob_def (Valor de disparo de tempo definido) Float

Param6 Temp_def (Tempo definido) Float

Param7 Sob_inst (Valor de disparo instantâneo) Float

Param8 ang_beta (Ângulo Beta (rad)) Float

Param9 ifase_nom (Corrente nominal de fase) Float

Param10 - Float

Param11 - Float

Param12 - Float

Valor na combo box Valor Real

81UO - Sub/Sobrefrequência, 81dfdt - 

Taxa de variação de frequência 32, 64

Coluna da tabela Campo Valores Tipo

Config Tempo, Tipo de ação

Tempo definido (32), Instantâneo 

(64), Ação direta (256), Ação por lógica 

com outras funções (512)

Unsigned Int 32

Param1 - Unsigned Int 32

Param2 - Unsigned Int 32

Param3

fSub_def , fdfdt_def (Valor de subfrequência 

de tempo definido, Valor de variação de 

frequência de tempo definido)

Float

Param4
fSob_def (Valor de sobfrequência de tempo 

definido)
Float

Param5 fTemp_def (Tempo definido) Float

Param6

fSub_inst, fdfdt_inst (Valor de subfrequência 

instantâneo, Valor de variação de frequência 

instantânea)

Float

Param7
fSob_inst (Valor de sobrefrequência 

instantânea)
Float

Param8 - Float

Param9 - Float

Param10 - Float

Param11 - Float

Param12 - Float
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Valor na combo box Valor Real

25 - Check de Sincronismo 128

Coluna da tabela Campo Valores Tipo

Config - Unsigned Int 32

Param1 - Unsigned Int 32

Param2 Num_Ciclos (Número de ciclos) Unsigned Int 32

Param3 Dif_rms (Diferença máxima de tensão) Float

Param4 Dif_fase (Diferença máxima de fase) Float

Param5 Dif_freq (Diferença máxima de frequência) Float

Param6 - Float

Param7 - Float

Param8 - Float

Param9 - Float

Param10 - Float

Param11 - Float

Param12 - Float

Valor na combo box Valor Real

32 - Direcional de potência 256

Coluna da tabela Campo Valores Tipo

Config Fases + Tempo + Tipo de ação

Fa (1), Fb (2), Fc (4), Neutro (8), Temp 

por curva (16), Tempo definido (32), 

Instantâneo (64), Ação direta (256), 

Ação por lógica com outras funções 

(512)

Unsigned Int 32

Param1 Curva de temprização
NORM_INV (0), MUIT_INV(1), 

EXTR_INV (2), INV_LONG (3)
Unsigned Int 32

Param2 - Unsigned Int 32

Param3 Tms Float

Param4 Sob_temp (Valor de disparo temporizado) Float

Param5 Sob_def (Valor de disparo de tempo definido) Float

Param6 Temp_def (Tempo definido) Float

Param7 Sob_inst (Valor de disparo instantâneo) Float

Param8 ang_beta (Ângulo Beta (rad)) Float

Param9 ifase_nom (Corrente nominal de fase) Float

Param10 - Float

Param11 - Float

Param12 - Float

Valor na combo box Valor Real

46 - Desbalanço de corrente 512

Coluna da tabela Campo Valores Tipo

Config Tempo + Tipo de ação

Temp por curva (16), Tempo definido 

(32), Instantâneo (64), Ação direta 

(256), Ação por lógica com outras 

funções (512)

Unsigned Int 32

Param1 Curva de temprização
NORM_INV (0), MUIT_INV(1), 

EXTR_INV (2), INV_LONG (3)
Unsigned Int 32

Param2 - Unsigned Int 32

Param3 Tms Float

Param4 Sob_temp (Valor de disparo temporizado) Float

Param5 Sob_def (Valor de disparo de tempo definido) Float

Param6 Temp_def (Tempo definido) Float

Param7 Sob_inst (Valor de disparo instantâneo) Float

Param8 ang_beta (Ângulo Beta (rad)) Float

Param9 ifase_nom (Corrente nominal de fase) Float

Param10 - Float

Param11 - Float

Param12 - Float
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Valor na combo box Valor Real

78 - Salto de Vetor 1024

Coluna da tabela Campo Valores Tipo

Config Tipo de ação
Ação direta (256), Ação por lógica com 

outras funções (512)
Unsigned Int 32

Param1 - Unsigned Int 32

Param2 - Unsigned Int 32

Param3 Delta_ang (Ângulo máximo) Float

Param4 V_min (Tensão de bloqueio) Float

Param5 - Float

Param6 - Float

Param7 - Float

Param8 - Float

Param9 - Float

Param10 - Float

Param11 - Float

Param12 - Float

Valor na combo box Valor Real

47 - Proteção de sequência de fases 2048

Coluna da tabela Campo Valores Tipo

Config - Unsigned Int 32

Param1 - Unsigned Int 32

Param2 Num_Ciclos (Número de ciclos) Unsigned Int 32

Param3 - Float

Param4 - Float

Param5 - Float

Param6 - Float

Param7 - Float

Param8 - Float

Param9 - Float

Param10 - Float

Param11 - Float

Param12 - Float


