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Resumo 

O Sistema Elétrico de Potência (SEP) é complexo, dinâmico e em plena expansão. Um dos 

importantes conjuntos de equipamentos que compõem o SEP é o sistema de proteção, 

que permite que o SEP funcione de maneira adequada. A proteção do Sistema Elétrico de 

Potência é realizada através do uso de relés. Os relés são equipamentos colocados em 

pontos estratégicos do sistema para detecção de falhas ou anomalias. Deste modo, 

quando há uma falha no sistema que sensibilize o relé, o mesmo atua, isolando o defeito 

do resto do sistema. O software ATP – Alternative Transient Program – é muito utilizado 

nos estudos de transitórios eletromagnéticos. Com esse software é possível fazer a 

modelagem de sistemas elétricos e reproduzir com precisão a configuração elétrica da 

rede. Porém do ponto de vista de simulação da proteção de um sistema elétrico, esse 

software não possui os dispositivos de proteção em sua biblioteca que permitam simular 

e analisar o funcionamento e a atuação de um dispositivo de proteção. O trabalho tem 

por objetivo pesquisar sobre as faltas e curtos-circuitos que ocorrem com frequência 

nos sistemas elétricos, mostrando o princípio de funcionamento e aplicação dos 

dispositivos de proteção utilizados no sistema elétrico de potência. Nesse sentido, é 

apresentado o software ATP e a metodologia utilizada na simulação do relé de proteção 

diferencial de transformador (Função ANSI 87) na forma de blocos, chamados de Models, 

que utilizam a linguagem de programação também nomeada como Models. Os resultados 

obtidos nas simulações indicam as vantagens de se utilizar esse tipo de modelagem na 

avaliação de desempenho da proteção diante das mais diversas faltas que podem 

ocorrer no sistema. 
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Abstract 

The Electric Power System is a complex a dynamic system. It is in fully expansion. 

One of the important sets of equipment that compound the SEP is the protection system. 

The protection system enables SEP operate properly. The protection of the Electric 

Power System is performed through the use of relays. Relays are sensors placed at 

strategic points of the system to detect failures or anomalies. When there is a system 

failure to sensitize the relay, the same acts, isolating the fault of the rest of the system. 

The ATP software - Alternative Transient Program - is widely used in studies of 

electromagnetic effects. With this software you can make the modeling of electrical 

systems and accurately reproduce the electrical network configuration. But from the 

point of view of the simulation of a power system protection, this software does not 

have the protective devices in your library to simulate and analyze the functioning and 

the performance of a protection device. This paper aims to research about the faults and 

short circuits that occur frequently in electrical systems. and is presented the 

application of protective devices used in electric power systems. In this sense, the ATP 

software is presented and the methodology used in the simulation the transformer 

differential protection relay (ANSI 87 function) with the ATP blocks, called Models, using 

the programming language also named as Models.  The simulation’s results indicate the 

advantages of using this type of modeling in the protection performance evaluation 

towards the various faults that may occur in the system. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do tema 

A energia elétrica é um dos principais recursos necessário para o 

desenvolvimento econômico. Está disponível para usuário instantaneamente, e na 

quantidade exata na qual é solicitada. Para isso, é necessário que haja um cuidadoso 

planejamento, instalação, operação e manutenção de um complexo sistema no qual é 

nomeado como Sistema Elétrico de Potência. 

O Sistema Elétrico de Potência está sujeito a perturbações, conhecidas como 

faltas e curtos-circuitos. As faltas quando ocorrem, se não forem interrompidas em um 

curto espaço de tempo, vão acarretar em uma série de prejuízos ao sistema elétrico, as 

concessionárias de energia elétrica e até mesmo ao consumidor final. Vários estudos na 

área, desenvolvimento de dispositivos de proteção e monitoramento, e projetos de 

esquemas de proteção vêm sendo realizados e têm resultado em um contínuo 

aperfeiçoamento na prevenção de danos ao sistema. 

Um esquema de proteção tem os seguintes objetivos: 

 Proteger os equipamentos que compõem o sistema, resultando assim na 

continuidade do fornecimento de energia elétrica; 

 Evitar ou minimizar os custos de manutenção preventiva e corretiva; 

 Garantir a segurança dos operadores e usuários finais. 

A determinação da existência ou não de uma falta no sistema é feita pelos relés de 

proteção, que operam de forma autônoma, sendo que a participação humana se limita a 

sua localização, escolha, conexão e ajuste. Os primeiros relés utilizados na proteção 

eram os relés eletromecânicos, baseados em princípios térmicos ou eletromagnéticos, 

cuja operação dependente de molas e rolamentos. Além disso, esses relés são 

interligados a sensores, os transformadores de corrente (TC) ou de potencial (TP), que 

permitem que o sinal a ser medido seja desacoplado das altas tensões e correntes. É 
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nesse ponto que surgem as desvantagens do uso de relés eletromecânicos e a 

importância de se utilizar relés digitais. Eles apresentam melhor resposta transitória 

para tensões e correntes, separação de harmônicos, determinação de ângulos de fase 

entre fasores, etc., o que propicia uma análise mais completa da operação do sistema 

elétrico. Os relés digitais podem ser simulados dentro de um software que é bastante 

utilizado no meio acadêmico e no ambiente industrial, o ATP - Alternative Transient 

Program. 

O software ATP é uma importante ferramenta usada em estudos e projetos de 

proteção. A modelagem de um relé dentro desse software permite que sistemas reais 

sejam simulados sem colocá-los em risco. O ATP fornece uma linguagem de 

programação, chamada de Models, que permite a elaboração de novos componentes a 

serem utilizados nas simulações através de blocos que recebem o mesmo nome da 

linguagem de programação. 

A simulação de relés utilizando a linguagem Models no software ATP é algo novo 

e vem apresentando resultados satisfatórios, pois, esse tipo de simulação permite a 

realização da chamada simulação em malha fechada, por meio da qual é possível avaliar 

o comportamento do sistema de potência frente à operação da sua proteção, bem como 

o da proteção frente as mais diversas situações de operação às quais um sistema de 

potência pode ser submetido  (Tavares & Melo e Silva, 2013). 

1.2. Objetivos do trabalho 

O objetivo principal desse trabalho é apresentar a modelagem e simulação de um 

relé de proteção diferencial no software ATP, com intuito de avaliar o seu desempenho 

diante de faltas que podem ocorrer em um sistema elétrico. 

Como objetivos específicos, têm-se: 

 Apresentar os diversos tipos de faltas que podem ocorrer em um sistema 

elétrico; 

 Apresentar os dispositivos mais utilizados na proteção desse sistema; 

 Programar o algoritmo de proteção diferencial empregados em 

transformadores e do disjuntor utilizando a linguagem Models dentro do 

software ATP. 
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1.3. Organização do trabalho  

Além deste capítulo introdutório, este trabalho possui os seguintes 

capítulos: 

 

 Capítulo 2 – aborda uma explicação sobre correntes de curtos-circuitos, 

discutindo e apresentando a teoria envolvida e a modelagem dos tipos mais 

comuns de faltas; 

 Capítulo 3 – são apresentados os principais equipamentos que são usados na 

proteção de um sistema elétrico, dentre eles estão: TCs, TPs, fusíveis, 

disjuntores e relés de proteção juntamente com algumas funções desse 

equipamento segundo a ANSI; 

 Capítulo 4 – descreve os fundamentos teóricos da proteção diferencial de 

transformadores, além da metodologia de simulação dessa proteção através 

do modelo do relé 87 no ATP usando a linguagem Models. 

 Capítulo 5 – apresenta os resultados encontrados para faltas internas e 

externa da zona de operação do relé. 

 Capítulo 6 – são apresentadas as conclusões do presente trabalho e sugestões 

de pesquisas para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Corrente de Curto-Circuito 

Neste capítulo são descritos os conceitos sobre curto-circuito que podem ocorrer 

em um sistema elétrico. É importante saber a origem das faltas, além de se conhecer 

como os vários tipos de faltas são modelados. 

2.1. Correntes de curto-circuito 

O curto-circuito é definido como sendo uma conexão de baixa impedância entre 

dois ou mais pontos do sistema elétrico que se encontram em diferentes potenciais 

elétricos. Essa conexão pode ter sido causada intencionalmente ou acidentalmente. 

Como resultado, a corrente elétrica, dependendo da situação, atinge valores muito 

elevados. Esta corrente elevada é definida como corrente de curto-circuito ou corrente 

de falta. 

A corrente de curto-circuito disponível está diretamente relacionada ao porte e à 

capacidade das fontes (rede elétrica, geradores e motores) que suprem o sistema e, 

tipicamente não depende da corrente de carga. Geralmente, quanto maiores as 

capacidades das fontes de potência que suprem o sistema, maiores serão as correntes de 

curto-circuito disponíveis (Grigoletto, 2013). 

Os principais fatores que determinam a magnitude e duração das correntes de 

curto-circuito são: o tipo de falta, as fontes presentes e as impedâncias entre as fontes e 

o local da falta. 

2.2. Natureza das correntes de curto-circuito 

A Figura 2.1 ilustra um caso genérico de um sistema elétrico em regime normal 

de operação. 
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Figura 2.1 - Sistema elétrico em regime normal de operação. 

Onde: 

E=VMÁX.sen(ωt+α); 

ZB = Impedância equivalente do Sistema de Alimentação; 

ZC = Impedância do Circuito; 

ZL = Impedância da Carga. 

 

A corrente de carga (IL) é calculada como sendo: 

 

 
IL =

E

ZB + ZC +  ZL
 2.1 

 

O valor da impedância de carga ZL normalmente é muito maior que todas as 

outras impedâncias do circuito, sendo assim, a impedância determinante no cálculo do 

valor da corrente. A Figura 2.2 idealiza como um condutor de baixa impedância que 

curto-circuita algumas das impedâncias de um sistema enquanto outras permanecem 

inalteradas.  

 

Figura 2.2 - Sistema elétrico sob curto-circuito. 
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Nessa nova situação as únicas impedâncias do sistema são ZB e ZC , fazendo com 

que a corrente de curto (ICC) seja muito maior que IL. Na prática a corrente de curto-

circuito chega a ser milhares de vezes maior do que a corrente em regime normal de 

operação. Essa repentina mudança no valor da corrente circulante no sistema pode ser 

modelado como um transitório conforme a Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 - Circuito elétrico representativo do transitório da corrente de curto-circuito. 

Considerando ZB  como uma impedância puramente resistiva e ZC uma 

impedância puramente indutiva, o equacionamento do circuito da Figura 2.3 é dado 

como: 

 
IL = VM. sen(ωt + α) = R. i(t) + L.

di(t)

dt
 2.2 

Resolvendo a equação diferencial acima: 

 
i(t) =  

|VM|

Z
[sen(ωt + α − θ) − sen(α − θ). e−

R

L
 t] 2.3 

 
Z = √R2 + X2                                 θ = tan−1

X

R
 2.4 

Da Equação 2.3 é possível perceber que a corrente i(t) é composta por uma 

parcela senoidal (periódica) conhecida como componente alternada (CA), e uma 

segunda parcela que é unidirecional e amortecida, conhecida como componente 

contínua (CC). Essa última componente aparece apenas quando a componente alternada 

não é zero quando t=0, de modo a satisfazer a condição física de se ter corrente nula no 

instante no qual o circuito é fechado. Isso significa que se a chave for fechada no ponto 

da onda de tensão no qual 𝛼 + 𝜃 = 0   ou 𝛼 + 𝜃 = 𝜋 não haverá componente CC. Se o 

circuito for fechado no ponto da onda de tensão no qual  𝛼 + 𝜃 = ± 𝜋 2⁄  , a componente 
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CC terá seu valor máximo inicial igual ao valor máximo da componente senoidal 

(Stevenson, 1986). A Figura 2.4 ilustra graficamente essas duas componentes. 

 

Figura 2.4 – Componentes CA e CC da corrente de curto-circuito. 

A componente contínua é decrescente, e aparece devido à importante 

propriedade do campo magnético, mais propriamente o fluxo magnético, não poder 

variar bruscamente. (Kindermann, 1997) 

A Figura 2.5 mostra a corrente total de curto-circuito assimétrica que é soma das 

duas componentes, CA e CC. 

 

Figura 2.5 – Corrente total de curto-circuito: CA+CC. 

Outro fator que influencia a duração e magnitude das correntes assimétricas, 

além do ângulo de fase da onda da tensão quando ocorre o curto-circuito, é a relação 

X/R. Quanto mais elevada a relação X/R mais longo será o tempo de decaimento da 

corrente de falta assimétrica. Para um valor específico de relação X/R o ângulo da tensão 

no momento do início circuito determina o grau de assimetria da corrente de falta 

esperado para aquela relação X/R. 

2.3. Classificação dos transitórios 

Os transitórios citados anteriormente podem ser agrupados de acordo com 

duração: 
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 Transitórios ultrarrápidos: 

Causados por descargas atmosféricas nas linhas de transmissão expostas ou por 

mudanças abruptas na rede devido a operações de chaveamento. Esses transitórios são 

de natureza inteiramente elétrica. 

 Transitórios Meio-Rápidos: 

Transitórios causados por mudanças estruturais abruptas e anormais de  

curto-circuito no sistema. São divididos basicamente em: 

 Curto-circuito nas três fases (trifásico) 

 Curto-circuito entre duas fases e duas fases com contato com a terra 

(bifásico) 

 Curto-circuito fase-terra (monofásico) 

As causa dessas faltas são: (Kindermann, 1997) 

 Envelhecimento dos isoladores; 

 Ação dos ventos, galhos de árvores, neve; 

 Falta de manutenção; 

 Vandalismo; 

 Queimadas; 

 Transitórios Lentos: 

Caso a parte do circuito que ocorreu a falta não seja desligada em um curto 

espaço de tempo, a situação evolui para o tipo mais grave de situação transitória: 

oscilações mecânicas nos rotores das máquinas síncronas. Isso pode fazer com que as 

máquinas saiam do sincronismo. 

2.4. Simetria da corrente de curto-circuito 

A corrente de curto-circuito é dita simétrica quando a envoltória da corrente de 

curto-circuito é simétrica em relação em relação ao eixo dos tempos. Caso contrário é 

dita assimétrica. (Mardegan, 2012) 
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Figura 2.6 – Corrente de curto-circuito simétrica e assimétrica. (Mardegan, 2012) 

Analisando a Figura 2.6 é possível perceber que todas as ondas de corrente de 

curto-circuito estão contidas nas envoltórias, eliminando a necessidade de estudar a 

forma de onda de corrente e bastando apenas analisar o comportamento da envoltória.  

É possível analisar ainda que a forma de onda da corrente de curto não é fixa. 

Seus valores de pico são inicialmente grandes e vão caindo ciclo a ciclo, até se 

estabilizar, atingindo o regime permanente de curto-circuito.(Kindermann, 1997) 

Os valores assimétricos das correntes de curtos-circuitos são empregados para 

determinação da capacidade dos equipamentos em suportar os efeitos dinâmicos das 

correntes de falta. Já os valores simétricos são usados para determinar as capacidades 

de interrupção dos dispositivos de seccionamento, as capacidades de suportar os efeitos 

térmicos produzidos pelas correntes de falta, e para definir os ajustes dos dispositivos 

de proteção contra sobrecorrente. 

2.5. Modelagem dos tipos de curtos-circuitos mais comuns 

Foi citado na seção 2.2, os tipos mais comuns de curtos-circuitos que ocorrerem 

no sistema elétrico são: curto-circuito trifásico, curto-circuito bifásico e curto-circuito 

monofásico. O curto-circuito bifásico pode ocorrer de duas formas: curto-circuito fase-

fase e curto-circuito fase-fase-terra. 

O único curto-circuito equilibrado citado é o trifásico, bastando considerar 

apenas o circuito equivalente de sequência positiva do sistema elétrico em estudo para 

cálculo da corrente de curto-circuito. Já os outros três tipos de curtos são 

desequilibrados e para calcular a corrente de curto-circuito deverão ser considerados os 

diagramas de sequência zero, positiva e negativa. 
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2.5.1. Componentes simétricos 

O Teorema de Fortescue diz que um sistema desequilibrado polifásico pode ser 

decomposto em n sistemas de fasores equilibrados, denominados componentes 

simétricos. Os n fasores de cada conjunto de componentes são iguais em comprimento e 

os ângulos entre os fasores adjacentes do conjunto são iguais (Stevenson, 1986). Os 

conjuntos equilibrados de componentes são: 

 Sistema de sequência zero (Ia0ou Va0) - é formado por fasores de tensões ou 

correntes iguais em módulo e em paralelo. Isso significa que os fasores 

atingem seus valores máximos no mesmo instante; 

 Sistema de sequência positiva (Ia1 ou Va1) - É um sistema de fasores no qual as 

tensões ou correntes atingem seus valores máximos na mesma sequência do 

sistema original; 

  Sistema de sequência negativa (Ia2ou Va2) - É um sistema de fasores em que 

as tensões ou correntes atingem seus valores máximos na sequência inversa 

do sistema original. 

A Figura 2.7 representa os fasores de corrente de sequência positiva, negativa e 

zero, respectivamente.  

 

Figura 2.7 – Fasores de corrente de sequência positiva, negativa e zero.  (Kindermann, 1997) 

Os fasores desequilibrados originais, são portanto, a soma de seus componentes: 

 IA =  Ia1  + Ia2  + Ia0 2.5 

 IB =  Ib1  + Ib2  +  Ib0 2.6 

 IC =  Ic1  +  Ic2  +  Ic0 2.7 

Ou ainda é possível expressar de forma análoga em termos de tensão: 

 VA =  Va1  + Va2  +  Va0 2.8 

 VB =  Vb1  + Vb2  +  Vb0 2.9 

 VC =  Vc1  +  Vc2  +  Vc0 2.10 
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2.5.2. O operador a  

O operador a é um número complexo de módulo unitário com um ângulo de 120° 

e é definido como: 

 𝑎 = 1∠120° 2.11 

A principal função do operador a é reduzir o número de incógnitas, pois é 

possível expressar cada componente de VB e VC pelo produto de uma função do operador 

a e uma componente VA. Tem-se que: 

 Vb1 =  aVa1  2.12 

 Vb2 =  a2Va1  2.13 

 Vb0 =  Va0 2.14 

Substituindo as equações 2.12, 2.13 e 2.14 nas equações 2.8, 2.9, e 2.10, tem-se 

que: 

 VA = Va1 + Va2 + Va0 2.15 

   VB = a2Va1 + aVa2 + Va0 2.16 

   VC = aVa1 + a2Va2 + Va0 2.17 

Ou ainda na forma matricial: 

 
[
VA

VB

VC

] =  [
1 1 1
1 a2 a
1 a a2

] [
Va0

Va1

Va2

] 2.18 

É possível, também decompor três fasores assimétricos em seus componentes 

simétricos: 

 
[
Va0

Va1

Va2

] =
1

3
[
1 1 1
1 a2 a
1 a a2

] [
VA

VB

VC

] 2.19 

Ou na forma algébrica: 

 Va0 =
1

3
( VA + VB + VC) 2.20 

   Va1 =
1

3
( VA + aVB + a2VC) 2.21 

   Va2 =
1

3
( VA + a2VB + aVC) 2.22 

Analisando a equação 2.22 é possível dizer que não existe componente de 

sequência zero se a soma dos fasores desequilibrados por zero. Isso significa que a soma 

dos fasores de tensão de linha no sistema trifásico é sempre zero e por consequência os 
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componentes de sequência zero nunca estão presentes nas tensões de linha, não 

importando a dimensão do desbalanceamento. (Stevenson, 1986) 

2.5.3. Diagramas de sequências ou redes de sequências  

Os diagramas de sequências ou redes de sequências são obtidos do circuito 

equivalente de Thevénin do circuito elétrico do SEP em estudo representado em pu. As 

figuras 2.8, 2.9 e 2.10 representam respectivamente os circuitos equivalentes de 

Thevénin de sequência positiva, negativa e zero. 

 

Figura 2.8 – Circuito de sequência positiva. 

 

Figura 2.9 – Circuito de sequência negativa. 

 

Figura 2.10 – Circuito de sequência zero. 
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2.5.4. Curto-circuito monofásico: Fase-Terra 

Os curtos-circuitos monofásicos, também chamados de curto-circuito fase-terra, 

são os que ocorrem com mais frequência. No entanto, se não for interrompido 

rapidamente pode evoluir para um curto-circuito bifásico e até mesmo para uma falta 

trifásica. 

No curto-circuito fase-terra, uma fase vai a terra e outras duas ficam “sãs”, como 

mostrado na figura 2.11 

 

Figura 2.11 – Curto-circuito monofásico. (Kindermann, 1997) 

As condições de contorno nessa situação são: 

 VA = 0 2.23 

 IB = IC = 0 2.24 

 Ia0 = Ia1 = Ia2 =
IA

3⁄  2.25 

 

Sendo assim, para calcular a corrente de falta nessa situação deverá ser 

considerado o digrama de sequência positiva, negativa e zero em série.   

2.5.5. Curto-circuito bifásico: Fase-Fase e Fase-Fase-Terra 

Os curtos-circuitos bifásicos ocorrem com menos frequência, mas são mais 

intensos que os monofásicos e são considerados os tipos mais graves de curtos-circuitos 

assimétricos. Há dois tipos de curto-circuito bifásico: fase-fase e fase-fase com contato 

com o terra. 

O curto-circuito bifásico fase-fase é mostrado na figura 2.12. 
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Figura 2.12 – Curto-circuito bifásico: fase-fase. (Kindermann, 1997) 

As condições de contorno nessa situação são: 

 IA = 0 2.26 

 IB + IC = 0 2.27 

 VB = VC = 0 2.28 

Sendo assim, para calcular a corrente de falta nessa situação deverá ser 

considerado o digrama de sequência positiva e negativa em paralelo.  

Já o curto-circuito bifásico fase-fase com contato a terra é apresentado na Figura 

2.13. 

 

Figura 2.13 - Curto-circuito bifásico: fase-fase com contato com terra. (Kindermann, 1997) 

As condições de contorno nessa situação são: 

 IA = 0 2.29 

 VB = VC = 0 2.30 

Por fim, para calcular a corrente de falta nessa situação deverá ser considerado o 

digrama de sequência positiva, negativa e zero em paralelo. 
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2.5.6. Curto-circuito trifásico 

Esse último caso de curto-circuito envolve as três fases, curto-circuitadas 

simultaneamente. Por se tratar da única falta simétrica não há diferença no  

curto-circuito 3φ ou 3 φ-terra, como pode ser visto na Figura 2.14. 

 

Figura 2.14 – Curto-circuitotrifásico. (Kindermann, 1997) 

As condições de contorno nessa situação são: 

 VA = VB = VC = 0 2.31 

Sendo assim, para calcular a corrente de falta nessa situação deverá ser 

considerado apenas o diagrama de sequência positiva. 

2.6. O Arco Elétrico 

O arco elétrico pode surgir sempre que houver o rompimento (falha) do 

dielétrico (isolação) de um ponto em relação a terra ou entre dois pontos de potenciais 

diferentes. A interrupção de correntes, também provoca o arco elétrico. 

As principais características de um arco elétrico são: (Mardegan, 2012) 

 As faltas por arco elétrico são intermitentes; 

 As formas de ondas de corrente de arco não são senoidais; 

 A teoria fasorial não pode ser aplicada; 

 O valor da corrente de arco é menor que a do curto-circuito franco; 

 As faltas por arco procuram as pontas (retiram material das pontas e as 

mesmas ficam arredondadas): 

 Em média, a tensão do arco atinge valores entre 500 e 1000V; 



 
 

26 
 

 A intensidade luminosa do arco pode chegar a 2000 vezes a medidaem um 

escritório; 

 O arco pode atingir temperaturas entre 10000°C a 20000°C; 

Os principais efeitos danosos causados pelo arco elétrico nos componentes 

próximos ao ponto de ocorrências são devido a sua elevada temperatura que provoca o 

derretimento e a queima de todos os componentes próximos. A rápida elevação de 

temperatura promove a expansão instantânea do ar e, consequentemente, um 

deslocamento de ar que atua como um impacto explosivo. 

2.7. Conclusão 

Foram apresentados os principais tipo de curtos-circuitos que ocorrem no 

sistema elétrico. Além das características das correntes de curto-circuito, foi 

apresentado como é feita a modelagem de cada tipo de falta segundo o Teorema de 

Fortescue e a teoria do diagrama de sequências. Essas duas ferramentas facilitam o 

cálculo de vários parâmetros quando ocorre um curto-circuito em um sistema elétrico. 
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Capítulo 3 

Dispositivos de Proteção 

No sistema elétrico existem vários equipamentos que devem ser protegidos pelo 

sistema de proteção. Entre eles pode-se listar: grupos geradores, barramentos, 

transformadores e linhas de transmissão. 

Os principais equipamentos que compõem um sistema de proteção são os 

transformadores de corrente, transformadores de potência, fusíveis, disjuntores e os 

relés, sendo que este último possui uma ampla variedade de funções de proteção. Nesse 

capítulo será apresentado cada um dos equipamentos listados, além de um breve 

resumo sobre seletividade e coordenação da proteção que são conceitos muito 

importantes para uma correta proteção do sistema elétrico. 

3.1. Seletividade e coordenação da proteção  

 

O objetivo maior de um estudo de seletividade consiste em determinar os ajustes 

dos dispositivos de proteção de forma que, na ocorrência de um curto-circuito, opere 

apenas o dispositivo mais próximo à falta, isolando a menor proporção do sistema 

elétrico, no menor tempo possível e ainda protegendo os equipamentos/sistemas. 

(Mardegan, 2012) 

A coordenação de um sistema de proteção significa ajustar os parâmetros dos 

equipamentos de forma a garantir, que para uma falta em um determinado ponto do 

sistema elétrico, a atuação dos relés ocorrerá de forma coordenada, com os relés mais 

próximos à falta atuando antes que os relés subjacentes, isolando e erradicando a falta. 

Caso os primeiros na ordem de atuação falhem, os próximos relés devem atuar, seguindo 

assim uma ordem de prioridade de operação. 

Para formar uma cadeia com sequência de operação, na qual o relé mais próximo 

do defeito atue prioritariamente, deve haver uma escada de tempos de atuação 
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sucessivos dos relés, garantindo a proteção de vanguarda e sucessivas retaguardas. 

(Kindermann, 2005) 

Contudo, o sistema de proteção está sujeito a falhas, sendo assim é necessária a 

coordenação dos relés para uma atuação eficaz da proteção de retaguarda. 

3.2. Transformador de corrente 

O transformador de corrente - TC é um equipamento monofásico que possui dois 

enrolamentos, um primário e outro secundário que são isolados eletricamente um do 

outro, mas acoplados magneticamente. Estes enrolamentos são usados para reduzir a 

corrente a valores baixos, normalmente de 1 ou 5 A, com as seguintes finalidades 

básicas: (Mardegan, 2012) 

 Promover a segurança do pessoal; 

 Isolar eletricamente o circuito de potência dos instrumentos; 

 Padronizar os valores de corrente de relés e medidores. 

O TC é conectado em série com o circuito de força e, assim, tende a provocar 

pouca queda de tensão no sistema. Por isso, o circuito primário é composto 

normalmente de poucas espiras de fio grosso, enquanto que o circuito secundário é 

composto de várias espiras de fio fino. (Mardegan, 2012) 

Idealmente, um TC deve reproduzir fielmente no secundário, a corrente do 

circuito primário. O núcleo do TC é feito de material saturável e, quando ele atinge a 

região de saturação, a corrente secundária não apresenta mais a forma senoidal, logo, a 

corrente reproduzida no secundário não é mais fiel a corrente do primário. Quando isso 

ocorre, diz-se que o TC saturou. É importante ficar atento aos possíveis fatores que 

podem promover a saturação do TC, a fim de evitá-los. Estes fatores podem ser: 

(Mardegan, 2012) 

 Elevado Burden (carga conectada) secundário; 

 Elevada corrente primária; 

 Assimetria da corrente de falta; 

 Fluxo remanescente no núcleo do TC. 

Um TC pode ser do tipo utilizado para serviço de medição ou para serviço de 

proteção. Ambos devem reproduzir a corrente primária de interesse, sem danificar os 
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dispositivos instalados no secundário. Além disso, um TC de proteção deve reproduzir as 

correntes de falta. (Mardegan, 2012) 

As grandezas que são usadas para definir o valor nominal de um TC são: 

(Mamede Filho, 2010) (Kindermann, 2005) 

 Corrente nominal: os padrões de valores para corrente primária são de 5A, 

10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A, 125A, 150, 200, 250, 

300A, 400A, 500A, 600A, 800A, 1000A, 1200A, 1500A, 2000A, 2500A, 3000A, 

4000, 5000, 6000A, 8000A; 

 Classe de tensão de isolamento: depende da tensão na qual o TC está 

conectado; 

 Carga nominal: é a máxima carga que se pode conectar no secundário do TC 

dada em potência aparente (VA); 

 Fator de sobrecorrente: é definido como pela relação da máxima corrente de 

curto-circuito que pode passar pelo primário do TC e a sua corrente primária 

nominal, para que a precisão de sua classe seja mantida. As precisões do TC 

para proteção são 2,5%, 5% ou 10%, sendo essa última a mais utilizada; 

 Classe de exatidão: é definido como sendo a limitação máxima de tensão que 

pode aparecer no secundário do TC para uma corrente no primário de 20 

vezes IP nominal para que o erro não ultrapasse 2, 5, 5 ou 10%; 

 Fator térmico: é definido como sendo a relação entre a máxima corrente 

primária admissível em regime permanente e a sua corrente nominal. 

 Limite térmico do Transformador de Corrente: é a máxima corrente de curto-

circuito simétrica que o transformador de corrente pode suportar durante 1s, 

com o secundário em curto-circuito. 

A diferença entre o TC de proteção e de medição é que o TC de proteção deve ser 

preciso até o seu erro aceitável para corrente de curto-circuito de 20 vezes a corrente 

nominal, portanto o núcleo magnético do TC de proteção tem uma seção transversal 

grande, para não saturar no instante do curto-circuito. Já os TC de medição mantém uma 

boa precisão para correntes de carga normal. O núcleo magnético do TC de medição é de 

secção menor que os de proteção, para propositadamente saturar durante o  

curto-circuito. (Kindermann, 2005) 
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3.3. Transformador de potencial 

O transformador de potencial é um tipo transformador destinado especialmente 

para fornecer o sinal de tensão a instrumentos de medição, controle e proteção. Esse 

instrumento deve reproduzir no seu secundário uma tensão com o menor erro possível.  

A tensão nominal primária do TP é função da tensão nominal do sistema elétrico 

ao qual está ligado e a tensão secundária é padronizada em um valor fixo de 115 V 

(Mamede Filho, 2010). 

Existem três grupos de ligação de TPs: os TPs projetados para ligação entre fases, 

os projetados para ligações entre fase e terra em sistemas eficazmente aterrados e os 

projetados para ligação entre fase e terra de sistemas em que não se garante a eficácia 

do aterramento (Mardegan, 2012). 

As principais características elétricas dos TPs são: (Mamede Filho, 2010) 

(Kindermann, 2005) 

 Tensão nominal primária; 

 Tensão nominal secundária; 

 Classe de exatidão; 

 Carga nominal; 

 Potência térmica; 

 Tensão suportável de impulso (TSI); 

 Polaridade;  

3.4. Fusíveis 

Os fusíveis são equipamentos de proteção contra sobrecorrente e combinam 

as características de sensor e interruptor em só dispositivo. Na maioria dos casos 

não é um dispositivo usado para manobra no sistema e não é um dispositivo de 

ação repetitiva, precisando ser trocado a cada operação. 

Os fusíveis são dispositivos utilizados para a proteção de sobrecorrente  em 

circuitos, fundamentalmente  proteção contra curtos-circuitos. São constituídos por 

um elemento condutor que se funde e interrompe circuito quando percorrido por 
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correntes com valores superiores aos da sua capacidade nominal (Mamede Filho, 

2010)(Mardegan, 2012). 

Os fusíveis são classificados de acordo com a classe de tensão, tipo de 

aplicação e característica de atuação. 

3.5. Disjuntores 

Uma das grandes dificuldades que sempre se apresenta para uma confiável 

operação dos sistemas elétricos de potência reside na tecnologia para manobrar os 

circuitos com correntes de cargas ou de defeito devido ao arco elétrico. Os 

disjuntores são considerados como os dispositivos da maior importância nas 

situações de manobra e proteção dos sistemas elétricos, uma vez que tais 

equipamentos foram desenvolvidos especificamente com as finalidades de operar 

adequadamente diante das condições citadas anteriormente.  

É um dispositivo de manobra e de proteção, capaz de estabelecer, conduzir e 

interromper correntes em condições normais do circuito, assim como estabelecer, 

conduzir por tempo especificado e interromper correntes em condições anormais 

que porventura surjam no circuito, a exemplo das correntes de curto-circuito. Estão 

sempre associados aos relés para executar sua operação.(Mamede Filho, 2010) 

O acionamento do disjuntor ocorre quando um relé ligado ao secundário de 

um TC fecha seus contatos ao detectar uma condição de anormalidade, uma 

corrente de linha excedente a um valor pré-determinado. Neste instante a bobina 

de abertura do disjuntor (trippingcoil), alimentada por uma fonte auxiliar, é 

energizada abrindo os contatos principais do disjuntor. Durante a abertura destes 

contatos é necessário uma rápida desionização e resfriamento do arco elétrico.  

(Leão, 2009) 

As condições nas quais o disjuntor deverá garantir a sua capacidade de 

interrupção são:  

 Manobra de Banco de Capacitores (ou de correntes capacitivas): Na 

manobra de capacitores, é imprescindível que o disjuntor seja capaz de 

interromper a corrente da potência mais elevada do banco, sem 

reacendimento e, consequentemente, sem sobretensões. Os disjuntores 
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devem ser adequados para manobra de correntes capacitivas mais 

elevadas, sem risco de ocorrer reacendimentos. 

 Operação em Condições de Tensão de Restabelecimento Transitória: 

mesmo após interrompida a corrente, surge no circuito a “tensão de 

restabelecimento transitória”, cujo valor é fundamental para se 

determinar a capacidade de ruptura do disjuntor. Desta forma, o projeto 

e a construção do equipamento deverão possibilitar a total interrupção 

do arco elétrico, uma vez conhecidos os parâmetros da referida tensão de 

restabelecimento. 

  Ciclo de Operação: É a sequência nominal de operação estabelecida que 

deve garantir a capacidade de interrupção. Pode ser com ou sem 

religamento rápido do disjuntor. 

 Operação em Oposição de Fases: O disjuntor deve operar sem reignição 

ainda que ocorra o desligamento de uma fonte, estando o sistema 

alimentado por vários geradores em paralelo (sistema elétrico em anel). 

Como os geradores operam em sincronismo, pode ocorrer um 

defasamento de 180° no ângulo das tensões, o que significaria surgir nos 

terminais de abertura dodisjuntor durante sua operação uma tensão de 

até duas vezes o valor de sua tensão nominal. 

 Operação em Frequência Própria: Em consequência da presença de 

indutâncias e capacitâncias no sistema elétrico, no instante da 

interrupção será provocada uma oscilação de tensão entre oscontatos. 

Essa oscilação obedece a uma frequência designada “frequência própria 

do sistema elétrico”. Quanto maior for essa frequência, mais difíceis serão 

as condições de interrupção do arco. Isto pelo fato destas oscilações 

submeterem o disjuntor a sobretensões e, sendo estas sobretensões 

rapidamente alcançadas, o tempo disponível para se regenerar o 

dielétrico entre os contatos será muito pequeno. Caso as sobretensões 

atinjam valores em um tempo insuficiente para a regeneração do meio 

dielétrico poderá ocorrer a reignição do arco elétrico.  

Os principais tipos de disjuntores são aplicados ao sistema elétrico são: 

 Disjuntores a sopro magnético ou disjuntores a seco; 
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 Disjuntores a óleo mineral sendo dividido em disjuntores a grande 

volume de óleo (GVO) e disjuntores a pequeno volume de óleo (PVO);  

 Disjuntores a vácuo; 

 Disjuntores a ar comprimido; 

 Disjuntores a gás SF6; 

3.6. Relés de proteção 

O relé de proteção é um dispositivo que tem como função identificar os defeitos 

em um sistema elétrico, localizá-los da maneira mais exata possível e alertar a quem 

opera o sistema, promovendo o disparo de alarmes, sinalizações e a abertura de 

disjuntores de modo a isolar o defeito, mantendo o restante do sistema em operação 

normal, sem que os efeitos desse defeito prejudiquem sua normalidade. (Kindermann, 

2005) 

Os relés são equipamentos que vigiam as condições de operações do sistema 

elétrico, por isso são considerados o elemento mais importante do sistema de proteção. 

Caso haja um curto-circuito no SEP, a corrente de curto-circuito sensibiliza o relé que irá 

enviar um sinal elétrico de abertura ao disjuntor, isolando assim o trecho defeituoso. 

Um relé, de forma geral, é composto basicamente por uma bobina chamada de 

elemento de operação e um jogo de contatos. A bobina recebe um sinal de tensão ou 

corrente vinda de TP ou TC, analisa a grandeza medida por esses equipamentos e 

transforma o resultado em uma abertura dos contatos caso seja necessário. Quando o 

sistema apresenta algum defeito os contatos do relé são fechados, assim ocorre a 

abertura do disjuntor isolando o elemento em curto e o alarme é acionado. 

Segundo (Mardegan, 2012), um relé deve possuir: confiabilidade, seletividade, 

suportabilidade térmica, suportabilidade dinâmica, sensibilidade, velocidade, baixo 

consumo, baixo custo, seletividade lógica, oscilografia e adequada quantidade de 

entradas e saídas digitais (E/S digitais), de entrada analógica de corrente e de entrada 

analógica de tensão. 

A descrição dos tipos de relés utilizados nas proteções dos grupos geradores, 

motores elétricos, transformadores e linhas de transmissão será apresenta a seguir. No 

Apêndice A é possível consultar a tabela ANSI da IEEE/ANSI (American National 
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Standarts Institute), com a numeração e função dos elementos, equipamentos e 

dispositivos utilizados nos esquemas de proteção de um SEP. (Batista, 2015)-

(Kindermann, 2005) (Kindermann, 2006)- (Mamede Filho, 2010) 

 Relé de distância (ANSI 21): é o relé que mede a impedância, admitância ou 

reatância vista por ele, que são proporcionais à distância. As classes desse 

tipo de relé são: relé de impedância, relé de admitância(MHO) e relé de 

reatância, definidas no plano das impedâncias (R-X), conforme Figura 3.1, que 

mostra a região de atuação do relé. 

 

Figura 3.1 – Característica de operação do relé 21. (Batista, 2015) 

 Relé de sobreexcitação ou Volts por Hertz (ANSI 24): é o relé utilizado para 

prevenir excesso de fluxo magnético no núcleo do transformador ou no 

interior de uma máquina. A razão entre a tensão e a frequência é diretamente 

proporcional ao fluxo magnético que envolve as partes magnéticas desses 

dois equipamentos elétricos. Se a tensão for além dos valores previstos no 

projeto essa razão aumenta, levando a saturação do núcleo dos 

equipamentos. 

 Relé direcional de potência (ANSI 32): é semelhante ao relé de sobrecorrente 

direcional (ANSI 67) que será apresentado mais adiante. Ele atua diretamente 

na proteção de forma independente. Ele opera quando um valor de potência 

ativa do circuito ultrapassa um valor prefixado na direção preestabelecida e 

opera em apenas uma direção. Essa proteção é contra a motorização do 

gerador síncrono. 

 Relé de perda de excitação ou relé de perda de campo (ANSI 40): a perda ou a 

redução significativa da corrente de campo de uma máquina síncrona faz com 

que ela opere em uma condição de subexcitação que pode trazer instabilidade 
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e perda de sincronismo, que são prejudiciais à própria máquina e também ao 

sistema elétrico. 

 Relé de reversão ou desbalanceamento de corrente (ANSI 46): opera quando 

as correntes do sistema elétrico trifásico estão na sequência inversa de fase 

ou desequilibradas. É usado na proteção de geradores contra o aquecimento 

excessivo do seu rotor. A componente de sequência negativa induz uma 

corrente superficial de frequência dupla no rotor, a qual causa uma elevação 

perigosa de temperatura em um curto intervalo de tempo. 

 Relé de reversão ou desbalanceamento de tensão (ANSI 47): é semelhante ao 

relé 46, mas agora do ponto de vista de tensão. Opera quando ocorre inversão 

de fase, subtensão ou perda de fase. Na proteção de geradores, o seu ajuste é 

definido normalmente entre 30 e 50% da tensão nominal do gerador, com 

temporização na ordem de 3 a 5s. 

 Relé térmico (ANSI 49): é um relé que detecta a temperatura do ponto mais 

quente de um transformador de força, operando em regime permanente, mas 

em sobrecarga, e é conhecido como relé de imagem térmica. Ele atua também 

quando a temperatura excede um valor predeterminado no enrolamento da 

armadura, ou em outro enrolamento, ou ainda no elemento da máquina 

sujeito a sobrecarga.  

 Relé de sobrecorrente instantâneo (ANSI 50): atua instantaneamente para 

qualquer corrente maior que o seu ajuste e opera em qualquer direção. O seu 

tempo de atuação corresponde ao da movimentação do seu mecanismo de 

atuação. O tempo depende do projeto, tipo e fabricação. Os relés 

eletromecânicos mais rápidos atingem 2,3 ciclos e os eletrônicos 0,7 ciclos. 

Essa função é explicitada por várias denominações: 

 50N: relé de sobrecorrente instantâneo de neutro; 

 50G: relé de sobrecorrente instantâneo de terra; 

 50BF: relé de proteção contra falha no disjuntor; 

 50V: relé de sobrecorrente instantâneo com restrição de tensão. O ajuste 

é variável com o valor de tensão, podendo ser para subtensão ou 

sobretensão; 

 50Q: relé de sobrecorrente instantâneo de sequência negativa. 
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 Relé de sobrecorrente temporizado (ANSI 51): atua com um retardo 

intencional de tempo, quando a corrente elétrica alternada em circuito 

exceder um valor pré-ajustado. Pode ser de tempo definido ou de tempo 

inverso. Essa função é explicitada por várias denominações: 

 51N: relé de sobrecorrente temporizado de neutro; 

 51G: relé de sobrecorrente temporizado de terra; 

 51V: relé de sobrecorrente temporizado com restrição de tensão. O ajuste 

é variável com o valor de tensão, podendo ser para subtensão ou 

sobretensão, determinando assim a atuação ou não do relé; 

 51Q: relé de sobrecorrente temporizado de sequência negativa. 

 Relé de ligação a terra (ANSI 57): atua comutando a posição normal de um 

circuito para a posição de curto-circuito. O relé provoca o aterramento da fase 

selecionada. O principal objetivo disso é descarregar possíveis cargas 

elétricas estáticas acumuladas. 

 Relé de proteção de terra (ANSI 64): opera quando ocorre uma falha de 

isolamento contra a terra em uma máquina, transformador, ou outro 

equipamento ou sobre o efeito de arco elétrico a terra de uma máquina CC.  

 Relé direcional de sobrecorrente (ANSI 67): é um relé que opera somente 

quando a corrente elétrica flui em uma determinada direção com o valor 

maior que o pré-ajustado. Ele não produz diretamente disparo do disjuntor, 

mas apenas monitora a operação de outros relés. 

3.7. Relés de Proteção Digital 

Os relés digitais são relés eletrônicos que utilizam microprocessadores para 

realizar o gerenciamento. Os sinais de entrada das grandezas e parâmetros ajustados 

são controlados por um software que processa a lógica da proteção através de um 

algoritmo. 

O relé digital tem a capacidade de simular uma única função ANSI de um relé ou 

várias funções em um só equipamento. Para tal, esse aparelho ainda é capaz de fazer 

medições das grandezas de entrada, corrente e tensões dos circuitos. 
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O diagrama funcional de blocos existente internamente nestes relés é mostrado 

simplificadamente na Figura 3.2. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Relé digital. 

Os blocos mostrados na Figura 3.2 têm as seguintes funções: (Kindermann, 2005) 

 Bloco Sinais V I: entrada dos sinais elétricos analógicos via TC ou TP; 

 Bloco Redutor de Sinal: produz a adaptação dos sinais de entrada ao circuito 

do relé digital. Neste bloco os transformadores auxiliares produzem o 

desacoplamento físico entre os circuitos de entrada e de saída. 

 Bloco Filtro Analógico: produz de acordo com a necessidade da função 

requerida uma filtragem de sinais indesejáveis. 

 Bloco Sample and Hold: faz a preparação dos sinais analógicos em sinais de 

amostragem por ciclo para a possível conversão em sinais digitais. 

 Bloco Multiplex: é responsável por fazer a multiplexação dos sinais de 

entrada. Varre os sinais de forma sequencial, transformando o sinal analógico 

em uma série de valores binários. 

 Bloco Conversor A/D: transforma o sinal amostrado em sinais digitais. 

 Bloco Filtro Digital: faz a estabilização dos sinais digitais. Além de determinar 

os diversos harmônicos, sinais unidirecionais, valor eficaz e ângulo de fase de 

cada sinal.  

 Bloco Lógica do Relé: é o responsável pela lógica de operação do relé. Essa 

lógica depende do algoritmo aplicado pelo fabricante, de acordo com a função 

de proteção desejada. Pode executar algumas funções adicionais, tais como: 
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valor eficaz das grandezas, multiplicação de grandezas, comparação de 

grandezas com valores de referência ajustado pelo operador, ajustar curvas 

de dados associados, através de várias metodologias, etc. 

 Bloco Saídas Digitais e Analógicas: são saídas para cumprir as funções do relé. 

Nestas saídas podem-se associar a alarmes, controles, dados de supervisão e 

comando para outros relés ou disparo do disjuntor. 

 Bloco Dados para Arquivos Histórico: armazena os dados necessários para 

efetuar a análise do desempenho, atuação e informações de proteção. Esses 

dados podem ser armazenados em um computador remoto. 

O sinal de entrada do relé digital é analógico e por consequência possui uma 

determinada frequência f1. Para que essa determinada frequência f1 do sinal analógico 

possa ser completamente reconstituída, a taxa amostral durante o processo de 

digitalização, deve ser no mínimo igual ao dobro dessa frequência f1. Isso é necessário 

para que não ocorra um fenômeno indesejado conhecido como aliasing, ou sobreposição 

do espectro. Sendo assim o relé digital deve possuir no seu hardware filtros Anti-

aliasing. 

3.8. Conclusão 

Nesse terceiro capítulo foram apresentados os principais equipamentos 

utilizados na proteção do sistema elétrico. Os transformadores de corrente e de 

potencial são classificados como sensores dentro de um projeto de proteção. 

Os relés de proteção são equipamentos importantes na proteção do sistema 

elétricos, pois eles que captam o sinal proveniente dos TCs ou TPs e de acordo com os 

ajustes feitos, enviam um sinal para desarmar o disjuntor no qual ele está conectado em 

situações de faltas no sistema elétrico. 
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Capítulo 4 

Apresentação do Relé Diferencial(ANSI 87) e 
Metodologia de Simulação no ATP  

O relé escolhido para ser simulado dentro do software ATP foi o diferencial de 

transformador (Função ANSI 87), pois os transformadores de potência são os principais 

equipamentos em qualquer sistema elétrico e são os responsáveis pela operação do 

sistema com níveis de tensão e corrente mais convenientes para um determinado trecho 

do sistema elétrico. Por isso, merecem uma atenção especial, pois além de serem 

equipamentos de alto valor financeiro, a substituição e reparo desses equipamentos 

implicam em tempo fora de serviço, o que aumenta os prejuízos financeiros.  

A modelagem do relé diferencial de transformador quando feita no ATP 

utilizando a linguagem Models é dividida basicamente em aquisição de dados vindos dos 

TCs e estimação dos fasores, correção da desafagem angular e remoção da componente 

de sequência zero e lógica do relé.  

4.1. Transformadores de potência 

Os transformadores de potência devem ter uma alta confiabilidade para evitar 

interrupções de energia elétrica, mas assim como os demais equipamentos de um 

sistema elétrico, estão sujeitos a diversos tipos de faltas internas, tais como: (Tavares, 

2013) 

 Curtos fase-terra e fase-fase nos seus terminais; 

 Curtos espira-terra e entre espiras nos seus enrolamentos; 

 Ruptura do óleo isolante no tanque e nos acessórios; 

 Falhas no comutador de tap sob carga. 

As ocorrências desses tipos de faltas são baixas, mas quando ocorrerem geram 

desligamentos forçados, levando a paralisações, manobras, riscos de acidentes e 
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manutenções corretivas que demandam muito tempo com equipamento fora de 

operação. 

As proteções empregadas nesse equipamento são  (Kindermann, 2006) (Tavares, 

2013): 

 Proteções intrínsecas: conjunto de dispositivos de proteção normalmente 

integrados aos equipamentos como: 

  Válvula de alívio de pressão (ANSI 20);  

 Temperatura do óleo (ANSI 26); 

 Temperatura do enrolamento (ANSI 49); 

 Pressão de gás – Buchholz (ANSI 63);  

  Detecção de nível de óleo (ANSI 71). 

 Proteções elétricas: 

 Fusível; 

 Sobreexcitação – V/Hz (ANSI 24); 

 Sobrecorrente (ANSI 50/51); 

 Frequência (ANSI 81); 

 Diferencial (ANSI 87); 

 Direcional de neutro (ANSI 67N). 

Já as faltas externas são aquelas originadas no sistema elétrico no qual o 

transformador está inserido, mas que ocorrem fora da zona de proteção do relé 

diferencial. O módulo dessas correntes de faltas geralmente são elevados e circula 

através das bobinas do primário e secundário e se não forem eliminadas a tempo podem 

ocasionar danos nesses elementos. As faltas externas não sensibilizam a proteção 

diferencial do transformador, assim sendo, devem ser eliminadas por outras proteções 

existentes no sistema. 

4.2. Proteção Diferencial de transformadores  

O funcionamento dos relés digitais diferenciais baseia-se na Lei de Kirchoff para 

as correntes, ou seja, a soma das correntes que entram em nó ou região será igual a zero. 

O relé efetua a medição da corrente proveniente de dois ou mais circuitos e os compara 

para verificar se essa lei foi atendida. Caso seja observada alguma discrepância e a soma 
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das correntes não seja nula, um trajeto alternativo é criado. Uma vez que todos os 

trajetos permitidos para a corrente estão sendo monitorados, a existência de um trajeto 

alternativo identifica a ocorrência de falta na região ou sistema coberto pelo relé. 

(Mardegan, 2012) 

A Figura 4.1 ilustra o esquema da proteção diferencial, se não houver nenhuma 

falha no sistema tem-se que a corrente de operação da proteção diferencial (Iop) é zero. 

Se ocorrer uma falta interna à zona de proteção, a corrente de operação muda e é dado 

por: 

 Iop = I1 − I2  4.1 

onde I1 é a corrente no TC do primário e, I2, a no TC do secundário 

 

Figura 4.1 – Esquema da proteção diferencial. (Tavares, 2013) 

A corrente de operação é comparada com uma corrente chamada de corrente de 

restrição (Ires) que é dada por: 

 Ires = k ∙ |I1 + I2 | 4.2 

onde k é um fator de compensação que varia de 0,5 a 1,0.  

As zonas de operação e restrição da proteção diferencial podem ser vistas em um 

plano de correntes, conforme Figura 4.2, na qual SLP (do inglês, slope) é a inclinação da 

reta que compõe a característica, Ipickupmin é aquela a partir da qual o relé começa a ser 

sensibilizado e Iu é aquela que causa a operação da proteção de forma irrestrita, ou seja, 

independente do valor da corrente de restrição. O ajuste de Ipickupmin leva em 

consideração erros de medição dos TCs e de relações de transformação. (Tavares, 2013) 
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Figura 4.2 – Característica da proteção diferencial. (Tavares, 2013) 

Assim sendo, haverá atuação da proteção diferencial se as duas condições a 

seguir forem atendidas: 

 Iop > 𝑆𝐿𝑃 ∙ Ires 4.3 

 Iop > Ipickupmin 4.4 

A proteção diferencial é a proteção mais recomendada para proteger 

transformadores de potência de grande porte. A lógica de proteção de um relé 

diferencial comum consiste em comparar as correntes de entrada e saída do 

transformador. Para isso são medidas as correntes de cada enrolamento. A monitoração 

das correntes primárias e secundárias do transformador é realizada pelos 

transformadores de corrente conectados em série respectivamente com os ramos 

primários e secundários do transformador. As correntes são inseridas na entrada do relé 

diferencial, que fará a análise da corrente diferencial, e caso este valor seja maior do que 

o valor ajustado, o relé é acionado, retirando o transformador defeituoso do sistema. A 

Figura 4.3 ilustra uma conexão de um transformador de potência Δ-Y aos TCs e ao relé 

diferencial. 
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Figura 4.3 – Diagrama de ligação dos TCs e do relé diferencial a um transformador de potência. 

O relé diferencial pode ter variações em suas conexões, permitindo desenvolver 

esquemas de proteção com sensibilidade e seletividade. Esse relé deve está associado a 

proteção de sobrecorrente, para garantir a proteção diante de faltas externas à zona de 

proteção diferencial e funciona ainda como proteção de retaguarda. 

Os principais fatores que afetam a proteção diferencial são: (Mardegan, 2012), 

(Tavares, 2013) 

 A corrente inrush: é um fenômeno transitório que ocorre em um 

transformador sempre que a polaridade e a magnitude de seu fluxo residual 

forem diferentes da polaridade e da magnitude do valor instantâneo do fluxo 

de regime permanente; 

 Diferenças angulares devido às conexões delta e zig-zag: quando um 

transformador possui um enrolamento conectado em delta ou zig-zag, uma 

defasagem angular entre as correntes primárias e secundárias é observada. 

Ao se utilizar a proteção diferencial, essa defasagem pode acarretar em 

correntes diferenciais suficientes para ocasionar a má operação do relé; 

 Controle de tensão por tapes;  

 Diferenças de tensão entre o primário e o secundário e as relações dos 

TCs entre o primário e secundário;  

 Saturação dos TCs de um dos lados;  
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4.3. O  Alternative Transient Program 

O software ATP surgiu por volta de 1984 derivado do EMTP (Eletromagnetic 

Transients Programs) e que foi desenvolvido em domínio público pela BPA (Bonneville 

Power Administration) antes da iniciativa comercial pelo EPRI (Electric Power Research 

Institute). (Miguel, 2011) 

O ATP é um programa universal que permite a simulação de redes complexas de 

topologia arbitrária e permite a simulação dos diversos equipamentos. Além disso, é um 

dos softwares mais utilizados para simulação digital de fenômenos transitórios de 

natureza eletromagnética em sistemas elétricos de potência. (Tavares, 2013) 

Os modelos de sistemas e componentes que apresentam características não 

lineares podem ser simulados no ATP, assim como distúrbios, simétricos ou 

assimétricos, como falhas, descargas atmosféricas ou surtos de manobra. 

Através desse software ainda é possível avaliar e analisar de forma simultânea 

contingências, correntes de curto-circuito em diferentes pontos do sistema, fluxo de 

cargas e de estabilidade. 

Basicamente, o ATP utiliza a integração trapezoidal para resolver as equações 

diferenciais que caracterizam o sistema elétrico no domínio do tempo. As condições 

iniciais são determinadas por uma rotina de soluções fasorial do circuito em regime 

permanente. As perturbações impostas ao sistema podem ser simétricas ou 

assimétricas. Por fim, o ATP dispõe de uma interface que permite agregar módulos 

separados para a simulação de blocos de controle, os TACS (Transient Analysis of Control 

System) ou elementos com comportamentos não lineares, blocos com linguagem Models. 

(Miguel, 2011) 

4.3.1. ATPDraw 

O ATPDraw consiste em uma interface gráfica de processamento interativo em 

ambiente Windows para criação e edição de arquivos de dados da rede a ser simulada 

no ATP, conforme Figura 4.4. 
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Figura 4.4 – Janela do ATPDraw. 

A partir dessa interface, o usuário pode construir sistemas elétricos através de 

modelos pré-determinados de componentes que compõem a rede, tais como: 

transformadores, linhas de transmissão, medidores de grandezas elétricas, fontes, 

chaves, resistores e outros. É possível acessar programas auxiliares e analisar os 

resultados e apresentá-los na forma gráfica. 

A maioria dos componentes padrão do ATP (monofásicos e trifásicos) está 

disponível no menu do ATPDraw, assim como algumas TACS pré-definidas. Porém, o 

usuário também possui a facilidade de criar novos componentes utilizando Models. O 

ATPDraw permite apenas uma utilização restrita da linguagem Models, onde o usuário 

deve descrever um modelo, ficando o ATPDraw encarregado da inserção das variáveis 

de entrada e saída no arquivo ATP. 

4.3.2. Linguagem Models 

A linguagem Models é uma linguagem residente no software ATP, voltada para 

simulação no domínio do tempo. Através dela é possível criar novos modelos de 
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componentes do sistema elétrico que não existem na forma intrínseca ao ATP. Seu 

ambiente permite tanto a modelagem de dispositivos de proteção quanto a modelagem 

de componentes específicos do sistema elétrico de potência. É uma linguagem muito 

parecida com FORTRAN e seu formato é de texto livre e contempla, basicamente, os 

campos indicados na Figura 4.5 (Tavares, 2013). 

 

 

Figura 4.5 – Estrutura básica da linguagem Models. 

 

A linguagem Models está apoiada em uma série de ferramentas que permitem ao 

usuário a elaboração de arquivos codificados de uma maneira simplificada. No Apêndice 

B apresenta-se como fazer a definição de variáveis, as principais funções residentes no 

ambiente Models, como declarar funções definidas dentro da linguagem e os principais 

comandos iterativos. 

A rotina Models permite uma maior flexibilidade nas simulações, de modo que o 

estado do sistema pode ser modificado dinamicamente durante a simulação a partir de 

programas (ou modelos) implementados nesta rotina. A Models é uma linguagem de uso 

geral, baseada na descrição de estruturas, ou modelos, com características semelhantes 

à programação orientada a objetos. Os modelos podem ser desenvolvidos 

separadamente, agrupados em bibliotecas e usados em outros modelos como blocos 

independentes (Alvarenga, 2014). 
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4.3.3. TACS 

O acrônimo TACS significa Transient Analysis of Control System. É uma rotina 

utilizada no software ATP para a análise de sistemas de controle no domínio do tempo. 

Elaborada originalmente para a simulação de sistemas de excitação de máquinas 

síncronas e do comando de chaveamento de conversores usados em HVDC (High Voltage 

DC Transmission),esta permite atualmente uma gama de funções, dentre elas o controle 

do sistema elétrico por meio de comando de operação de chaves, ou ainda a criação de 

fontes de tensão ou nós, fontes de corrente e elementos não lineares, embora, tenha sido 

superado pelas facilidades introduzidas pela linguagem Models. 

Na TACS, pode-se simular um sistema de proteção, como se fosse um sistema de 

controle, visto que dispõe-se de: medição de sinais, tratamento dos sinais medidos, 

comparação com valores de referência e, finalmente, uma atuação. Durante a simulação, 

a solução do circuito elétrico e dos componentes da TACS é processada separadamente. 

(Miguel, 2011) 

4.4. Sistema elétrico utilizado para simulação 

O sistema elétrico utilizado para a simulação, mostrado na Figura 4.6, é simples e 

não representa nenhum estudo de caso. Objetivo era ter um sistema que apresente 

componentes reais de um sistema elétrico, e que permitisse a análise da atuação do relé 

87 e do disjuntor programados com a linguagem Models. 

Os blocos encontrados no ATP utilizados para se fazer a simulação do sistema 

foram: 

 Gerador: fonte AC3PH juntamente com RLC3; 

 TCs: transformador TRAFO_S; 

 Transformador de potência: bloco BCTRANS; 

 Carga acoplada no secundário do transformador: componente RLC3; 

 Relé 87 e disjuntor: bloco Default Model 

 Contato principal do disjuntor: TACS tipo 91 – resistor controlado; 

 Ponta de prova: Splitter; 

 Simulação das faltas : chave SWIT_3XT juntamente com RLCY3. 
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Figura 4.6 – Sistema elétrico utilizado para simulação. 
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A fonte de tensão utilizada é a AC3PH cuja amplitude da tensão é 7,475 kV e para 

simular a impedância interna foi utilizada o componente RLC3 que simula a resistência e 

indutância de cada fase. Os valores da resistência e indutância foram calculados de 

forma que a tensão no primário do transformador fosse de 6,9 kV.  

 

Figura 4.7 – Componente AC3PH e RLC3. 

Para simular o transformador foi escolhido o componente BCTRAN cuja relação 

nominal é de 6,9/69 kV, conexão delta-estrela aterrado, potência de 23,5 MVA, 

impedância interna de 8%: 

 

Figura 4.8- Detalhes do transformador em estudo. 



 
 

50 
 

Uma carga foi acoplada no secundário do transformador cujo fator de potência é 

de 0,85 e correspondente a 70% do carregamento do transformador: 

 

Figura 4.9: Detalhe da carga. 

Os transformadores de corrente (TCs) utilizados para fazer o condicionamento 

do sinal foram simulados utilizando o componente TRAFO_S. A janela de parametrização 

dos TCs do lado de baixa do transformador de potência é: 

 

Figura 4.10: Detalhes do TC lado de baixa 

A janela de parametrização dos TCs utilzados no lado de alta é: 
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Figura 4.11: Detalhes do TC lado de alta 

4.5. Modelagem do Relé Diferencial  

A simulação da proteção diferencial de transformador é feita utilizando a 

linguagem Models. Para isso são implementado os seguintes modelos: 

 Relé Função ANSI 87;  

 Disjuntor Ideal;  

O relé faz a leitura dos sinais de corrente vindos  dos TCs localizados no primário 

e no secundário do transformador de potência. Esses sinais são transformados em 

fasores com módulo e fase e posteriormente são realizadas as etapas de remoção da 

componente de sequência zero, o cálculo das correntes de operação e de restrição, e por 

fim a lógica de disparo do relé que é enviado ao disjuntor ideal. 

Porém, ainda é necessário se fazer a correção da desafagem angular.  

4.5.1. Correção da desafagem angular 

O transformador escolhido para se fazer a simulação foi um transfomador delta-

estrela e, por isso, é necessário fazer a correção da desafagem angular. Caso não seja 
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feita essa correção, ao se  utilizar a proteção diferencial, essa defasagem pode acarretar 

em correntes diferenciais suficientes para ocasionar a má operação do relé.  

O método escolhido para se fazer a correção da desafagem angular foi ligando os 

TCs do lado de alta em delta e os de baixa em estrla, conforme ilustrado na Figura 4.12: 

 

Figura 4.12: Conexão em delta dos TCs no lado de alta do transformador de potência. 

4.5.2. Remoção da componente de sequência zero 

 As correntes de sequência zero circulam no sistema conectado ao enrolamento 

estrela quando ocorre uma falta fase-terra. Porém, se o outro enrolamento do 

transformador é conectado em delta, apenas as correntes de sequência positiva e 

negativa são transferidas para o sistema conectado a este enrolamento, pois a corrente 

de sequência zero passa a circular dentro do delta. Nesta situação, o relé pode ser 

sensibilizado e gerar um falso trip. Para evitar erros na atuação da proteção diferencial, 

as correntes de sequência zero devem ser subtraídas das correntes medidas no 

enrolamento conectado em estrela e delta (Tavares & Melo e Silva, 2013). 

De forma geral a matriz a equação matricial para remoção dessa componente é: 

 

[

I′A

I′B

I′C

] =  [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

] [
IA

IB

IC

] −
1

3
∙ [

IA + IB + IC

IA + IB + IC

IA + IB + IC

] 4.6 

4.5.3. Estimação de fasores 
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O algoritmo utilizado para a estimação dos fasores da componente fundamental é 

o algoritmo baseado na Transformada de Fourier. Um sinal periódico y(t) pode ser 

representado como a soma de senoides e para esse método não é considerada a 

influência dos harmônicos de maior ordem. Logo esse método é o mais utilizado para 

computar a componente de frequência fundamental.  

A estimação de fasores por Fourier necessita apenas da quantidade de dados de 

um ciclo para definição da componente de frequência fundamental. Sua formulação é 

baseada nas seguintes equações (4.7) e (4.8), que representam, respectivamente, as 

partes real e imaginária do fasor estimado pela amostra N: 

 
Xa =

2

N
∙ ∑ yn

n−1

n=0

∙ sen(n ∙ θc) 4.7 

 
Xb =

2

N
∙ ∑ yn

n−1

n=0

∙ cos(n ∙ θc) 
4.8 

nas quais, N é o número de pontos/amostras por ciclo, n é o número da amostra na 

janela de dados e θc é o ângulo característico dado por  2𝜋
𝑁⁄  . E Xa e Xb são 

respectivamente a parte real e imaginária do fasor. 

4.5.4. Lógica do Relé 

É o módulo que realiza a função fundamental do relé, de verificar se há defeito 

nas zonas de proteção, através da lógica diferencial. São calculadas as correntes de 

operação (Iop) e a corrente de restrição (Ires) e a partir destas, são obtidos os trips dessa 

função. Para isso, esse bloco recebe como entrada os fasores estimados no bloco 

anterior. 

4.5.5. Disjuntor 

Na simulação de circuitos elétricos que utilizam relés é necessário dispor de um 

modelo de disjuntor que possa ser controlado a partir do pulso de disparo gerado pela 
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lógica de proteção do relé.  O disjuntor deverá abrir ao receber o sinal de trip vindo do 

relé. É considerado um atraso típico de abertura de seus contatos. 

O disjuntor utilizado nesse trabalho é o disjuntor ideal, ou seja, não é considerado 

o efeito do arco elétrico durante a abertura. Esse disjuntor é composto por duas partes: 

(Miguel, 2011) 

 Comando- este componente recebe os seguintes sinais: 

 Disparo – recebe o sinal vindo do relé e interpreta se deve proceder uma 

abertura. 

 Fechamento – recebe o sinal a partir do relé e decide se deve efetuar o 

fechamento 

 Tensões a montante e a jusante – estes sinais são usados para que a 

abertura de corrente seja efetuada apenas no instante da passagem por 

zero. No caso do disjuntor ideal, após recebida uma ordem de abertura, a 

corrente entre fases é supervisionada de modo que, quando a corrente em 

cada fase passar por zero, a resistência entre os contatos passe de 100µΩ 

para 100 MΩ. 

 Contato principal do disjuntor será formado por TACS tipo 91 – resistor 

controlado. O componente de comando estabelece o valor desse resistor em 

cada fase por meio de saídas que indicam o valor a ser considerado para a 

resistência entre os contatos. 

4.6. Conclusão 

Nesse quarto capítulo foram apresentados as principais proteções utilizadas nos 

transformadores de potência, equipamentos que são considerados como os 

fundamentais em sistemas elétricos de potência. 

A função de proteção ANSI 87 foi apresentada com mais detalhes, pois além de 

ser uma das principais proteções utilizadas em transformadores de potência, esta foi 

escolhida para simulação no software ATP. 

Este apresentou também capítulo o software ATP, juntamente com a principal 

interface gráfica de operação, o ATPDraw e a linguagem Models, adotada na simulação do 

relé de proteção diferencial e do disjuntor. 
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Por fim, foram apresentados os passos necessários para a implementação do relé 

87 utilizando blocos Models. 
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Capítulo 5 

Apresentação dos Resultados 

As faltas mais comuns que ocorrem nos sistemas elétricos são falta fase-terra e a 

falta fase-fase, e por isso foram as escolhidas para serem simuladas utilizando o sistema 

descrito no Capítulo 4. 

Nesse capítulo são apresentados os resultados das simulações dessas faltas além 

de duas faltas fase-fase fora da zona de proteção do relé para verificar a correta atuação 

do relé. 

As correntes de cada fase lidas pelo TCs da lado de baixa e do lado de alta para o 

sistema em estudo sem nenhuma falta simulada são apresentadas na Figura 5.1: 

 

Figura 5.1: Correntes de cada fase lida pelos TCs sem nenhuma falta simulada. 

É possível perceber que há um pequeno transitório que dura cerca de um ciclo, 

mas depois as correntes se estabilizam em um valor próximo a 5 A. 

5.1. Ajuste do relé 

Os ajustes escolhidos para os paramêtros do relé foram: 
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 Slope: 0,25; 

 Corrente mínima de operação: 0,3 A; 

 Tempo de religamento do relé: 0,08 s (evita atuação do relé durante o 

transitório do ATP). 

5.2. Falta fase-terra 

A primeira falta simulada foi uma falta fase-terra no secundário do transformador 

de potência. A Figura 5.2 apresenta as correntes lidas pelos TCs nessa situação, sendo 

possível perceber que após o Trip do relé, as correntes circulantes no transformador vão 

para zero. Além disso, como o transformador é conectado em delta-estrela aterrado a 

falta monofásica teve quer ser simulada nos enrolamentos em estrela e é possível 

perceber que essa falta no secundário levou a um desequilíbrio na fase C do primário. 

  

Figura 5.2: Módulo das correntes lidas pelos TC’s durante uma falta fase-terra dentro da zona de proteção. 

Já o módulo da corrente de operação e restrição de cada fase do relé 87 está 

representado na Figura 5.3. A atuação do trip do relé ocorreu quando a corrente de 

operação foi maior que o produto entre a constante k e corrente de restrição. A corrente 

de operação da fase B foi zero, comprovando assim, que essa fase não foi afetada pela 

falta e que a corrente dessa fase na saida do transformador é igual a da entrada. 
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Figura 5.3: Correntes de operação e restirção de cada fase para falta fase-terra dentro da zona de proteção. 

O plano de operação para essa falta está representado na Figura 5.4: 
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Figura 5.4: Plano de operação para falta fase-terra dentro da zona de operação. 

5.3. Falta Bifásica 

A segunda falta simulada foi uma falta bifásica no primário do transformador. A 

Figura 5.5 apresenta as correntes de cada fase lida pelos TCs. Após o trip do relé todas as 

correntes foram para zero. 

 

Figura 5.5: Módulo das correntes lidas pelos TC’s durante uma falta bifásica dentro da zona de proteção. 
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Já o módulo da corrente de operação e restrição de cada fase do relé 87 para essa 

falta está representado na Figura 5.6.  

 

 

 

Figura 5.6: Correntes de operação e restirção de cada fase para falta bifásica dentro da zona de proteção. 
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O plano de operação para essa situação está representado na Figura 5.7: 

 

Figura 5.7: Plano de operação para falta bifásica dentro da zona de operação. 

5.4. Falta fora da zona de operação 

A Figura 5.6 apresenta o comportamento das correntes de cada fase para uma 

falta bifásica simulada fora da zona de proteção próxima à fonte. 

 

Figura 5.8: Módulo das correntes lidas pelos TCs durante uma falta bifásica fora da zona de proteção 
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É possível perceber que nessa condição o relé não atuou, uma vez que a falta 

aconteceu fora da zona de proteção do relé.   

A Figura 5.7 apresenta as correntes de restrição e operação nessa situação: 

 

Figura 5.9: Correntes de operação e restrição de cada fase para falta bifásica fora da zona de proteção - 
próxima a fonte 

Analisando a figura 5.9 é possível perceber que a corrente de operação 

permaneceu a todo momento em valores muito próximos de zero. Já a corrente de 

restrição das fases que sofreram a falta atingem valores elevados. 

Por fim, foi simulada uma segunda falta fora da zona de proteção, porém próximo 

a carga. A Figura 5.10 apresenta as correntes de cada fase para essa condição: 

 

Figura 5.10 Correntes de operação e restirção de cada fase para falta bifásica fora da zona de proteção- 
próxima a carga. 
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A Figura 5.11 apresenta as correntes de restrição e operação para essa segunda 

falta externa a zona de proteção: 

 

Figura 5.11: Correntes de operação e restrição de cada fase para falta bifásica fora da zona de proteção - 
próxima a carga. 

5.5. Conclusões 

Nesse capítulo foram apresentados os resultados obtidos utilizando a linguagem 

Models para simulação do relé 87 juntamente com o disjuntor. Foram simuladas faltas 

internas a zona de operação e comprovado que o relé atua. E ainda, foi simulada faltas 

externas a zona de operação e comprovado que o relé não atua. 
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Capítulo 6 

Conclusões e Propostas de Continuidade 

Este trabalho descreveu os principais conceitos sobre as causas de curtos-

circuitos em sistema elétricos de potência e ainda apresentou as principais ferramentas 

matemáticas necessárias para se fazer a modelagem do sistema elétrico em condições de 

falta. 

Os principais equipamentos de proteção que são utilizados na geração, 

transmissão e distribuição da energia elétrica também foram apresentados. Porém, o 

foco principal foi o relé diferencial, que é largamente utilizado na proteção de 

transformadores de potência. 

Deste modo, foi feita a modelagem e implementação da proteção diferencial de 

transformadores de potência usando o software ATP/ATPDraw e a linguagem Models. O 

relé foi simulado considerando os módulos de aquisição de dados e estimação de 

fasores, correção da desafagem angular, remoção da componente de sequência zero, e 

lógica do relé. Também foi feita a simulação de um disjuntor ideal. 

Por fim, visando verificar a eficiência da simulação foram aplicadas faltas no 

sistema, sendo uma falta monofásica e uma bifásica dentro da zona de proteção do relé. 

Foram simuladas duas faltas externas a zona de proteção do relé. Os resultados obtidos 

mostram que a lógica implementada foi eficiente e atuou corretamente em todos os 

casos, mostrando assim mais uma utilidade do software ATP para simulações em malha 

fechada. 

Como proposta de trabalhos futuros: 

 Aplicar o relé e disjuntor implementados em um modelo de um sistema real e 

assim fazer um estudo de caso; 

 Implementação do algoritmo da defasagem angular do relé; 

 Desenvolver novas proteções para faltas externas a zona da proteção 

diferencial. 
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Apêndice A  

Tabela ANSI 

A numeração a seguir representa a designação da função exercida pelos 

elementos, aparelhos e dispositivos utilizados nos circuitos elétricos de com a acordo 

com a padronização da antiga ASA e na atual C37-2 da IEEE/ANSI (American National 

Standarts Institute). Essa numeração é importante pois simbolicamente representa 

simplificadamente a função dos elementos, equipamentos e dispositivos que são 

utilizados em manuais, relatórios, diagramas unifiliares e trifilares de esquema de 

proteção de sistemas elétricos (Schweitzer Engineering Laboratories, Comercial LTDA., 

2012)- (Kindermann, 2008) 

Nr Denominação 

1 Elemento Principal 

2 Relé de partida/ fechamento temporizado 

3 Relé de verificação ou intertravamento 

4 Contator principal 

5 Dispositivo de desligamento 

6 Disjuntor de partida 

7 Relé de taxa de variação 

8 Dispositivo de desconexão de controle de energia 

9 Dispositivo de reversão 

10 Chave de sequência unitária 

11 Dispositivo multifunção 

12 Dispositivo de sobrevelocidade 

13 Dispositivo de rotação síncrona 

14 Dispositivo de subvelocidade 

15 Dispositivo de ajuste ou comparação de velocidade ou frequência 

16 Reservado para futura aplicação 

17 Chave de derivação ou descarga 

18 Dispositivo de aceleração ou desaceleração 

19 Contator de transição partida-marcha 

20 Válvula operada elétricamente 
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21 Relé de distância 

22 Disjuntor equalizador 

23 Dispositivo de controle de temperatura 

24 Relé de sobreexcitação ou Volts por Hertz 

25 Relé de verificação de Sincronismo ou Sincronização 

26 Dispositivo térmico do equipamento 

27 Relé de subtensão 

28 Detetor de chama 

29 Contator de isolamento 

30 Relé anunciador 

31 Dispositivo de excitação  

32 Relé direcional de potência 

33 Chave de posicionamento 

34 Dispositivo master de sequência 

35 Dispositivo para operação das escovas ou curto-circuitar anéis coletores 

36 Dispositivo de polaridade de tensão 

37 Relé de subcorrente ou subpotência 

38 Dispositivo de proteção de mancal 

39 Monitor de condições mecânicas 

40 Relé de perda de excitação ou relé de perda de campo 

41 Disjuntor ou chave de campo 

42 Disjuntor/ chave de operação normal 

43 Dispositivo de transferência ou seleção manual 

44 Relé de sequência de partida  

45 Monitor de condições atmosféricas 

46 Relé de reversão ou desbalanceamento de corrente 

47 Relé de reversão ou desbalanceamento de tensão 

48 Relé de sequência incompleta/ partida longa 

49 Relé térmico 

50 Relé de sobrecorrente instantâneo 

51 Relé de sobrecorrente temporizado 

52 Disjuntor de corrente alternada 

53 Relé para excitatriz ou gerador CC 

54 Dispositivo de acoplamento 

55 Relé de fator de potência 

56 Relé de aplicação de campo 

57 Dispositivo de aterramento ou curto-circuito 

58 Relé de falha de retificação 
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59 Relé de sobretensão 

60 Relé de balanço de tensão 

61 Sensor de densidade 

62 Relé temporizador 

63 Relé de pressão de gás (Buchholz) 

64 Relé detetor de terra 

65 Regulador 

66 Relé de supervisão do número de partidas  

67 Relé direcional de sobrecorrente 

68 Relé de bloqueio por oscilação de potência 

69 Dispositivo de controle permissivo 

70 Reostato  

71 Dispositivo de detecção de nível 

72 Disjuntor de corrente contínua 

73 Contator de resistência de carga 

74 Relé de alarme 

75 Mecanismo de mudança de posição 

76 Relé de sobrecorrente CC 

77 Dispositivo de telemedição 

78 Relé de medição de ângulo de fase/ proteção contra falta de sincronismo 

79 Relé de religamento 

80 Chave de fluxo 

81 Relé de frequência (sub ou sobre) 

82 Relé de religamento de carga de CC 

83 Relé de seleção/ transferência automática 

84 Mecanismo de operação 

85 Relé receptor de sinal de telecomunicação (teleproteção) 

86 Relé auxiliar de bloqueio 

87 Relé de proteção diferencial 

88 Motor auxiliar ou motor gerador 

89 Chave seccionadora 

90 Dispositivo de regulação (regulador de tensão) 

91 Relé direcional de tensão 

92 Relé direcional de tensão e potência 

93 Contator de variação de campo 

94 Relé de desligamento 

95 à 99 Usado para aplicações específicas  

Tabela A. 1– Tabela ANSI 
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Complementação da Tabela ANSI: 
50N - sobrecorrente instantâneo de neutro  
51N - sobrecorrente temporizado de neutro ( tempo definido ou curvas inversas)  
50G - sobrecorrente instantâneo de terra (comumente chamado 50GS)  
51G - sobrecorrente temporizado de terra (comumente chamado 51GS e com tempo 
definido ou curvas inversas)  
50BF - relé de proteção contra falha de disjuntor (também chamado de 50/62 BF)  
51Q - relé de sobrecorrente temporizado de seqüência negativa com tempo definido ou 
curvas inversas  
51V - relé de sobrecorrente com restrição de tensão  
51C - relé de sobrecorrente com controle de torque  
50PAF - sobrecorrente de fase instantânea de alta velocidade para detecção de arco 
voltaico  
50NAF - sobrecorrente de neutro instantânea de alta velocidade para detecção de arco 
voltaico  
59Q - relé de sobretensão de seqüência negativa  
59N - relé de sobretensão residual ou sobretensão de neutro (também chamado de 64G) 
, calculado ou TP em delta aberto 
64 - relé de proteção de terra pode ser por corrente ou por tensão. Os diagramas 
unifilares devem indicar se este elemento é alimentado por TC ou por TP, para que se 
possa definir corretamente. Se for alimentado por TC, também pode ser utilizado como 
uma unidade 51 ou 61. Se for alimentado por TP, pode-se utilizar uma unidade 59N ou 
64G. A função 64 também pode ser encontrada como proteção de carcaça, massa-cuba 
ou tanque, sendo aplicada em transformadores de força até 5 MVA.  
67N - relé de sobrecorrente direcional de neutro (instantâneo ou temporizado)  
67G - relé de sobrecorrente direcional de terra (instantâneo ou temporizado)  
67Q - relé de sobrecorrente direcional de seqüência negativa  
78 - Salto vetorial (Vector Shift)  

Proteção Diferencial - ANSI 87: 
O relé diferencial 87 pode ser de diversas maneiras: 
87T - diferencial de transformador (pode ter 2 ou 3 enrolamentos) 
87N - diferencial de neutro 
REF – falta restrita à terra 
87Q - diferencial de sequência negativa (aplicado para detecção de faltas entre espiras 
em transformadores) 
87G - diferencial de geradores 
87GT - proteção diferencial do grupo gerador-transformador 
87SP - proteção diferencial de fase dividida de geradores 
87V – Diferencial de tensão de fase 
87VN – Diferencial de tensão de neutro 
87B - diferencial de barras. Pode ser de alta, média ou baixa impedância 
Pode-se encontrar em circuitos industriais elementos de sobrecorrente ligados num 
esquema diferencial, onde os TCs de fases são somados e ligados ao relé de 
sobrecorrente. 
Também encontra-se um esquema de seletividade lógica para realizar a função 
diferencial de barras. 
Pode-se encontrar em algumas documentações o relé 68 sendo referido à função de 
seletividade lógica. 
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87M - diferencial de motores - Neste caso pode ser do tipo percentual ou do tipo 
autobalanceado. 
O percentual utiliza um circuito diferencial através de 3 TC´s de fases e 3 TC´s no neutro 
do motor. O tipo autobalanceado utiliza um jogo de 3TC´s nos terminais do motor, 
conectados de forma à obter a somatória das correntes de cada fase e neutro. Na 
realidade, trata-se de um elemento de sobrecorrente, onde o esquema é diferencial e não 
o relé. 

  
Dispositivo de comunicação de dados - ANSI 16: 
As letras sufixos ao dispositivo definem sua aplicação. Os primeiros sufixos são: 
S – comunicação de dados serial 
E – comunicação de dados Ethernet 
Os sufixos subsequentes definem: 
C – dispositivo de segurança de rede (ex. VPN, encriptação) 
F – firewall ou filtro de mensagens 
M – função de gerenciamento da rede (SNMP) 
R – roteador 
S – switch 
T – telefone 
Uma switch Ethernet gerenciável terá o seguinte código: 16ESM 
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Apêndice B  

Linguagem Models 

Nesse Apêndice é mostrado com fazer a definição de variáveis, as principais 

funções residentes no ambiente Models, como declarar funções definidas dentro da 

linguagem e os principais comandos iterativos. (Miguel, 2011) 

B-1 Definição de variáveis 

O nome de cada variável deve começar com uma letra ou com caractere 

underscore“_”. Podem ser definidas variáveis simples ou dimensionadas, como: 

 V1,Va,Ix,CorA – são variáveis simples 

 Vsq[0..2],Cor[1..3]-são variáveis dimensionadas 

Existem algumas variáveis internas ao ATP, por isso, deve-se evitar nomear uma 

variável do componente com o nome de uma dessas variáveis, por exemplo: t, prevtime, 

endtime, fullstep, timestep, maxstep, minstep, starttime, stoptime, startstep 

Além disso, existem variáveis que podem ser usadas sem necessidade de prévia 

declaração: 

 pi=3,14...; 

 inf-infinito; 

 undefined=888888.88888 – valor atribuído internamente a uma 

variável antes da primeira atribuição 

 false:=0 

 no:=0 

 open:=0 

<RC>off:=0 

 true:=1 

 on:=1 
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B-2 Funções residentes 

As seguintes funções podem ser utilizadas diretamente na codificação do Model 

 abs – valor absoluto; 

 sqrt – raiz quadrada; 

 exp – exponencial; 

 ln – logaritmo neperiano; 

 log10 – logaritimo na base 10; 

 recip – reciproco ou inverso – 

conta com proteção contra 

divisão por zero; 

 factorial – fatorial; 

 trunc – parte inteira; 

 round – arredonda para valor 

mais próximo; 

 rad –converte graus em radianos; 

 deg – converte radianos em graus 

 sin – seno; 

 cos – cosseno; 

 tan – tangente; 

 asin – arco seno; 

 acos – arco cosseno; 

 atan – arco tangente; 

 atan2(X1,X2) – determina o arco 

tangente (X1,X2); 

 binom(n,r) – combinação de r 

elementos; 

 permut(n,r) – permutação de r 

elementos; 

 min(x1,x2,...xn) – valor mínimo 

 max(x1,x2,...xn) – valor máximo 

 norm(x1,x2,...xn) – norma  

 random – valor aleatório entre 0 

e 1 

 deriv(x) – derivada primeira da 

variável x no instante atual t; 

 deriv2(x) – derivada segunda da 

variável x no instante atual t; 

 integral(x) – integral da variável 

x; 

 integral(x):=valor – reseta a 

integral de x para o valor 

designado; 

 delay(x,d,pol) – valor anterior da 

variável x no instante (t-d); 

 predval(x,t,pol) – valor previsto 

para x no instante t; 

 predtime(x,val,pol) – instante de 

tempo em que x terá o valor val, 

undefined se for impossível; 

 prevval(x) – valor da variável x 

na iteração anterior 
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B-3 Função definida dentro da linguagem Models  

Uma função pode ser definida dentro do código do componente de forma a evitar 

a repetição do mesmo trecho de código. A definição é feita declarando a função antes da 

cláusula EXEC. 

 FUNCTION PITAGORAS(x,y):=sqrt(x*x+y*y) 

 A chamada da função pode ser feita dentro da cláusula EXEC, da seguinte 

forma: C=Pitagoras(A,B) 

B-4 Função limitadora de valor 

Pode ser atribuído a qualquer variável ou expressão um conjunto de limites 

estáticos. A forma desse comando é a seguinte:  

variável:= expressão MIN: expressão1 MAX: expressão2 

B-5 Comandos de controle interativo 

 O comado IF: 

IF (expressão lógica) then 

comados 

ELSE 

comados 

ENDIF 

 O comando WHILE 

WHILE (expressão lógica) DO 

comados 

ENDWHILE 

 O comando FOR 

FOR nome:=expressão1 TO expressão2 BY expressão3 

comados 

ENDFOR 
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 O comando DO 

DO 

comados 

ENDDO 

 O comando REDO, quando encontrado no interior do comando DO, faz com 

que o conjunto de comandos seja repetido. Para evitar criar um loop 

infinito, deve ser explicitada uma condição para a execução do comando 

REDO. 

DO  

comados 

IF expressão lógica THEN 

                   REDO 

ENDIF 

ENDDO 

 O comando WRITE é usada para indicar passos intermediários efetuados 

pelo componente e, assim, auxiliar na interpretação de resultados. 

WRITE(‘texto ‘,variável1,’ texto’,variável2,.....) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

74 
 

Apêndice C  

Disjuntor Ideal e Relé 87 

C-1 Disjuntor 

MODEL dis 

COMMENT 

  Modelo que simula o Disjuntor Ideal controlado pelo relé 87 

ENDCOMMENT 

--------------------------------------------------------------------------- 

 DATA -- Parâmetros de entrada 

RetFec  --duração do pulso indica a duração para aceitar o sinal de entrada 

RetAbr --duração do pulso indica a duração necessária para aceitar o sinal 

de abrir 

Estado -- estado inicial do disjuntor 0 aberto, 1 fechado 

--------------------------------------------------------------------------- 

 INPUT -- Variáveis de entrada 

Vx[1...3] -- entrada de tensão 

Vy[1...3]  

Abrir -- sinal para abrir 

Fechar --sinal para fechar 

--------------------------------------------------------------------------- 

 OUTPUT -- Variavéis de saída 

RA,RB,RC -- Valor da resistência entre os contatos 

--------------------------------------------------------------------------- 

 VAR -- Declaração de variáveis 

VA, VB, VC, VR, VS, VT -- tensões do contato principal 

RcA, RcB, RcC, Rfcd, Rabt --Resistências contato principal 

Cmdo -- 0=disponivel, 1=aguardando abertura,2=aguardando fechamento vem do 

rele 

IniCom --instante de percepção do Cmdo [s]usando para medir a duração do 

pulso 

RA, RB, RC  

CorA, CorB, CorC -- correntes nos contatos principais 

CorVA, CorVB, CorVC -- corrente na interação anterior 

--------------------------------------------------------------------------- 

 INIT -- inicialização das variáveis 

Rfcd:=0.0001 -- corrente não nula 

Rabt:=100E6 -- quando a corrente passa por zero 

  if Estado=0 then  --disjuntor aberto, resistência elevada 

   RcA:=Rabt 

   RcB:=Rabt 

   RcC:=Rabt 

  else              --disjuntor fechado, resistencia baixa 

   RcA:=Rfcd 

   RcB:=Rfcd 

   RcC:=Rfcd  

  endif 

RA:=RcA 

RB:=RcB 



 
 

75 
 

RC:=RcC 

Cmdo:=0 

VA:=Vx[1] 

VB:=Vx[2] 

VC:=Vx[3] 

VR:=Vy[1] 

VS:=Vy[2] 

VT:=Vy[3] 

CorA:=0 

CorB:=0 

CorC:=0 

CorVA:=0 

CorVB:=0 

CorVC:=0 

  ENDINIT 

--------------------------------------------------------------------------- 

 EXEC -- ambiente no qual são realizadas as operações do modelo 

--Pega o valor da tensões 

VA:=Vx[1] 

VB:=Vx[2] 

VC:=Vx[3]                            

VR:=Vy[1] 

VS:=Vy[2] 

VT:=Vy[3] 

--Verifica se há comando 

  if Cmdo=0 -- se não há comando pendente 

    if Fechar>0 then --verifica se existe pulso Fechar 

      IniCom:=t  --Armazena o instante em que o pulso foi percebido 

      Cmdo:=2 --passa a aguardar o fechamento, mas ainda aceita Cmdo de 

abertura 

    endif 

  endif 

  if (Cmdo=0) or (Cmdo=2) then -- se não há commando de abertura em 

andamento 

    if Abrir>0  -- verifica se há pulso Abrir 

      Inicom:=t  -- armazena o instante em que o pulso foi percebido 

      Cmdo:=1 -- passa a aguardar a abertura e não aceita nenhum outro Cmdo 

    endif     

  endif 

 

  if Cmdo=2 then   -- se estiver no aguardo da finalização de um Fechamento 

    if t-IniCom>RetFec then            -- verifica duração do sinal de 

fechar 

      RcA:=Rfcd    -- altera o valor da Resistencia entre os contatos 

      RcB:=Rfcd 

      RcC:=Rfcd 

      Cmdo:=0    -- reseta o estado de Cmdo 

    endif 

  endif 

 

  if Cmdo=1 then  -- se estiver no aguardo de uma Abertura 

    if t-IniCom>RetAbr then  -- verifica duração do sinal de abrir 

      ------------------------------------------------------------------ 

      -- Fase A 

      ------------------------------------------------------------------ 

 if (Abs(CorA)<0.00001) or (CorA*CorVA<=0) then --corrente passou por zero 

  RcA:=Rabt --abre o contato 

 endif -- aguarda passagem pelo zero 

      ------------------------------------------------------------------ 

      -- FASE B 

      ------------------------------------------------------------------ 



 
 

76 
 

      if (Abs(CorB)<0.00001) or (CorB*CorVB<=0) then --corrente passou por 

zero 

  RcB:=Rabt --abre o contato 

 endif -- aguarda passagem pelo zero 

      ------------------------------------------------------------------ 

      -- FASE C 

      ------------------------------------------------------------------ 

       if (Abs(CorC)<0.00001) or (CorC*CorVC<=0) then --corrente passou por 

zero 

  RcC:=Rabt --abre o contato 

  endif -- aguarda passagem pelo zero 

      ----------------------------------------------------------------- 

         if (RcA>=Rabt) and (RcB>=Rabt) and (RcC>=Rabt) then   

           Cmdo:=0    -- reseta o estado de Cmdo 

         endif           

   endif --comando de abertura 

  endif  --cmdo=1 

------------------------------------------------- 

-- determina as correntes 

CorVA:=CorA -- Armazena as correntes da iteração anterior 

CorVB:=CorB 

CorVC:=CorC 

CorA:=(VA-VR)/RcA -- calcula as corrente nessa iteração 

CorB:=(VB-VS)/RcB 

CorC:=(VC-VT)/RcC 

RA:= RcA 

RB:= RcB 

RC:= RcC 

ENDEXEC 

ENDMODEL 

 

C-2 Relé 87 

MODEL Rele87 

     COMMENT 

 Modelo que simula relé 87 utilizando 

 32 pontos por ciclo. 

     ENDCOMMENT 

     INPUT  

 CorH[1..3] -- Corrente Enrol H [A] 

        CorL[1..3] -- Corrente Enrol L [A] 

     OUTPUT 

 Trp87 

     DATA 

 freq --  frequencia [Hz] 

 Def --  Defasagem   [°] 

 DladoH -- corrige entrada lado H para conexão Delta nesse enrolamento 

 DladoL --  corrige entrada lado L para conexão Delta nesse enrolamento 

 slope   -- 

 Ipcpmin -- Corrente mínima para operação 

 TPop --  Tempozização operação  [s]   

 rlig --  liga o Rele (Evita atuação no transitorio inicial do ATP) [s] 

     VAR  

 -- correntes de entrada - Lado L 

 IaL, IbL, IcL 

 -- correntes de entrada - Lado H 
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 IaH, IbH, IcH 

       ----- Fasores ------------------------------------------- 

 -- Correntes - Lado L 

IfdAL, AngIAL    -- componente na frequencia fundamental 

  IfdBL, AngIBL    -- componente na frequencia fundamental 

 IfdCL, AngICL    -- componente na frequencia fundamental  

-- Correntes - Lado H 

 IfdAH, AngIAH    -- componente na frequencia fundamental 

  IfdBH, AngIBH    -- componente na frequencia fundamental 

  IfdCH, AngICH    -- componente na frequencia fundamental 

 -- Remoção da componente de sequencia zero ---- 

 Iq0L, IaLf, IbLf, IcLf 

 Iq0H, IaHf, IbHf, IcHf 

 -- Correção da defasagem angular -------------- 

 defr 

 -------------------------------------- 

 -- Variaveis para Cálculo dos Fasores 

 -------------------------------------- 

 -- IAL 

 A60x    -- componente real 

 B60x    -- componente imaginaria 

 SomAx, SomBx  

 IfsAL[0..31] 

 -- IBL 

 A60y    -- componente real  

 B60y    -- componente imaginaria 

 SomAy, SomBy 

 IfsBL[0..31] 

 -- ICL 

 A60z    -- componente real  

 B60z    -- componente imaginaria 

 SomAz, SomBz 

 IfsCL[0..31] 

 -- IAH 

 A60Vx    -- componente real 

 B60Vx    -- componente imaginaria 

 SomAVx, SomBVx   

 IfsAH[0..31] 

 -- IBH 

 A60Vy    -- componente real 

 B60Vy    -- componente imaginaria 

 SomAVy, SomBVy   

  IfsBH[0..31] 

 -- ICH 

 A60Vz    -- componente real 

 B60Vz    -- componente imaginaria 

 SomAVz, SomBVz   

 IfsCH[0..31] 

 ----------------------------------------------- 

 Xk, Yk 

 cos1, sin1 

 Teta 

 ----------------------------------------------- 

 Per     -- período 

 auxT    -- tempo inicial do ciclo 

 dt      -- intervalo de amostragem 

 dtaux   -- erro admissível na amostragem 

 np      -- número de pontos por ciclo 

 k       -- ordem do ponto no ciclo 

 ik -- ponto aquisitado 

-- Correntes de comparação 
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 IcompA 

 IcompB 

 IcompC 

 ----------------------------------------------- 

 -- Corrente de operação 

 reIopA 

 reIopB 

 reIopC 

 imIopA 

 imIopB 

 imIopC 

 IopA 

 IopB 

 IopC 

 -- Corrente de restrição 

 reIResA 

 reIResB 

 reIResC 

 imIResA 

 imIResB 

 imIResC 

 IResA 

 IResB 

 IResC 

 --- Variáveis trip ---------------------------- 

 tripTA 

 tripTB 

 tripTC 

 Trp87 

 TPopx 

    INIT 

 IaL:=CorL[3] 

 IbL:=CorL[2] 

 IcL:=CorL[1] 

 IaH:=CorH[3]/sqrt(3) 

 IbH:=CorH[2]/sqrt(3) 

 IcH:=CorH[1]/sqrt(3) 

 --------------------------------------------- 

 IfdAL:=0 

 IfdBL:=0 

 IfdCL:=0 

 AngIAL:=0 

 AngIBL:=0 

 AngICL:=0 

 IfdAH:=0 

 IfdBH:=0 

 IfdCH:=0 

 AngIAH:=0 

 AngIBH:=0 

 AngICH:=0 

 ----------------------------------------------- 

 auxT:=0 

 np:=32 

 k:=0 

 Per:=1/freq 

 dt:=Per/np 

 dtaux:=timestep/dt  

 ik:=-1 

 ----------------------------------------------- 

 SomAx:=0 

 SomBx:=0 



 
 

79 
 

 A60x:=0 

 B60x:=0 

 IfsAL[0..31]:=0 

 SomAVx:=0 

 SomBVx:=0 

  A60Vx:=0 

  B60Vx:=0 

 IfsAH[0..31]:=0 

 SomAy:=0 

 SomBy:=0 

 A60y:=0 

  B60y:=0 

 IfsBL[0..31]:=0 

 SomAVy:=0 

 SomBVy:=0 

 A60Vy:=0 

 B60Vy:=0 

 IfsBH[0..31]:=0 

 SomAz:=0 

 SomBz:=0 

 A60z:=0 

 B60z:=0 

 IfsCL[0..31]:=0 

 SomAVz:=0 

 SomBVz:=0 

 A60Vz:=0 

 B60Vz:=0 

 IfsCH[0..31]:=0 

 -- Remoção da componente de sequencia zero ---- 

 Iq0L:=(IaL+IbL+IcL)/3 

 IaLf:=IaL-Iq0L 

 IbLf:=IbL-Iq0L 

 IcLf:=IcL-Iq0L 

 Iq0H:=(IaH+IbH+IcH)/3 

 IaHf:=IaH-Iq0H 

 IbHf:=IbH-Iq0H 

 IcHf:=IcH-Iq0H 

 -- Correção da defasagem angular -------------- 

 defr:= def*pi/180 

 -- Correntes de comparação 

 IcompA:=0 

 IcompB:=0 

 IcompC:=0 

 ----------------------------------------------- 

 -- Corrente de operação 

 reIopA:=0 

 reIopB:=0 

 reIopC:=0 

 imIopA:=0 

 imIopB:=0 

 imIopC:=0 

 IopA:=0 

 IopB:=0 

 IopC:=0 

 -- Corrente de restrição 

 reIResA:=0 

 reIResB:=0 

 reIResC:=0 

 imIResA:=0 

 imIResB:=0 

 imIResC:=0 
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 IResA:=0 

 IResB:=0 

 IResC:=0 

 --- Variáveis trip ---------------------------- 

 Trp87:=0 

 Trp87a:=0 

 Trp87b:=0 

 tripTA:=0 

 tripTB:=0 

 tripTC:=0 

 TPopx:=999 

  ENDINIT 

  EXEC 

      ----------------- 

 IaL:=CorL[3] 

 IbL:=CorL[2] 

 IcL:=CorL[1] 

 IaH:=CorH[3]/sqrt(3) 

 IbH:=CorH[2]/sqrt(3) 

 IcH:=CorH[1]/sqrt(3) 

 ----------------------------------------------- 

 -- Remoção da componente de sequencia zero 

 IaLf:=IaL 

 IbLf:=IbL 

 IcLf:=IcL 

 IaHf:=IaH 

 IbHf:=IbH 

 IcHf:=IcH 

 if (DladoH<>0) or (DladoL<>0) then 

 -- remove I0 das correntes medidas no enrolamento L 

         Iq0L:=(IaL+IbL+IcL)/3 

         IaLf:=IaL-Iq0L 

         IbLf:=IbL-Iq0L 

         IcLf:=IcL-Iq0L 

         -- remove I0 das correntes medidas no enrolamento H 

         Iq0H:=(IaH+IbH+IcH)/3 

         IaHf:=IaH-Iq0H 

         IbHf:=IbH-Iq0H 

         IcHf:=IcH-Iq0H 

 endif 

 -- Correção da defasagem angular -------------- 

 defr := def*pi/180 

 ------- Determina o ponto a ser armazenado 

 k:=Abs((t-auxT)/dt) 

 if Abs(k-ik)<0.99 then 

  k:=-1 

 endif 

 ------------------------------- 

 if (k>=0) and (k<Np-0.9) then 

  ik:=Round(k) 

  cos1:=cos(ik*2*pi/np)      

  sin1:=sin(ik*2*pi/np)       

  -- efetua somatorios  

  SomAx:=SomAx+(IaLf-IfsAL[ik])*cos1    

  SomBx:=SomBx+(IaLf-IfsAL[ik])*sin1 

  SomAy:=SomAy+(IbLf-IfsBL[ik])*cos1    

  SomBy:=SomBy+(IbLf-IfsBL[ik])*sin1 

 

  SomAz:=SomAz+(IcLf-IfsCL[ik])*cos1    

  SomBz:=SomBz+(IcLf-IfsCL[ik])*sin1 

  SomAVx:=SomAVx+(IaHf-IfsAH[ik])*cos1    
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  SomBVx:=SomBVx+(IaHf-IfsAH[ik])*sin1 

  SomAVy:=SomAVy+(IbHf-IfsBH[ik])*cos1    

  SomBVy:=SomBVy+(IbHf-IfsBH[ik])*sin1 

  SomAVz:=SomAVz+(IcHf-IfsCH[ik])*cos1    

  SomBVz:=SomBVz+(IcHf-IfsCH[ik])*sin1 

  -- armazena para retirar no proximo 

  IfsAL[ik]:=IaLf 

  IfsBL[ik]:=IbLf 

  IfsCL[ik]:=IcLf 

  IfsAH[ik]:=IaHf 

  IfsBH[ik]:=IbHf 

  IfsCH[ik]:=IcHf 

 endif 

 if (k>=NP-0.01) then 

  auxT:=t   --reinicia novo ciclo de aquisições 

 endif 

 

 -------------- Fase-Neutro ------------------ 

 --------------------------------------------- 

 -- Modulo x --------------------------------- 

 A60x:=2*SomAx/Np 

 B60x:=-2*SomBx/Np 

 IfdAL:=sqrt(A60x**2+B60x**2)/sqrt(2) 

 A60Vx:=2*SomAVx/Np 

 B60Vx:=-2*SomBVx/Np 

 IfdAH:=sqrt(A60Vx**2+B60Vx**2)/sqrt(2) 

 --------------------------------------------- 

 -- Angulo x --------------------------------- 

 Xk:=A60X 

 Yk:=B60X 

 if (Xk=0) and (Yk=0) then 

  Teta:=0 

 else 

  Teta:=atan2(Yk,Xk) 

 endif  

 while Teta>pi do 

  Teta:=Teta-2*pi 

 endwhile  

 while Teta<-pi do 

  Teta:=Teta+2*pi 

 endwhile  

 AngIAL:=Teta 

 --------------------------- 

 Xk:=A60Vx 

 Yk:=B60Vx 

 if (Xk=0) and (Yk=0) then 

  Teta:=0 

 else 

  Teta:=atan2(Yk,Xk) 

 endif  

 while Teta>pi do 

  Teta:=Teta-2*pi 

 endwhile  

 while Teta<-pi do 

  Teta:=Teta+2*pi 

 endwhile  

 AngIAH:=Teta+defr 

 

 --------------------------------------------- 

 -- Modulo y --------------------------------- 

  A60y:=2*SomAy/Np 
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 B60y:=-2*SomBy/Np 

 IfdBL:=sqrt(A60y**2+B60y**2)/sqrt(2) 

 

 A60Vy:=2*SomAVy/Np 

 B60Vy:=-2*SomBVy/Np 

 IfdBH:=sqrt(A60Vy**2+B60Vy**2)/sqrt(2) 

 --------------------------------------------- 

 -- Angulo y --------------------------------- 

 Xk:=A60Y 

 Yk:=B60Y 

 if (Xk=0) and (Yk=0) then 

  Teta:=0 

 else 

  Teta:=atan2(Yk,Xk) 

 endif  

 while Teta>pi do 

  Teta:=Teta-2*pi 

 endwhile  

 while Teta<-pi do 

  Teta:=Teta+2*pi 

 endwhile  

 AngIBL:=Teta 

 --------------------------- 

 Xk:=A60Vy 

 Yk:=B60Vy 

 if (Xk=0) and (Yk=0) then 

  Teta:=0 

 else 

  Teta:=atan2(Yk,Xk) 

 endif  

 while Teta>pi do 

  Teta:=Teta-2*pi 

 endwhile  

 while Teta<-pi do 

  Teta:=Teta+2*pi 

 endwhile  

 AngIBH:=Teta+defr 

 --------------------------------------------- 

 -- Modulo z --------------------------------- 

 A60z:=2*SomAz/Np 

 B60z:=-2*SomBz/Np 

 IfdCL:=sqrt(A60z**2+B60z**2)/sqrt(2) 

  

 A60Vz:=2*SomAVz/Np 

 B60Vz:=-2*SomBVz/Np 

 IfdCH:=sqrt(A60Vz**2+B60Vz**2)/sqrt(2) 

 --------------------------------------------- 

 -- Angulo z --------------------------------- 

 Xk:=A60Z 

 Yk:=B60Z 

 if (Xk=0) and (Yk=0) then 

  Teta:=0 

 else 

  Teta:=atan2(Yk,Xk) 

 endif  

 while Teta>pi do 

  Teta:=Teta-2*pi 

 endwhile  

 while Teta<-pi do 

  Teta:=Teta+2*pi 

 endwhile  
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 AngICL:=Teta 

 --------------------------- 

 Xk:=A60Vz 

 Yk:=B60Vz 

 if (Xk=0) and (Yk=0) then 

  Teta:=0 

 else 

  Teta:=atan2(Yk,Xk) 

 endif  

 while Teta>pi do 

  Teta:=Teta-2*pi 

 endwhile  

 while Teta<-pi do 

  Teta:=Teta+2*pi 

 endwhile  

 AngICH:=Teta+defr 

 -- Calculando as correntes de operação: 

 reIopA:=IfdAL*cos(AngIAL)-IfdAH*cos(AngIAH) 

 reIopB:=IfdBL*cos(AngIBL)-IfdBH*cos(AngIBH) 

 reIopC:=IfdCL*cos(AngICL)-IfdCH*cos(AngICH) 

 imIopA:=IfdAL*sin(AngIAL)-IfdAH*sin(AngIAH) 

 imIopB:=IfdBL*sin(AngIBL)-IfdBH*sin(AngIBH) 

 imIopC:=IfdCL*sin(AngICL)-IfdCH*sin(AngICH) 

 IopA:=sqrt(reIopA**2+imIopA**2) 

 IopB:=sqrt(reIopB**2+imIopB**2) 

 IopC:=sqrt(reIopC**2+imIopC**2) 

 -- Calculando as correntes de restrição: 

 reIResA:=(IfdAL*cos(AngIAL)+IfdAH*cos(AngIAH))/2 

 reIResB:=(IfdBL*cos(AngIBL)+IfdBH*cos(AngIBH))/2 

 reIResC:=(IfdCL*cos(AngICL)+IfdCH*cos(AngICH))/2 

 imIResA:=(IfdAL*sin(AngIAL)+IfdAH*sin(AngIAH))/2 

 imIResB:=(IfdBL*sin(AngIBL)+IfdBH*sin(AngIBH))/2 

 imIResC:=(IfdCL*sin(AngICL)+IfdCH*sin(AngICH))/2 

 IResA:=sqrt(reIResA**2+imIResA**2) 

 IResB:=sqrt(reIResB**2+imIResB**2) 

 IResC:=sqrt(reIResC**2+imIResC**2) 

 -- Calculando as correntes de comparação 

 IcompA:=slope*IResA 

 IcompB:=slope*IResB 

 IcompC:=slope*IResC 

 IF t > rlig THEN 

  IF (IopA>IcompA) AND (IopA>Ipcpmin) 

   THEN tripTA:=1 

   ELSE tripTA:=0 

  ENDIF 

  IF (IopB>IcompB) AND (IopB>Ipcpmin) 

   THEN tripTB:=1 

   ELSE tripTB:=0 

  ENDIF 

  IF (IopC>IcompC) AND (IopC>Ipcpmin) 

   THEN tripTC:=1 

   ELSE tripTC:=0 

  ENDIF 

       IF (tripTA=1) OR (tripTB=1) OR (tripTC=1) THEN 

          IF TPopx=999 THEN 

              TPopx:=t 

           ENDIF 

        ELSE 

          TPopx:=999 

  ENDIF 

  IF (TPopx<999) THEN 
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   IF t-TPopx>TPop THEN 

    Trp87:=1 

   ENDIF 

  ENDIF 

 ENDIF 

      ENDEXEC 

ENDMODEL 
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