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Resumo 

O acionamento de motores elétricos está presente nos mais diversos tipos de produção 

industrial. Tendo em vista o crescente desenvolvimento deste setor e a busca contínua por 

eficiência associada à redução de custos, sua relevância se faz cada vez maior, visto que o 

sistema de proteção no acionamento de um motor garante a seletividade e agilidade na 

detecção e prevenção contra possíveis problemas no circuito operado, reduzindo assim 

paradas e perdas de produtividade. Visto isso, este trabalho aborda o processo de acionamento 

de um motor de indução trifásico de baixa tensão, levando em conta todo o estudo e 

planejamento para a operação de uma “gaveta” em um painel de CCM (Centro de Controle de 

Motores), desde sua alimentação até a programação de um Relé Inteligente. Para tal, é feita 

uma revisão bibliográfica acerca dos equipamentos envolvidos nesse processo, como o motor 

de indução, painel de CCM e, principalmente, o Relé Inteligente, dispositivo principal do 

acionamento estudado neste trabalho, cuja versatilidade, flexibilidade e quantidade das 

funções de proteção são destacadas. 
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Abstract 

The drive motors are present in various types of industrial production. In view of the 

increasing development of this sector and the continued search for efficiency associated with 

reduced costs, their relevance becomes ever greater, since the protection system on the drive 

of a motor ensures selectivity and agility to detect and prevent possible problems in the 

operated circuit, thus reducing downtime and productivity losses. Seen it, this work addresses 

the activation process of a three-phase induction motor of low voltage, taking into account all 

the study and planning for the operation of a "drawer" in an MCC panel (Motor Control 

Center), from its power to the programming of a smart relay. To this end, it made a literature 

review about the equipment involved in the process, as the induction motor, switchgear (MCC 

panel) and especially the smart relay, the main drive device studied in this work, which is 

highlighted its versatility, flexibility and numerosity protection functions. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do Tema em Investigação 

Com o crescente desenvolvimento industrial, a necessidade de sistemas elétricos de 

potência confiáveis e modernos se torna cada vez maior. Garantir o acionamento, bem como a 

proteção ajustada de um motor, tem grande relevância econômica e operacional no meio 

industrial, visto que problemas nesses equipamentos podem gerar paradas indesejadas nos 

processos produtivos e consequentes perdas de lucros. 

O motor elétrico é considerado o principal dispositivo de acionamento industrial e 

responde a cerca de 60% da energia total consumida na indústria (WEG, 2009). Sendo assim, 

é de fundamental importância garantir sua proteção e seu bom funcionamento. 

Uma das maneiras de se garantir a proteção de um motor é por meio dos Centros de 

Controle de Motores (CCM), que, além de proporcionarem segurança na operação de um 

motor, permitem a realização de manobras e potencializam a operação do sistema de modo a 

garantir agilidade na detecção de problemas relacionados ao acionamento, o que reflete na 

redução dos tempos de parada e dos gastos excessivos com manutenção corretiva. 

É de se notar que, com o crescimento industrial e o aumento da demanda produtiva, a 

necessidade de continuidade na operação e agilidade na resolução de problemas operacionais 

faz-se cada vez maior. Daí a importância do tema abordado neste trabalho, uma vez que 

garantir a produtividade sistemática em um mundo cada vez mais tecnológico se tornou um 

ponto fundamental no meio industrial. 

O Relé Inteligente é um dispositivo relativamente novo no meio industrial. Entretanto, 

sua aplicação na proteção de motores vem ganhando cada vez mais espaço, uma vez que este 

equipamento reúne várias proteções em um único elemento. Visto sua relevância e 

aplicabilidade, o estudo da parametrização de suas funções torna-se um ponto importante na 

seletividade de proteção dos equipamentos no setor industrial. 
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1.2. Objetivos do Trabalho 

1.2.1. Objetivo Geral 

Compreender o processo de acionamento de um motor elétrico, bem como o 

funcionamento e importância de cada equipamento envolvido nesse sistema. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Programar um Relé Inteligente para o acionamento do motor e garantir o ajuste correto 

dos parâmetros de proteção para operação do mesmo. 

Também se almeja neste trabalho a análise de dados experimentais de uma planta real, 

além da elaboração de diagramas funcionais para o acionamento do motor elétrico.  

1.3. Metodologia 

Inicialmente é feito um estudo acerca do funcionamento e operação do motor de 

indução, CCMs e Relé Inteligente, equipamentos envolvidos no processo de acionamento de 

um MIT de baixa tensão. Para tal, uma revisão bibliográfica é utilizada. 

Posteriormente, é realizada a programação de um Relé Inteligente e a elaboração do 

diagrama unifilar para o estudo do processo. 

Por fim, são analisados ensaios reais para a validação da parametrização de um Relé 

Inteligente em um sistema real com posterior análise e levantamento das conclusões acerca 

dos objetivos alcançados com o trabalho em questão.  

1.4. Organização do Trabalho 

Além deste capítulo introdutório, o trabalho conta com mais 3 capítulos que visam dar 

embasamento teórico para o projeto em questão, um capítulo dedicado ao estudo de caso e um 

capítulo final abordando as conclusões acerca do trabalho realizado. 
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O Capítulo 2 aborda o conceito de motor de indução trifásico, levando em conta seu 

funcionamento e problemas encontrados na partida, bem como os tipos de proteção 

convencional utilizados para o bom funcionamento do mesmo. 

No Capítulo 3 é tratada a relevância e o desenvolvimento da Automação Industrial, 

tomando como referência as características e funções de um CCM no acionamento de um 

motor elétrico. Também são estudados os ensaios necessários para a regularização de um 

painel. 

O Capítulo 4 traz o conceito de relés, peça fundamental no trabalho em questão, 

tomando-se como destaque o Relé Inteligente utilizado neste trabalho. São levantados os tipos 

de proteção envolvidos no acionamento de um motor de indução de baixa tensão, bem como a 

importância de cada um deles, e as premissas para a partida do MIT. 

O quinto Capítulo aborda o estudo de caso levantado nesse trabalho, explicando o 

funcionamento do diagrama unifilar desenvolvido, a parametrização do Relé Inteligente e os 

procedimentos de ensaio com o UMC 100.3. 

Por fim, o Capítulo 6 traz as conclusões em relação ao estudo de caso em questão, bem 

como uma análise a respeito do alcance dos objetivos listados neste trabalho. 
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Capítulo 2 

  O Motor de Indução Trifásico 

O motor elétrico é uma máquina que transforma energia elétrica em energia mecânica 

de utilização (FILHO, 2002). É considerado o principal dispositivo de acionamento industrial 

e responde por cerca de 60% da energia total consumida na indústria (WEG, 2009). Neste 

capítulo é abordada a relevância do motor de indução, levando em consideração seu princípio 

de funcionamento e toda a teoria necessária para a compreensão do seu acionamento neste 

trabalho. 

2.1. Introdução 

Dentre os vários tipos de motores, o Motor de Indução Trifásico (MIT) é o mais 

utilizado por ser mais barato, mais robusto e menor quando comparado às máquinas de 

corrente contínua e síncronas de mesma potência. 

A máquina de indução é a mais simples das máquinas rotativas, tanto do ponto de vista 

de sua construção quanto do ponto de vista de sua operação (SOUZA, 2004). Apesar de 

eletricamente ser possível a utilização da máquina de indução como gerador, seu principal 

campo de aplicação é o acionamento, ou seja, ela opera na maioria dos casos como motor. 

Seguindo o propósito deste trabalho, ao longo deste capítulo a máquina de indução será 

sempre considerada em sua operação motora. 

A seguir é apresentado um breve histórico sobre o desenvolvimento dos motores de 

indução, seguido do seu princípio de funcionamento, problemas na partida e métodos de 

proteção convencionais aplicados. 
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2.2. Breve Histórico 

Pode-se dizer que o primeiro passo para a invenção das máquinas elétricas foi dado 

por volta de 600 a.C., quando Tales de Mileto (HEATH, 2003) verificou o fenômeno da 

eletricidade estática. Ao friccionar uma peça de âmbar com um pano, Tales notou que esta 

adquiria a propriedade de atrair corpos leves, como pelos e cinzas. Desde então, iniciaram-se 

os estudos, pesquisas e invenções a respeito desta propriedade. 

Em 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Oersted ao fazer experiências com 

correntes elétricas verificou que a agulha magnética de uma bússola era desviada de sua 

posição norte-sul quando passava próxima a um condutor percorrido por corrente elétrica. 

Essa observação permitiu a Oersted notar a íntima ligação entre o magnetismo e a 

eletricidade, dando um grande passo para a invenção do motor elétrico. 

Em 1832 o cientista italiano S. Dal Negro construiu a primeira máquina de corrente 

alternada com o movimento de vaivém. Todavia, o ano de nascimento da máquina elétrica 

pode ser considerado 1886, quando o cientista alemão Werner von Siemens inventou o 

primeiro gerador de corrente contínua autoinduzido. O primeiro dínamo de Siemens possuía 

uma potência aproximada de 30 Watts e rotação de 1200 rpm. A máquina inventada por 

Siemens também poderia funcionar como motor, desde que alimentada com corrente 

contínua. Entretanto, o alto custo de fabricação e vulnerabilidade da máquina devido à 

necessidade de comutadores fez com que os cientistas da época se empenhassem no 

desenvolvimento de um motor mais barato e robusto. 

Foi então que Nicola Tesla, inventor e engenheiro nascido na Croácia, e Galileo 

Ferraris, físico da Universidade de Turim, sem que tivessem qualquer tipo de cooperação 

mútua, inventaram o motor de indução a partir do princípio do campo girante (BIM, 2014). 

Entretanto, os motores inventados por Tesla e Ferraris apresentaram baixo rendimento, o que 

inviabilizou sua produção. 

Foi o engenheiro eletrotécnico russo Michael von Dolivo Dobrowolsky que, em 1889, 

apresentou um motor trifásico com rotor em gaiola. O motor apresentado tinha uma potência 

de 80 Watts, aproximadamente 80% de rendimento em relação à potência consumida e um 

excelente conjugado de partida, o que permitiu a Dobrowolsky desenvolver a primeira 

fabricação em série de motores assíncronos. A Figura 2-1 ilustra a evolução do motor de 

indução. 
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            (a)                                                     (b)  

Figura 2-1 - Motores de indução. (a) Motor de indução construído por Galileo Ferrari. (b) Motor de indução 

atual. Fonte: (STOPA, 2016) 

2.3. Princípio de Funcionamento do MIT 

Como toda máquina elétrica rotativa, o motor de indução possui uma parte fixa, 

chamada de estator, e uma parte que gira, o rotor.  O rotor pode ser de dois tipos: bobinado ou 

em gaiola de esquilo. 

O rotor do tipo bobinado possui os terminais acessíveis externamente graças a escovas 

apoiadas sobre anéis deslizantes isolados montados sobre o eixo. Entretanto, as máquinas de 

indução de rotor bobinado são mais incomuns devido ao alto custo e maior necessidade de 

manutenção. 

Já no rotor em gaiola de esquilo, o enrolamento consiste em barras condutoras 

encaixadas em ranhuras no ferro do rotor e curto-circuitadas em cada lado por anéis 

condutores, o que garante mais simplicidade e robustez ao rotor em gaiola de esquilo quando 

comparado ao rotor bobinado. A Figura 2-2 ilustra os dois tipos de rotores. 

 

 

            (a) 

Figura 2-2 - Tipos de rotor.  (a) Rotor em gaiola de esquilo. (b) Rotor bobinado. Fonte: (VAZ, 2010) 

(b) 
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Os motores de indução podem ser monofásicos ou polifásicos. Os motores de indução 

monofásicos podem ser estudados como um caso particular dos motores trifásicos. Enquanto 

os motores de indução trifásicos são os acionadores mais comuns utilizados na indústria, 

praticamente em qualquer nível de potência, o principal campo de aplicação dos motores 

monofásicos é o acionamento de pequenas cargas, destacando-se as de uso doméstico 

(bombas d’água, geladeiras, ventiladores e outros) (SOUZA, 2004). 

O funcionamento de um motor de indução, assim como em outros tipos de motores, se 

baseia na interação entre fluxos magnéticos criados por condutores percorridos por corrente 

elétrica. A tensão fornecida ao estator dá origem à circulação de corrente que por sua vez gera 

um fluxo de campo magnético (Lei de Ampére) que gira à velocidade síncrona, dada em rpm 

pela Equação (2.1) (FITZGERALD, JR. e UMANS, 2006): 

 

 𝑛𝑠𝑖𝑛 =
120 × 𝑓𝑐

𝑃
   , (2.1) 

 

em que fc representa a frequência de alimentação do estator e P o número de polos da 

máquina. O campo magnético girante criado pelo estator dá origem a uma tensão induzida nos 

terminais do rotor, daí o nome ‘motor de indução’. Essa tensão, por sua vez, resulta na 

circulação de corrente e no campo magnético girante do rotor, que também gira à velocidade 

síncrona em relação ao estator da máquina. Se esses campos tiverem amplitude constante e 

permanecerem estacionários entre si, eles nunca se alinharão, gerando um conjugado médio 

que mantém a rotação da máquina. 

Para que a corrente seja induzida no rotor, ele deve girar a uma velocidade diferente da 

velocidade síncrona para que haja variação no fluxo magnético que atravessa os enrolamentos 

(Lei de Lenz-Faraday (BIM, 2014)). À velocidade relativa entre o campo magnético girante e 

o movimento de rotação do rotor, dá-se o nome de escorregamento, que é dado por 

(FITZGERALD, JR. e UMANS, 2006): 

 

 𝑠 =
𝑛𝑠𝑖𝑛 − 𝑛𝑟

𝑛𝑠𝑖𝑛
   , (2.2) 

 

em que nr representa a velocidade de giro do rotor em rpm. 

Então, tem-se que o campo magnético girante do rotor é móvel em relação ao próprio 

rotor da máquina para situações em que nr ≠ nsin. 
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O motor de indução trifásico comumente usado no Brasil apresenta seis terminais 

acessíveis, dois para cada enrolamento de trabalho, e a tensão de alimentação destas bobinas é 

projetada para 220V. Para o sistema de alimentação 220/127V-60Hz este motor deve ser 

ligado em delta e para o sistema 380/220V-60Hz o motor deve ser ligado em estrela conforme 

mostra a Figura 2-3. 

 

 

   (a)                                                                      (b) 

Figura 2-3 - Tipos de ligação para motores de indução. (a) Ligação em delta. (b) Ligação em estrela. 

Fonte: (SOUZA, 2004) 

 

Para inverter o sentido de rotação nos motores trifásicos basta inverter duas das 

conexões do motor com a fonte de alimentação. 

2.4. Problema na Partida 

A forma mais simples de partir um motor é pela partida direta, quando conecta-se o 

motor diretamente à rede elétrica. No entanto, este método apresenta altos valores na corrente 

de partida do motor, o que pode gerar danos à rede de distribuição que o alimenta e às outras 

cargas. Em motores de indução trifásicos, o valor da corrente de partida pode chegar a até 9 

vezes o valor da corrente nominal e independe da carga acionada. 

A partida de motores, em geral, demanda um pico de corrente para magnetizar o 

núcleo e vencer a inércia inicial do rotor, acelerando a máquina até atingir a velocidade 

normal de operação. Esse pico de corrente pode ser explicado pelo escorregamento do motor, 

que nada mais é do que a velocidade relativa (em p.u.) entre o campo girante do estator e o 

rotor. Por meio do circuito equivalente de um MIT, entende-se melhor a relação entre o 
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escorregamento e o problema na partida. A Figura 2-4 representa o circuito equivalente de um 

motor de indução por fase. 

 

Figura 2-4 - Modelo de circuito equivalente de um MIT. Fonte: (AZEVEDO, 2014) 

 

Neste circuito, tem-se que: 

V1 – Tensão de fase no terminal do estator [V]. 

I1 – Corrente do estator [A]. 

r1 – Resistência dos enrolamentos do estator [Ω]. 

x1 – Reatância de dispersão do estator [Ω]. 

xφ – Reatância de magnetização [Ω]. 

I2 – Corrente do rotor referenciada ao estator [A]. 

x2 – Reatância de dispersão do rotor referenciada ao estatos [Ω]. 

r2 – Resistência dos enrolamentos do rotor referenciada ao estator [Ω]. 

𝑟2(1−𝑠)

𝑠
 – Resistência artificial que modela a potência eletromecânica (Pem) convertida 

em trabalho [Ω]. 

A partir desse circuito, é possível determinar uma série de características do motor, 

como variações de corrente, velocidade e perdas que ocorrem quando a carga é alterada. Uma 

análise mais cuidadosa a respeito dos parâmetros do motor é fundamental para que não haja 

sobredimensionamento do motor e consequente perda de energia. 

Pelo circuito equivalente pode-se entender melhor o problema das altas correntes de 

partida. No momento da partida do motor, o escorregamento (s) vale 1, pois a velocidade do 

rotor é igual a 0, o que faz com a velocidade relativa entre o rotor e o campo do estator seja 

máxima. Analisando a Figura 2-4, tem-se que neste momento o valor de r2(1-s)/s será nulo, 

resultando em uma impedância equivalente (Zeq) menor e acarretando no alto valor da 

corrente de partida, conforme a Equação (2.3): 
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 𝐼 =
𝑉

𝑍𝑒𝑞
   . (2.3) 

 

Do ponto de vista do MIT, a corrente elevada na partida é o melhor cenário, porém 

esses altos valores de corrente podem gerar sérios danos à rede elétrica como: queda de tensão 

(a NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão – estabelece que a queda de tensão nos 

terminais do dispositivo de partida não pode ultrapassar 10% da tensão nominal), 

superdimensionamento do sistema de proteção e instalação (bitola dos cabos), stress térmico 

dos cabos e desequilíbrio da rede. 

Utilizando-se o software Matlab, simulou-se a partida direta em um motor de indução 

de 5HP a partir de uma fonte de tensão trifásica de 460 V e frequência de 60 Hz. As curvas 

para a corrente de estator, corrente de rotor, velocidade do rotor e torque eletromagnético 

estão representadas na Figura 2-5. 

 

 

Figura 2-5 - Curvas da simulação para a partida direta. 
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Pela Figura 2-5 nota-se o alto valor da corrente de estator até que a máquina atinja seu 

estado de regime permanente com velocidade constante do rotor. O eixo das ordenadas 

representa o valor da amplitude para cada grandeza analisada em um determinado tempo, 

representado pelo eixo das abcissas. Nota-se também que a frequência da corrente no rotor é 

menor do que no estator, o que pode ser justificado pelo escorregamento da máquina. 

Para se corrigir o problema dos altos valores na corrente de partida, usam-se alguns 

métodos convencionais, como: 

 

 Chave compensadora; 

 Chave estrela-triângulo; 

 Partida com Soft-starter; 

 Inversores de frequência; 

 Partida com resistência externa. 

 

O objetivo de tais métodos é diminuir o valor de tensão aplicada aos terminais do 

estator ou aumentar o valor da impedância equivalente do circuito, garantindo assim um 

menor valor de corrente no instante da partida do motor. Todavia, tendo em vista que a NBR 

5410 (ABNT, 2004) permite uma queda de tensão de até 10% nos terminais do dispositivo e 

de 4% na rede de alimentação e o fato de que o motor utilizado neste estudo de caso é um 

motor de baixa potência (1,1 kW) e baixa tensão (440 V de tensão nominal), o método de 

partida adotado nesse trabalho será a partida direta. 

2.5. Proteção Convencional 

Os motores elétricos são peças fundamentais em um projeto de instalação elétrica 

industrial, sendo assim merecem atenção especial quanto à proteção individual ou em grupo a 

eles aplicada.  

Quando submetidos a condições anormais de operação, os motores elétricos devem ser 

imediatamente separados do sistema de alimentação para evitar possíveis danos ao motor ou 

ao sistema como um todo. Essas anormalidades podem ser divididas em diferentes tipos, 

sendo cada uma delas prejudicial à máquina, conforme o tempo de duração (FILHO, 2002): 
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 Sobrecarga contínua; 

 Sobrecarga intermitente; 

 Redução da tensão de alimentação; 

 Tensão de alimentação elevada; 

 Rotor bloqueado; 

 Temperatura ambiente elevada; 

 Circulação deficiente do meio circulante (ar); 

 Variação da frequência na rede; 

 Funcionamento com correntes desequilibradas; 

 Funcionamento com ausência de uma fase. 

 

A proteção mais empregada em motores de utilização industrial são os relés de 

sobrecarga bimetálicos, fusíveis de curto-circuito e os dispositivos termomagnéticos. Todavia, 

o mercado oferece algumas opções, as quais serão analisadas a seguir juntamente com o relé 

de sobrecarga bimetálico. 

2.5.1. Relé Térmico de Sobrecarga 

São dispositivos constituídos por um par de lâminas metálicas com diferentes 

coeficientes de dilatação térmica linear que, ao serem percorridos por uma corrente elétrica de 

intensidade ajustável, sofrem dilatação que resulta na operação do contato móvel do relé. 

Quanto maior for o valor da corrente de sobrecarga, menor será o tempo de atuação do relé. 

Quando aplicados à proteção de motores elétricos, os relés bimetálicos de sobrecarga 

são acoplados a contatores, que são os elementos de comando do circuito. Para um mesmo 

tipo de contator existem vários relés com diferentes faixas de ajustes. O relé ideal para cada 

tipo de contator geralmente é fornecido pelos fabricantes dos contatores. 

A seleção da faixa de ajuste dos relés de sobrecarga deve ser em função do regime de 

serviço do motor. A determinação do tempo de atuação da unidade térmica pode ser dada pela 

Equação (2.4): 

 

 𝑀 =
𝐼𝑐

𝐼𝑎
   , (2.4) 
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em que: 

Ia – corrente de ajuste da unidade térmica temporizada, [A]; 

Ic – corrente que atravessa o relé, [A]; 

M – múltiplo da corrente ajustada. 

 

Com o valor de M obtém-se o tempo de atuação do relé, dado pela curva de tempo x 

corrente do tipo inverso, como a ilustrada na Figura 2-6. 

 

Figura 2-6 - Característica do relé 3UA - Siemens. Fonte: (FILHO, 2002) 

2.5.2. Termistores 

Os termistores são detectores térmicos compostos de semicondutores cuja resistência 

varia em função da temperatura. São localizados internamente ao motor, embutidos nos 

enrolamentos, e podem ser ligados em série ou paralelo com o circuito de comando do 

contator. Podem ser de dois tipos, PTC ou NTC. 

Os protetores PTC (Positive Temperature Coefficient - Coeficiente de Temperatura 

Positivo) apresentam coeficientes positivos de temperatura muito elevados. Ao assimilar o 

aumento da temperatura dos enrolamentos acima do máximo permitido, os detectores 
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aumentam abruptamente a sua resistência elétrica, provocando a atuação de um relé auxiliar 

responsável pela abertura da chave de manobra do motor. 

Os protetores NTC (Negative Temperature Coefficient – Coeficiente de Temperatura 

Negativo) funcionam de maneira parecida aos termistores PTC, entretanto possuem 

coeficientes negativos de temperatura. Quando aquecidos a um valor acima do máximo 

permitido, tem o valor de sua resistência reduzido abruptamente, provocando a atuação de um 

relé auxiliar responsável pela abertura da chave de manobra do motor. 

Apesar de aparentemente serem elementos de proteção de alta confiabilidade, não são 

eficientes quando os motores estão submetidos a determinadas condições de trabalho, tais 

como rotor travado, desequilíbrio de corrente e partidas prolongadas (FILHO, 2002). 

2.5.3. Fusível de Baixa Tensão 

São dispositivos formados por elementos metálicos (geralmente cobre, prata ou 

estanho) que se fundem quando percorridos por uma corrente superior à qual foram projetados 

para suportar. Caracterizam-se pela proteção contra sobrecargas e curto-circuitos. Possuem 

aplicação doméstica e industrial, sendo a segunda permitida somente a profissionais 

autorizados. 

Após a fusão do elemento fusível, a corrente circula por um curto período de tempo 

através do arco formado entre as extremidades do elemento metálico sólido, sendo absorvida 

posteriormente pela areia de quartzo, que é o elemento extintor do fusível. 

As principais características dos fusíveis são: 

 

i. Corrente nominal: é aquela que pode circular pelo fusível por tempo 

indeterminado sem que este apresente aquecimento excessivo (FILHO, 2002). 

Geralmente, o valor da corrente de fusão é estabelecido como 60% acima do 

valor da corrente nominal do fusível; 

ii. Tensão nominal: é a tensão máxima em que o fusível opera regularmente; 

iii. Capacidade de interrupção: é o valor máximo eficaz da corrente simétrica de 

curto-circuito que o fusível é capaz de interromper, dentro das condições de 

tensão nominal e do fator de potência estabelecido (FILHO, 2002). 
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Os fusíveis podem ter ação rápida ou retardada. Fusíveis de ação rápida são 

comumente empregados em circuitos que operam em condições de correntes inferiores à 

nominal, como no caso de circuitos que suprem cargas resistivas. Já os fusíveis de ação 

retardada são adequados aos circuitos sujeitos a sobrecargas periódicas, como no caso do 

trabalho em questão, em que se trabalha o acionamento de um motor elétrico de indução. 

2.6. Considerações Finais 

O estudo dos motores de indução nos permite notar sua relevância no setor industrial e 

a forma gradativa como ela se deu até chegar às suas diversas aplicações nos dias atuais. Os 

motores são equipamentos fundamentais nos processos produtivos, de forma que garantir sua 

proteção e o correto acionamento pode ser sinônimo de eficiência e produção em larga escala. 

No próximo capítulo é abordado o conceito de Automação Industrial, bem como um 

equipamento de grande importância no acionamento elétrico de um MIT, o painel de CCM. 
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Capítulo 3 

Automação Industrial 

A automação industrial está presente nos mais diversos processos produtivos, desde a 

pintura de um carro no ramo automobilístico até a mistura de produtos químicos na fabricação 

da cerveja. É fácil notar sua presença e a maneira irreversível como ela se deu. 

Este capítulo aborda a importância dos processos automatizados nos dias atuais, 

levando em conta um equipamento relativamente novo no meio industrial, os Centros de 

Controle de Motores (CCM). 

3.1. Introdução 

O processo de mecanização das indústrias teve início com a Revolução Industrial, que 

ocorreu na Europa entre os séculos XVIII e XIX (HOBSBAWM, 2005). A partir daí, o 

trabalho braçal que era tido como essencial, foi perdendo cada vez mais espaço para a 

eficiência e economia obtidas com as atividades desempenhadas por máquinas. Com o 

advento da microeletrônica, o homem, que até então exercia a função de controlador do 

processo produtivo, deu lugar à inteligência artificial dos controladores programáveis, 

garantindo ao sistema ainda mais automatização. 

Por meio de sistemas computadorizados, passou-se a instruir processadores de 

informações para o desenvolvimento de tarefas complexas e tomadas de decisões rápidas para 

o controle do processo. Esse o papel da automação industrial, garantir a um determinado 

processo produtivo o melhor desempenho possível, levando em conta sua eficiência, consumo 

energético, segurança e máxima produção. 

3.2. Unidade de Aquisição de Dados (UAD) 

Todo sistema de automação segue um princípio comum, em que o gerenciador do 

processo é realimentado de informações resultantes da conclusão de cada tarefa, de forma a 
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redimensionar ou reorientar a etapa seguinte, com o objetivo de alcançar o resultado final o 

mais próximo possível daquele para o qual o dispositivo foi instruído a executar através de 

informações codificadas (FILHO, 2002). A esse processo dá-se o nome de realimentação (do 

inglês, feedback). 

As Unidades de Aquisição de Dados (UADs) são as responsáveis por receber as 

informações de um determinado processo e repassá-las para o sistema de supervisão e 

controle, onde os dados serão processados. De acordo com essa análise, caso seja necessário, 

uma mensagem é retornada às UADs, as quais devem atuar no processo de maneira a garantir 

um melhor desempenho. 

As Unidades podem ser divididas em dois módulos: 

 

 Unidades de Aquisição de Dados e Controle (UADCs); 

 Unidades Dedicadas (UDs). 

 

As primeiras são constituídas pelos Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) e 

pelas Unidades Terminais Remotas (UTRs), os quais recebem a função de aquisitar dados e 

comandar a manobra de máquinas e equipamentos. Já as Unidades Dedicadas são 

constituídas, dentre outros equipamentos, pelos relés digitais e unidades de intertravamento. 

Neste trabalho é utilizado um Relé Inteligente (RI) para garantir a proteção e o correto 

acionamento do motor. No próximo capítulo é realizado um estudo abordando o conceito e as 

funções do RI. Antes disso, é tratado um painel de extrema importância e utilidade nos 

processos industriais e que acomoda, dentre outros equipamentos, o Relé Inteligente: o Centro 

de Controle de Motores. 

3.3. Centro de Controle de Motores (CCM) 

Os Centros de Controle de Motores (CCM ou MCC, acrônimo de Motor Control 

Center) são painéis que acomodam equipamentos para proteção, seccionamento e manobra 

dos circuitos alimentados. Apesar de 85% das cargas industriais serem motores (daí o nome 

“Centro de Controle de Motores”), o termo ‘cargas’ é abrangente, podendo significar qualquer 

tipo de equipamento que consuma energia elétrica (CAMARGO, 2003). 

Em geral, são desenvolvidos para atender aos mais diversos segmentos de mercado, 

atendendo a requisitos de qualidade e performance comparáveis de padrões do mercado 
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internacional. Projetados com um alto índice de padronização, permitem facilidades de 

montagem, instalação, manutenção, expansões futuras (modularidade) e comunicação entre 

gavetas de mesmo modelo de CCM, mesmo tamanho e função. A Figura 3-1 ilustra um painel 

de CCM. 

 

 

 Figura 3-1 - Painel de CCM. Fonte: (BAZZANO, 2012) 

3.3.1. Classificação Comercial 

A utilização dos CCMs é destinada às instalações industriais que apresentam, dentre 

outros fatores, grande número de cargas que devam ser acionadas e necessidade de máxima 

continuidade na operação. São aplicados em diversos ramos industriais como petroquímico, 

mineração, automobilístico, siderúrgico, etc. 

A denominação comercial de um CCM varia de acordo com sua disposição interna, 

podendo ser de quatro tipos: 

 

 CCM não compartimentado: apresenta uma placa de montagem única, na 

qual os conjuntos de proteção e manobra de cada carga individual estão 

montados sobre a mesma placa; 

 CCM compartimentado: é aquele cujos equipamentos de proteção e manobra 

de cada carga estão montados em compartimentos separados dentro do painel. 

Este tipo de CCM pode ser divido em dois grupos: Fixo ou Extraível; 

 CCM Fixo: dentro deste tipo de CCM a placa é montada de forma fixa, não 

sendo possível sua remoção do painel; 
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 CCM Extraível: dentro de cada compartimento é montada uma gaveta que 

pode ser removida do painel sem o auxílio de ferramentas. Cada gaveta atende 

a uma carga específica e pode ser substituída por outra gaveta rapidamente, o 

que garante minimização no tempo de parada. Basicamente, são compostas por 

disjuntor, contator e relé térmico. 

 

Neste trabalho é utilizado um CCM do tipo Extraível, especificamente uma gaveta. 

Por meio de softwares específicos dos fornecedores, é feita a programação e parametrização 

das funções de proteção da gaveta para o acionamento de um motor elétrico de indução de 

baixa tensão. A Figura 3-2 ilustra uma gaveta de um Centro de Controle de Motores da 

empresa ABB. 

 

 

Figura 3-2 - Módulo extraível (gaveta) de um CCM da ABB. Fonte: (BAZZANO, 2012) 

 

O CCM pode ser construído para receber equipamentos com comunicação em rede 

dentro das gavetas, possibilitando que o comando e sinalização das partidas sejam conectados 

ao sistema de controle através de redes de comunicação industrial, como exemplo, Ethernet, 

Profibus, DeviceNet e Modbus. 

A utilização de redes possibilita diminuir o tempo de inatividade de um CCM, 

permitindo melhores e mais completos diagnósticos de possíveis problemas operacionais. 

Com o auxílio de sistemas supervisórios que localizam com precisão os pontos problemáticos 

durante o processo de produção, a correção de falhas é otimizada e precisa. 

3.3.2. Testes e Certificados 

As gavetas de um CCM podem ser de dois tipos: TTA (Totalmente Testadas e 

Asseguradas - Totally Tested Assembly) ou PTTA (Parcialmente Testadas e Asseguradas - 
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Partially Totally Tested Assembly). No conceito TTA o desempenho é assegurado por testes 

realizados nos diversos componentes da gaveta ou no conjunto como um todo. Já no tipo 

PTTA apenas alguns componentes são testados e ensaiados. Os demais são derivados a partir 

de cálculos matemáticos ou inferências a partir de conjuntos similares. 

A norma que regulamenta os CCMs é a NBR IEC 60439-1, da ABNT, para conjuntos 

de controle e manobra de baixa tensão com ensaios de tipo TTA. 

Para assegurar o perfeito funcionamento, as gavetas para acionamentos de baixa 

tensão são submetidas aos seguintes testes (BAZZANO, 2012): 

 

 Limite de aquecimento: o CCM é submetido ao máximo das condições 

nominais de operação. Os componentes devem conservar as características 

normais de operação; 

 Propriedades dielétricas: o equipamento é submetido a um valor de tensão 

definido pela norma. Este valor é uma função da tensão de isolamento. O CCM 

é aprovado nessa fase caso não haja nenhuma descarga disruptiva; 

 Corrente suportável de curta duração: este ensaio verifica as condições 

mecânicas e dielétricas do equipamento através do valor de crista da corrente 

de curto-circuito; 

 Eficiência do circuito de proteção: verifica a conexão entre as partes 

condutivas expostas e o circuito de proteção; 

 Distância do escoamento e isolamento: este ensaio tem como propósito 

analisar se as distâncias entre algumas partes constituintes do CCM atingem a 

condição de isolamento; 

 Grau de proteção IP 30: este teste verifica a proteção do equipamento contra 

a penetração de objetos sólidos com 2,5mm de diâmetro ou mais. 

 Operação mecânica: neste ensaio, ações específicas como o travamento de 

gavetas e extração das mesmas são submetidas a 50 ciclos de operação. O 

equipamento é aprovado nesse ensaio caso não haja dano no funcionamento 

dos mecanismos testados. Técnicos também observam se o esforço empregado 

no início dos testes foi o mesmo no final do processo. 

 

Asseguradas todas essas condições de operação e estando devidamente inserida, a 

gaveta está pronta para entrar em funcionamento.  
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3.4. Considerações Finais 

Os processos produtivos em larga escala devem-se, em grande parte, à implantação e 

desenvolvimento da automatização industrial. Embora tenha causado significante impacto 

social devido à menor necessidade de mão de obra no setor terciário, a relativa independência 

e mecanização das máquinas trazem consigo a agilidade e aperfeiçoamento do processo 

produtivo. 

Os Centros de Controle de Motores são resultado desse processo. Por meio desse 

dispositivo, é garantido o acionamento seguro e eficaz do motor elétrico. 

No próximo capítulo é abordado o principal dispositivo da gaveta de um CCM, o Relé 

Inteligente, o qual é responsável pela lógica da proteção do motor. Para entender melhor a 

importância e o funcionamento desse dispositivo, é feito um estudo acerca do seu 

desenvolvimento, funções de proteção e premissas para a partida do motor. 
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Capítulo 4 

O Relé Inteligente 

A fim de proteger e evitar que uma falta se expanda pela rede elétrica interligada, um 

Sistema Elétrico de Potência (SEP) é constituído por vários dispositivos, como fusíveis, relés 

e disjuntores. Por serem os mais desenvolvidos e por serem peça fundamental deste trabalho, 

é abordado neste capítulo um estudo sobre os relés, especificamente um modelo que vem 

ganhando cada vez mais espaço no meio industrial pela sua versatilidade e flexibilidade, o 

Relé Inteligente. 

4.1. Tipos de Relés 

Os relés são dispositivos que têm como objetivo principal a proteção do sistema 

elétrico em que estão inseridos. Para tal, realizam de maneira sistemática a comparação entre 

parâmetros do sistema e os valores com os quais foram pré-ajustados. Apesar de contar com 

outros dispositivos, é o relé que tem a responsabilidade pela lógica de atuação no sistema 

elétrico de proteção. 

Atualmente estes dispositivos possuem várias características que foram crescendo na 

medida em que a eletrônica aprimorou-se e embutiu-se aos poucos dentro das funções de 

proteção estabelecidas por outros tipos de mecanismos de acionamentos. Dentre elas, 

podemos citar: 

 

 Sensibilidade: de forma a atuar dentro de sua faixa de operação e evitando operações 

indevidas do mecanismo de atuação em tempos não desejados; 

 Rapidez: principalmente para evitar maiores danos ao sistema elétrico ou ao 

equipamento que está se querendo proteger, condicionando-o ao menor tempo possível 

na condição de defeito; 
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 Confiabilidade: neste aspecto, os relés devem ser extremamente confiáveis, já que é 

de responsabilidade dos mesmos atuar em todas as condições que o sistema elétrico 

possa apresentar. 

 

Os relés surgiram no início do século XX (COURY e OLESKOVICZ, 2007) e são 

classificados em diversos grupos de acordo com seus aspectos construtivos. A título de 

compreensão do desenvolvimento tecnológico deste dispositivo, é feito um estudo 

macroscópico acerca de três tipos de relés: eletromecânicos, estáticos e digitais. 

4.1.1. Relés Eletromecânicos 

Os relés eletromecânicos são os pioneiros da proteção, projetados e construídos com 

predominância dos movimentos provenientes de acoplamentos elétricos e magnéticos. São 

mais elementares e seu princípio de funcionamento é baseado na movimentação da alavanca 

interruptora quando a bobina do relé é percorrida por uma determinada corrente, gerando 

assim um campo magnético que resulta na operação do relé. 

Devido à atuação somente por variação de tensão ou corrente, a atuação do relé 

eletromecânico se limita às proteções relacionadas a essas duas grandezas, como 

sobrecorrente instantânea ou temporizada, sub e sobretensão (COURY e OLESKOVICZ, 

2007).  

4.1.2. Relés Estáticos 

Conhecidos também como relés eletrônicos, os relés estáticos ganharam espaço com o 

desenvolvimento de transistores SCR (Silicon Controlled Rectifier), que garantiram alta 

confiabilidade ao sistema de proteção. Nestes relés não há nenhum dispositivo mecânico em 

movimento; todos os comandos e operações são feitos eletronicamente. 

Sua evolução em relação aos eletromecânicos é grande, pois possuem maior facilidade 

de interpretação, ajuste e operação por parte do usuário, sendo possível desenvolver esquemas 

de proteção mais avançados. 
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Após passar por um TC, a corrente chega ao relé que a compara com um valor de 

corrente pré-estabelecido pelo operador. Se a corrente de entrada for maior que a referência, o 

pulso de comando de atuação é gerado pelo relé. 

Por não ter inércia mecânica, seu tempo de atuação é mais rápido que o relé 

eletromecânico. Também se soma aos relés eletrônicos a vantagem de possuírem menor 

manutenção, haja vista a inexistência de partes móveis. Em contrapartida, a operação deste 

tipo de relé só é garantida em uma faixa específica de temperatura. 

4.1.3. Relés Digitais 

Os relés digitais, mais conhecidos como Dispositivos Eletrônicos Inteligentes (IEDs – 

Intelligent Electronic Devices), são relés eletrônicos gerenciados por microprocessadores 

específicos a este fim, onde sinais de entrada das grandezas e parâmetros digitais são 

controlados por um software que processa a lógica da proteção por meio de algoritmos. 

O relé digital pode simular um relé ou vários tipos de relés existentes num só 

equipamento, possuindo ainda outras funções, tais como realizar medições de suas grandezas 

de entrada e/ou associadas, sendo conhecido como relé multifunção. 

À medida que agregam mais recursos, os relés digitais têm sido cada vez mais 

utilizados no meio industrial. Devido ao menor número de cabos e equipamentos necessários 

à sua utilização, o uso dos IEDs permite uma redução no custo de implantação e manutenção 

do sistema de proteção, além de possibilitar trocas de informações mais rápidas, simplificação 

do projeto, maior confiabilidade e permitir a sincronização temporal dos dispositivos. Neste 

trabalho é utilizado um relé digital da ABB, modelo UMC 100.3. A seguir é feito um estudo 

acerca deste Relé Inteligente. 

4.2. O Relé Inteligente UMC 100.3 

O Relé Inteligente (ou Smart Relay) é um sistema de gerenciamento versátil e flexível 

para motores elétricos, com tecnologia de última geração e capacidade de comunicação em 

diversos protocolos de redes industriais, como DeviceNet, Profibus-DP e via Ethernet. 

Neste trabalho é utilizado um relé da ABB de fabricação alemã, modelo UMC 100.3 

(Universal Motor Controller), que reduz significativamente a quantidade de fios utilizados no 
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processo, tendo em vista que as funções necessárias de proteção, monitoramento e controle 

são integradas num único dispositivo. Outra vantagem deste tipo de relé consiste nos módulos 

de expansão, que podem ser facilmente incorporados e fornecem mais entradas/saídas para 

medições analógicas. 

Presente nos mais diversos setores industriais, como mineração, indústria petrolífera e 

tratamento de água, as tarefas mais importantes do Relé Inteligente incluem a proteção do 

acionamento, evitando paralisações da planta e reduzindo o tempo de inatividade, 

informações sobre os potenciais problemas do motor e o diagnóstico que garante a operação 

contínua do processo produtivo. A Figura 4-1 ilustra o relé utilizado neste trabalho. 

  

Figura 4-1 - Relé Inteligente UMC 100.3 - ABB. Fonte: (ABB, 2014) 

4.2.1. Especificações 

Dentre as características do UMC 100.3, podem-se destacar: 

 Sistema integrado de medição até 63 A em corrente nominal; 

 Tensão de alimentação: 24 V CC – 110/240 V CA/CC; 

 6 entradas digitais e 4 saídas integradas. 

 

Interfaces de comunicação: 

 PDP32.0 – Profibus DP; 

 DNP31.0 – Devicenet; 

 MRP31.0 – MODBUS; 

 Ethernet interfaces MTQ-22. 
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Para permitir a operação de proteções dependentes da tensão, módulos extras são 

incorporados ao relé, permitindo a medição de tensão trifásica de até 690 V. Para garantir a 

leitura de correntes acima de 63 A, o UMC 100.3 também conta com transformadores de 

corrente adicionais, que permitem a leitura de correntes de até 850 A, como pode ser 

observado na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4-1 - Especificações do Relé UMC 100.3. Fonte: (ABB, 2014) 

 

 

Figura 4-2 - Tempo de trip para diferentes classes de motor a frio. Fonte: (ABB, 2014) 
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A Figura 4-2 representa a relação entre a corrente aplicada, a corrente nominal e o 

tempo necessário para a atuação do relé para diferentes classes de motores. Por exemplo, para 

uma corrente aplicada de 6A em um motor de Classe 20E com corrente nominal de 2A, o relé 

levará aproximadamente 100 segundos para atuar. Essa curva recebe o nome de Tempo 

Inverso, pois quanto maior a intensidade da corrente, menor será o tempo de atuação do RI. 

4.2.2. Transformador de Corrente (TC) 

Os transformadores de corrente (TCs) de instrumentos contribuem para a proteção do 

equipamento onde está inserido com o seguinte propósito: 

 

 Transformar altos valores de correntes em valores baixos para o processamento 

dos dados pelo relé; 

 Isolar galvanicamente os instrumentos ligados nos enrolamentos secundários 

dos transformadores do sistema de alta tensão, a fim de proporcionar segurança 

aos operadores no manuseio dos equipamentos ligados aos TCs. 

 

Os relés são conectados ao sistema de potência através de transformadores de corrente, 

que reduzem as correntes de linhas a valores compatíveis com aqueles para os quais esses 

dispositivos foram fabricados. Esse tipo de conexão evita que os relés sejam ligados 

diretamente nos circuitos de corrente alternada. Devido aos problemas de saturação e fluxo 

remanescente, esses equipamentos exigem uma maior atenção no seu dimensionamento e 

instalação. É constituído de um núcleo de ferro, de um enrolamento primário com poucas 

espiras, e um secundário, com muitas espiras, sendo que a esse terminal são conectadas as 

bobinas dos relés (FILHO, 2010). 

Baseando-se nas normas da ABNT, a caracterização dos TCs é regulamentada do 

seguinte modo (ABNT, 1992): 

 

 Corrente nominal e relação nominal: o valor padrão da corrente do 

secundário é de 5A, havendo para a corrente do primário diversos valores entre 

5 e 8000 A; 

 Classe de tensão de isolamento nominal: é definida pela tensão do circuito ao 

qual o TC é conectado; 
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 Frequência nominal: é a frequência nominal do sistema ao qual o TC é 

conectado; 

 Classe de exatidão nominal: corresponde ao erro máximo de transformação 

esperado, se respeitada a carga permitida. É importante que os TCs de proteção 

retratem com fidelidade as correntes de falta, sem sofrer os efeitos de 

saturação; 

 Carga nominal: é a carga vista pelo TC, que corresponde ao relé conectado ao 

secundário mais a carga correspondente aos cabos de conexão. A Equação 

(4.1) mostra como deve ser feito o cálculo da carga nominal: 

 

 𝑍𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝐶 = 𝑍𝐹𝑖𝑎çã𝑜 + 𝑍𝑅𝑒𝑙é + 𝑍𝑇𝐶    , (4.1) 

 

em que: 

𝑍𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝐶: carga total imposta no terminal do TC; 

𝑍𝐹𝑖𝑎çã𝑜: impedância dos cabos de ligação; 

𝑍𝑅𝑒𝑙é: impedância do relé; 

𝑍𝑇𝐶: impedância imposta pelo secundário do TC. 

 Fator de sobrecorrente nominal (FS): também denominado fator de 

segurança, é o fator pelo qual se deve multiplicar a corrente nominal primária 

do TC para se obter a máxima corrente no seu primário até o limite de sua 

classe de exatidão. Segundo a ABNT, os valores padrões de FS são 5, 10, 15 e 

20; 

 Fator térmico nominal (FT): é a relação entre a máxima corrente primária 

admissível e a corrente primária nominal. Segundo a ABNT, os valores 

padrões de FT são 1.0, 1.2, 1.3, 1.5 e 2.0; 

 Limites de corrente de curta duração para efeito mecânico: é o maior valor 

eficaz de corrente primária que o TC pode suportar durante determinado tempo 

(normalmente 0,1 segundo) com o enrolamento secundário curto-circuitado, 

sem causar danos mecânicos devido às forças eletromagnéticas resultantes; 

 Limites de corrente de curta duração para efeito térmico: é o valor eficaz 

da corrente primária simétrica que o TC pode suportar por um tempo 

determinado (normalmente 1 segundo) com o enrolamento secundário curto-
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circuitado, sem exceder os limites de temperatura especificados para esta 

classe de isolamento; 

 Corrente máxima admissível do TC: é a relação entre o fator de 

sobrecorrente, fator térmico e a corrente nominal onde o TC é instalado. Esta 

relação pode ser vista na Equação (4.2): 

 

 𝐼𝑀á𝑥 𝑇𝐶 = 𝐹𝑇 × 𝐹𝑆 × 𝐼𝑁   , (4.2) 

 

em que: 

𝐼𝑀á𝑥 𝑇𝐶: corrente máxima admissível pelo TC; 

𝐹𝑇: fator térmico do TC; 

𝐹𝑆: fator de sobrecorrente; 

𝐼𝑁: corrente nominal primária do TC. 

4.2.3. Proteções do Relé Inteligente UMC 100.3 

Os relés inteligentes possuem a grande vantagem de reunir várias funções de proteção 

em um único dispositivo, o que contribui para a redução no número de cabos de ligação e 

robustez deste equipamento. 

Os equipamentos ou dispositivos elétricos encarregados de executar funções de 

proteção elétrica são identificados nos diagramas elétricos com uma numeração normalizada. 

Esta normalização geralmente corresponde a um padrão aceito internacionalmente, tais como: 

ANSI, IEC, DIN, entre outras. Por ser a mais utilizada e a mais aceita mundialmente, a norma 

ANSI é escolhida para definir tais funções indicadas na Tabela A.1, no Apêndice A (FILHO, 

1994). 

Dentre as várias funções de proteção do relé UMC 100.3, neste trabalho são citadas 

algumas delas. 

4.2.3.1. Proteção de Sobrecorrente – Função ANSI 50/51 

O Relé Inteligente UMC 100.3 é dotado das unidades de proteção de Sobrecorrente 

Instantânea (50) e uma Unidade Temporizada (51). A Unidade Instantânea é ajustada para um 
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valor elevado de corrente, o qual (sempre referido ao secundário do TC) é utilizado no 

projeto, porém é de aplicação limitada a operações intempestivas do sistema e de acordo com 

as seguintes causas principais: 

 

 Corrente de magnetização elevada do transformador durante a sua energização; 

 Saturação dos transformadores de corrente em diferentes níveis. 

 

A principal característica desta proteção é a de atuar quando um determinado valor de 

corrente superar o valor parametrizado e dessa forma enviar o comando de desligamento do 

disjuntor ao qual o circuito está conectado com o objetivo de evitar que a falta se expanda 

pelo sistema. 

A proteção temporizada funciona da seguinte forma: dada uma relação ou múltiplo de 

sobrecorrente do valor da corrente de pick-up (corrente mínima de disparo) do relé que supere 

o valor parametrizado, mas não o parâmetro instantâneo, o relé aciona um contador de tempo 

de retardo para o comando de desligamento. Isto é, se esta falta for do tipo intempestiva 

(entenda-se por intempestiva aquela falha temporária e de curta duração, em torno de décimos 

de milissegundos), ela cessará antes do tempo ajustado e, assim, o relé retorna ao seu estado 

de repouso e fica preparado para o próximo evento. Caso contrário, se esta falta permanecer e 

superar o valor parametrizado e o tempo para o qual foi determinado a atuar, o relé enviará 

imediatamente o comando de desligamento ao disjuntor correspondente. Logo, o relé atua 

com base em uma curva de tempo, que pode ser do tipo Definido ou Inverso, como mostrado 

na Figura 4-3. 

 

 

Figura 4-3 - Curvas de Tempo Definido e de Tempo Inverso para a proteção de sobrecorrente. Fonte: 

(PAREDES, 2002) 
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As curvas de tempo definido diferem das de tempo inverso por possuírem o mesmo 

tempo de atuação para qualquer valor de corrente acima do valor parametrizado no relé. Esse 

tipo de curva é geralmente utilizado quando a corrente de curto-circuito é muito alta e requer 

atuação imediata da proteção. 

Baseando-se no ajuste destas funções, torna-se menos complexo executar um projeto 

de coordenação de um sistema utilizando vários relés em série. Tal ajuste é feito do seguinte 

modo: 

 

 Ajuste da Unidade Temporizada: o tempo de disparo da unidade 

temporizada independe do valor do módulo da corrente, desde que supere o 

nível de ajuste realizado. Além do mais, para que o disparo seja efetuado, a 

corrente deve perdurar um tempo superior ao valor ajustado no relé. Quando se 

utiliza a unidade temporizada, normalmente a unidade instantânea é bloqueada 

ou ajustada a um nível acima daquele previsto no sistema. O ajuste da unidade 

temporizada é dado pela seguinte equação (FILHO, 1994): 

 

 𝐼𝑟 = 𝐾𝑟 × 𝐼𝑛𝑟 × 𝐾   , (4.3) 

 

em que: 

𝐼𝑟: corrente de acionamento da unidade temporizada; 

𝐾𝑟: constante de multiplicação (variando de 1 a 2, em incrementos de 0.2, por 

exemplo); 

𝐼𝑛𝑟: corrente nominal do relé; 

𝐾: fator de sobrecarga permanente do relé (geralmente de 1 a 1,2). 

 Ajuste da Unidade Instantânea: esta unidade efetua sua atuação sem nenhum 

retardo de tempo intencional ou programado e, para relés eletromecânicos, 

depende somente da própria inércia do dispositivo de proteção. Sua equação é 

dada pela seguinte fórmula: 

 

 𝐼𝐶𝑆 = 𝐾𝑖 × 𝐼𝑛𝑟 × 𝐾𝑟 × 𝐾   , (4.4) 

 

em que: 

𝐼𝐶𝑆: corrente de curto-circuito; 



 
 

42 
 

𝐾𝑖: constante do múltiplo instantâneo; 

𝐾𝑟: constante de multiplicação; 

𝐾: fator de sobrecarga permanente do relé (geralmente de 1 a 1,2); 

𝐼𝑛𝑟: corrente nominal do relé. 

 

A corrente de acionamento da unidade instantânea é dada em múltiplos da corrente 

ajustada para a unidade temporizada. De posse das correntes Ir e ICS, é feita a parametrização 

do relé para a proteção do sistema acionado. 

4.2.3.2. Proteção de Sobrecarga Térmica – Função ANSI 49 

A Função 49 é destinada à proteção de máquinas como transformadores de potência, 

geradores e motores de indução, que é o caso do estudo em questão. 

Esta proteção se faz necessária quando o dispositivo acionado é submetido a 

sobrecargas pesadas ou esteja com o rotor bloqueado, o que resulta em considerável elevação 

de temperatura do equipamento. A atuação do relé ocorre de acordo com a temperatura 

monitorada pela imagem térmica do motor, a qual é obtida constantemente quando a máquina 

está em operação. O RI pode acionar a bobina de abertura do disjuntor, ativar alarmes ou agir 

sobre dispositivos que façam o respectivo corte seletivo de cargas não prioritárias com o 

objetivo de aliviar a carga do equipamento. 

Como variação da proteção 49, têm-se a Função 49T, na qual a temperatura é 

monitorada por meio de sensores do tipo RTD (Resistance Temperature Detector). A Figura 

4-4 ilustra o esquema de ligação de um típico relé térmico, no qual é feito a comparação entre 

a temperatura pré-ajustada pelo reostato e a temperatura indicada na leitura do RTD, para 

assim intervir ou não na operação do sistema. 

 

 

Figura 4-4 - Esquema típico de ligação de um Relé Térmico. Fonte: (PAREDES, 2002) 
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O Relé Inteligente UMC 100.3 detecta a temperatura de operação do equipamento via 

imagens térmicas do motor, entretanto vale ressaltar que o esquema de ligação típico ilustrado 

na Figura 4-4 também é muito utilizado no setor industrial. 

4.2.3.3. Proteção Contra Perda de Fase – Função ANSI 46 

A Função 46 atua na proteção do motor de indução contra perda ou desbalanceamento 

da corrente de fase. Caso isso ocorra, a defasagem angular e o descompasso entre os campos 

girantes do rotor e do estator da máquina farão com que haja trepidação e sobreaquecimento 

do motor. A atuação do relé ocorre quando o nível de corrente de sequência negativa no 

sistema ultrapassa os níveis pré-ajustados, levando assim a um sinal de trip, termo usado para 

designar o sinal de desligamento enviado por um relé para o disjuntor ou contator associado. 

4.2.3.4. Proteção de Subtensão – Função ANSI 27 

A Função ANSI 27 envia sinal de trip ao disjuntor quando a tensão de qualquer uma 

das fases cair abaixo de um valor ajustável entre 0 e 80% da tensão nominal e se mantiver 

neste nível por um tempo pré-ajustado. 

A proteção contra subtensão pode atuar de forma instantânea ou temporizada. O tempo 

de atuação da Unidade Instantânea é de aproximadamente 50 ms, sendo este um valor 

intrínseco. O tempo de ajuste da Unidade Temporizada pode variar, geralmente, entre 0,05 e 6 

segundos. 

4.2.3.5. Proteção Contra Partida Longa – Função ANSI 48 

A parametrização da proteção contra partida longa é feita no Relé Inteligente de forma 

a não expor o equipamento acionado e a rede de alimentação a um alto valor de corrente de 

partida por um longo período de tempo. Como abordado no Capítulo 2, as altas correntes de 

partida de motores de indução podem causar desequilíbrios à rede, além do afundamento de 

tensão e stress térmico dos cabos. Para evitar tais problemas, quando o tempo de partida do 

motor ultrapassa o limite de tempo pré-ajustado (por motivos como carga acima da 



 
 

44 
 

capacidade de acionamento do motor ou rotor bloqueado), o relé atua enviando um comando 

de abertura ao contator do circuito. 

4.3. Premissas para a Partida do Motor de Indução 

Para o acionamento do MIT, o Relé Inteligente verifica o atendimento a três pré-

requisitos básicos, os quais operam o sinal de saída de uma porta lógica digital do tipo AND. 

São eles: 

 

 Nenhum comando de abertura: os comandos de abertura do relé podem 

ocorrer por botão de emergência, botão de parada ou comando remoto. O 

primeiro caso é feito de modo local (no próprio motor) ou remoto, quando o 

comando de abertura é enviado pelo painel de operação do sistema. Quando o 

botão de emergência é acionado, caso o contator do circuito esteja fechado, sua 

abertura ocorre instantaneamente. Caso já se encontre no estado aberto, o RI 

impede seu fechamento. O botão de parada funciona de modo semelhante ao 

botão de emergência, porém este só ocorre de forma local e é acionado, por 

exemplo, quando se deseja operar a manutenção do equipamento. Por último, 

tem-se o comando remoto, o qual é enviado pelo Centro de Operação do 

Sistema (COS) e também é utilizado, dentre outras funções, para a manutenção 

do dispositivo acionado. 

 Nenhuma função de proteção atuada: como esperado, essa premissa 

estabelece o impedimento da partida do motor caso alguma das funções de 

proteção do RI esteja atuando no sistema. 

 Contator aberto: antes do acionamento elétrico, o relé verifica o estado do 

contator, o qual deve estar aberto para permitir a partida do motor e só é 

fechado quando o RI verifica a inexistência de comandos de abertura e de 

proteções atuadas. 

 

Todas as proteções são retentivas, ou seja, depois de atuadas, necessitam de um reset 

para as próximas operações, que pode ser via IHM (Interface Homem Máquina) ou no frontal 

do RI. Em prol da segurança do trabalhador, os comandos de abertura são prioritários em 

relação a todas as funções do Relé Inteligente. 
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4.4. Considerações Finais 

Conforme a necessidade de expansão do setor industrial aumenta, a busca por 

dispositivos capazes de acompanhar esse crescimento também aumenta. Como diz o ditado, 

“a necessidade faz o homem”, e em um mundo sedento por avanços e novas descobertas ela 

também faz dispositivos inteligentes. 

Neste capítulo foram apresentadas as características dos relés e sua evolução com o 

avanço da microeletrônica que culminou no Relé Inteligente, dispositivo utilizado no 

acionamento do motor utilizado neste trabalho e que possui a vantagem de integrar várias 

funções de proteção em um único equipamento. 

Foram abordadas as especificações do RI UMC 100.3 e a função de algumas das suas 

proteções, as quais são parametrizadas de acordo com a necessidade de cada caso. Por último, 

foram apresentadas as premissas para o acionamento do motor, que irão garantir a segurança e 

confiabilidade do processo. 

Na sequência deste trabalho, é realizado um estudo de caso para validar a 

parametrização do RI UMC 100.3. Para tal, é elaborado um diagrama unifilar, seguido da 

parametrização e análise dos ensaios com o uso do Relé Inteligente abordado. 
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Capítulo 5 

O Estudo de Caso 

Após a abordagem teórica sobre o processo de proteção no acionamento de um motor 

de indução, é hora de colocar em prática as técnicas de proteção com o uso do Relé 

Inteligente. Este capítulo descreve os ensaios realizados para a verificação da eficácia do RI 

no acionamento de um motor. Para tal, o diagrama unifilar do projeto é abordado, seguido da 

programação do relé e a validação dos resultados obtidos. 

5.1. O Diagrama Unifilar 

O diagrama unifilar é um desenho que, utilizando simbologia específica, representa 

graficamente uma instalação elétrica. A partir dele é possível visualizar o processo desejado 

como um todo, bem como as ligações entre os equipamentos e as proporções dos danos 

causados por possíveis falhas no sistema de proteção. 

A Figura 5-1 representa o diagrama unifilar para o estudo de caso deste trabalho. O 

projeto possui três níveis de alimentação: 

 

 480 Vac, 60 Hz, Trifásico: tensão que alimenta o motor de indução, a qual é 

oriunda da própria rede disponível nas dependências da empresa (Oengenharia) 

onde são realizados os ensaios do projeto; 

 127 Vac, 60 Hz, Monofásico (fase-neutro): tensão que comanda o fechamento 

do contator principal do circuito, além de alimentar as lâmpadas auxiliares que 

indicam o estado do sistema (ligado, desligado ou com proteção atuada); 

 24 Vcc: tensão de saída da fonte retificadora que alimenta o Relé Inteligente 

UMC 100.3. Esta tensão também é responsável por simular os sinais de campo 

(emergência, liga/desliga, posição do disjuntor, posição do contator, etc), que 

são comandos dados pelos operadores das máquinas quando há a necessidade 

de realização de manobras no sistema. 
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O processo de energização do circuito tem início quando a bobina de fechamento do 

contator principal (identificado no circuito de alimentação do motor com o número 42 – 

Tabela ANSI) é alimentada. Quando submetida à corrente, a bobina cria um campo magnético 

que por sua vez gera uma força, a qual culmina no fechamento do contator principal 

garantindo a continuidade do sistema. Um mini disjuntor da ABB (2,5 – 4 A) garante a 

proteção do circuito contra sobrecorrente instantânea. Logo, nota-se que a corrente de 

operação do MIT não pode ser superior a 4 A. 

 

Figura 5-1 - Diagrama unifilar do Estudo de Caso. 
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Em série com o contator, três transformadores de corrente de até 63 A garantem a 

comunicação das fases com o Relé Inteligente. A partir dos sinais de corrente coletados, o RI 

processa as informações e analisa a necessidade ou não de atuação, de acordo com os 

parâmetros de proteção pré-programados. 

A parametrização do Relé, abordada na próxima seção deste capítulo, é realizada via 

software disponibilizado pelo fabricante (ABB). A entrada JACK M12 PROFIBUS é utilizada 

para fazer o upload do programa de proteção no RI. 

As entradas digitais (DI0 a DI5), cujas funções são definidas no momento da 

programação, são utilizadas para simular sinais de campo nos terminais do Relé Inteligente, 

como por exemplo, botão de emergência, liga/desliga e indicação da posição do contator 

(aberto ou fechado). Para tal, tendo em vista a disponibilidade dos materiais na Oengenharia, 

são utilizados cabos alimentados com 24 Vcc oriundos da fonte retificadora. O circuito de 

simulação dos sinais de entrada conta ainda com fusíveis de 0,5 A, os quais garantem a 

proteção contra possíveis surtos de corrente e evitam a danificação do RI. 

O relé possui três saídas digitais: DO0, DO1 e DO2. A primeira é a responsável pelo 

fechamento do contator principal. Como supracitado, quando o contato dessa saída estiver 

fechado (nível lógico alto), a bobina do contator será alimentada com 127 V, fechando os 

contatos principais trifásicos do mesmo. A saída DO1 não é utilizada neste trabalho, sendo, 

portanto, uma saída considerada disponível. Por fim, a saída DO2 tem como função indicar o 

estado de ‘proteção atuada’ do Relé Inteligente. Por meio de processos lógicos, quando uma 

das funções de proteção pré-programadas do RI atuar no circuito, é enviado um sinal para a 

abertura do contato da saída DO0 (o que desenergiza a bobina do contator, abrindo os 

contatos principais do mesmo) e fechamento de DO2, alimentando, deste modo, a lâmpada 

amarela L3 com 127 V. 

O circuito conta ainda com outras duas lâmpadas comandadas por contatos auxiliares 

do contator principal. Quando o sistema está em operação, o contato da lâmpada vermelha L1 

se fecha permitindo que a mesma acenda. Quando desligado, os contatos alteram suas 

posições de modo que a lâmpada verde L2 seja alimentada. Todo o controle dos contatos 

auxiliares é feito pelo processamento do próprio contator, o qual atua de maneira a garantir a 

lógica de operação do circuito. 

O Relé Inteligente conta ainda com entradas para a utilização de termistor e módulo de 

expansão das entradas digitais. No entanto, visto que o número de entradas disponíveis é o 

suficiente para os ensaios deste estudo de caso, o módulo de expansão não é utilizado. 
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5.2. A Parametrização do Relé Inteligente 

Para a parametrização do RI UMC 100.3, um software é disponibilizado pelo próprio 

fabricante, ABB. Com o nome de ABB Asset Vision Basic, o programa permite que o relé 

assuma as características de atuação necessárias para a proteção de um determinado sistema. 

Na sequência são descritos os passos para a programação do Relé Inteligente de acordo com 

as necessidades do estudo de caso em questão. 

A Figura 5-2 ilustra a interface inicial do programa e os primeiros passos para o acesso 

às abas de parametrização do relé. 

 

 

Figura 5-2 - Interface inicial do ABB Asset Vision Basic. 

5.2.1. Configurações Gerais 

Dados os passos iniciais, a primeira aba do programa permite a configuração geral do 

relé. Nesta aba são definidas as características básicas como o idioma que aparecerá no 

display, o Tagname (identificação) do Relé e a necessidade ou não de uma senha de proteção 

para o acesso aos parâmetros de programação do mesmo. 

Das configurações gerais, vale ressaltar a definição das cinco características de 

operação do relé que são informadas no display. A Figura 5-3 ilustra as propriedades 

escolhidas para o projeto. 
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Figura 5-3 - Definição do menu do display do Relé. 

 

A primeira opção do menu é a responsável por indicar a carga térmica do sistema, que 

tem seu sinal de alarme ativado quando 80% do valor aceitável pelo motor é atingido. Em 

Display Two é informada a corrente máxima obtida na partida do MIT e Display Three 

notifica o tempo de partida do mesmo. Em Time to trip (TTT) é informado o tempo restante 

em segundos até que o sistema entre em estado de trip devido à sobrecarga térmica e Time to 

cool (TTC) apresenta o tempo que deve ser aguardado para que o motor seja resfriado e possa 

ser novamente acionado após a Função ANSI 49 (sobrecarga térmica) ter sido acionada. 

O display pode informar ainda outras características do sistema, como o número de 

partidas possíveis no dia ou a quantidade de horas que o sistema está em operação. No 

entanto, as informações apresentadas no display neste estudo de caso são as ilustradas na 

Figura 5-3 e descritas no parágrafo anterior. 

5.2.2. Configurações do Motor 

A segunda aba de parametrização do relé permite a definição das características de 

partida do motor. Como abordado no Capítulo 2, é utilizada neste trabalho a partida direta, 

método aplicável em motores de baixa tensão e potência. A Figura 5-4 ilustra as principais 

características relacionadas à partida do MIT. 

 

 

Figura 5-4 - Definições da partida do MIT. 
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Definiu-se que, em caso de falha no sistema, a saída digital DO2 irá se fechar e 

acender a lâmpada amarela L3 (vide diagrama unifilar). A corrente é o parâmetro utilizado 

para a verificação do sucesso na partida do motor. O tempo de retroaviso, definido como 0,5 

segundos, é o período permitido para a detecção da corrente no circuito quando o contator 

estiver fechado. Caso a corrente não seja confirmada nesse intervalo de tempo, um sinal é 

enviado ao contator que se abre e interrompe o processo. 

As definições quanto ao número de partidas estão representadas na Figura 5-5. 

 

 

Figura 5-5 - Definição do número de partidas. 

 

Neste bloco definiu-se que, em um intervalo de tempo de 60 minutos, são permitidas 

no máximo duas partidas no motor, desde que espaçadas de no mínimo 20 minutos cada. 

Quando restar uma partida possível, um sinal de aviso é enviado à IHM do relé. Terminado o 

número de partidas permitidas para o intervalo de tempo definido, um sinal de trip é enviado 

pelo RI, impossibilitando que o sistema seja acionado. 

5.2.3. Proteções 

Definidas as configurações gerais e as diretrizes relacionadas à partida do motor, duas 

abas são dedicadas à parametrização das proteções que compõem o Relé Inteligente. A 

primeira função abordada é a proteção contra sobrecarga térmica, como ilustra a Figura 5-6. 

De acordo com a classe de isolação do motor acionado, característica que define a 

máxima temperatura que o motor suporta sem comprometer os materiais que o compõem, 
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uma curva de resfriamento é traçada com o auxílio dos valores parametrizados. Definiu-se 

que, quando 80% da capacidade térmica do motor é atingida, um aviso é enviado pelo RI. 

Um algoritmo interno é o responsável por calcular a imagem térmica do motor ao 

longo do tempo em função da corrente medida. O processo de resfriamento é iniciado quando 

ocorre um trip por sobrecarga térmica. O tempo de duração pode ser definido como um 

intervalo de tempo fixo ou até que o motor atinja determinado nível de porcentagem da carga 

máxima permitida. Neste estudo, fixou-se que o tempo de resfriamento é de 3600 segundos 

(uma hora). 

 

 

Figura 5-6 - Definição da proteção de sobrecarga térmica. 

 

A segunda Função ANSI parametrizada é a 51, que garante a proteção contra 

sobrecorrente temporizada em caso de falha do disjuntor. Quando a corrente assume valores 

500% acima do valor da corrente nominal de operação do sistema (Ie) durante um intervalo de 

tempo de 2 segundos (HCWL – High Current Warn Level), um aviso sobre o alto valor da 

corrente é enviado pelo relé. Caso a corrente atinja o valor de 630% vezes o valor de Ie 

(HCTL – High Current Trip Level), um sinal de trip é enviado imediatamente, como pode ser 

observado na Figura 5-7. No entanto, vale ressaltar que essa função só é habilitada após a 

conclusão do processo de partida do motor, o que impede que ela atue devido aos altos 

valores da corrente de partida. A proteção contra partida longa é abordada na sequência. 
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Figura 5-7 - Definição dos parâmetros de sobrecorrente. 

 

De maneira análoga, a proteção também atua em caso de baixas correntes quando o 

contator estiver fechado (LCTL – Low Current Trip Level). Se a corrente permanecer em 

valores menores ou iguais a 50% do seu valor nominal durante 0,5 segundos, um sinal de trip 

é enviado pelo Relé Inteligente, garantindo, assim, que correntes inesperadas não venham a 

surpreender os operadores do sistema com surtos de corrente. 

Nesta aba também é definido o tempo de ação contra rotor bloqueado (Partida Longa). 

Caso o tempo de partida do motor ultrapasse o valor pré-estabelecido com a corrente maior ou 

igual a 200% do valor da corrente nominal, a função de proteção contra rotor travado é 

acionada. 

Dando sequência à parametrização do relé, a próxima função abordada garante 

proteção contra perda e desbalanço entre as fases, como pode ser observado na Figura 5-8. 

 

 

Figura 5-8 - Proteção contra perda e desbalanço de fases. 
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Ao ativar a proteção contra perda de fase, um comando de abertura é enviado 

imediatamente ao contator principal caso o relé não constate a continuidade nas três fases. 

Paralelamente a essa proteção, a todo o momento é verificado o valor das correntes que 

percorrem as fases. Caso a diferença entre elas atinja um percentual de 5% do valor da 

corrente nominal, um sinal de aviso é enviado pelo RI. Caso a diferença chegue a 15%, a 

operação é interrompida por um sinal de trip. 

5.2.4. Lógica de Operação 

Após a parametrização das funções do relé, a lógica de operação da proteção é 

desenvolvida de maneira a permitir o correto funcionamento do UMC 100.3. Na sequência, 

são apresentados os principais diagramas de blocos criados para garantir a comunicação 

interna do RI. 

A Figura 5-9 apresenta a definição das entradas digitais do RI. Como citado no início 

deste capítulo, essas entradas são utilizadas para simular sinais de campo dos operadores do 

sistema ou fornecer informações importantes para os mesmos, como a posição do contator e 

disjuntor (DI0 e DI5, respectivamente). As entradas são definidas, dentre outras 

possibilidades, como representado no diagrama abaixo. Nota-se que, neste trabalho, a entrada 

digital DI1 ficará disponível por opção. Em DI4, quando alimentada com 127 V, é simulado o 

sinal de parada enviado por um pressostato, instrumento de medição de pressão que protege a 

integridade de um equipamento contra sobrepressão ou subpressão. Por fim, DI2 envia sinais 

de partida e parada (liga/desliga) e a entrada DI3 simula um botão de emergência, ambos 

situados no terminal de campo. 

 

 

 

Figura 5-9 - Diagrama de Bloco das entradas digitais. 
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Em seguida, o segundo diagrama configura o comando de parada do motor. Uma porta 

lógica do tipo OR envia um comando de parada ao motor se qualquer uma das suas 4 entradas 

apresentar nível lógico alto, como pode ser observado na Figura 5-10. Um circuito digital do 

tipo flip-flop atua como memória de um bit segurando o sinal no seu último valor. 

 

 

Figura 5-10 - Diagrama de Blocos do Comando de Parada Local. 

 

Portanto, temos que o comando de parada do sistema pode se dar por (simulação): 

 

 Comando de parada do operador; 

 Acionamento do botão de emergência; 

 Sobrepressão/subpressão do sistema; 

 Ação de qualquer uma das proteções parametrizadas do relé (General Fault). 

 

Seguindo a lógica de operação, o diagrama da Figura 5-11 apresenta as condições 

necessárias para a partida do motor. Como abordado no capítulo 4, uma porta lógica do tipo 

AND garante que a partida do motor só seja possível quando o contator estiver aberto, sem 

nenhuma proteção atuada no circuito e o disjuntor se encontre fechado. 

 

 

Figura 5-11 - Diagrama de condições de partida. 



 
 

56 
 

Em conjunto, outra porta lógica do tipo AND assimila o nível lógico alto (1) das três 

condições de “pronto para fechar” que, somadas ao comando de partida, permitem o 

funcionamento do motor, como representado na Figura 5-12. 

 

 

Figura 5-12 – Diagramas do comando de partida. 

 

Por último, os diagramas representados na Figura 5-13 garantem a lógica de operação 

dos LEDs (Diodo Emissor de Luz - Light Emitting Diode) no painel do relé. Assim como o 

diagrama unifilar do processo, o RI também possui três lâmpadas responsáveis por indicar o 

estado de operação do sistema. Uma porta lógica do tipo OR permite que o LED vermelho ou 

verde se acenda de acordo com a atividade do circuito (ligado ou desligado, respectivamente). 

Como o programa de parametrização do RI não possui porta lógica do tipo NOT, são 

utilizadas duas entradas iguais no bloco OR com a saída negada, a qual é ligada ao LED verde 

para indicação de “Contator Aberto”. O LED amarelo acende em caso de proteção atuada no 

sistema. 

 

 

Figura 5-13 - Diagrama de Blocos de operação dos LEDs. 

5.2.5. Feedback das Entradas Digitais 

Finalizando o processo de parametrização do Relé Inteligente, a última aba do 

programa tem a simples função de enviar ao display do relé uma mensagem de texto 
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indicando o acionamento de suas entradas digitais. Por exemplo, caso a entrada DI4 seja 

acionada, a palavra “PRESSOST” (máximo 8 letras) aparecerá na tela do RI indicando que 

houve um desequilíbrio de pressão no sistema. A Figura 5-14 ilustra o feedback das entrada 

DI3 e DI4. 

 

 

Figura 5-14 - Definição das mensagens de retroaviso das entradas digitais DI3 e DI4. 

5.3. Os Ensaios com o Relé Inteligente 

Feita a montagem do diagrama unifilar e a parametrização do Relé Inteligente, parte-

se para a realização dos ensaios para a verificação da eficácia do sistema de proteção. Os 

ensaios com o RI UMC 100.3 são realizados utilizando-se a Mala de Testes Conprove CE-

6006, de fabricação da empresa Conprove, com Sede em Uberlândia-MG. 

5.3.1. A Mala de Testes CE-6006 

A Conprove CE-6006 é um testador universal hexafásico utilizado para testes do 

sistema de proteção elétrica e analisador de energia. Este instrumento portátil é capaz de 

testar, calibrar e aferir os mais diversos tipos de relés, medidores e transdutores. Sendo 

totalmente controlada por software, a Mala de Testes utilizada permite a criação automática 

de relatórios e análise dos dados obtidos a fim de indicar se o resultado está aprovado 

(CONPROVE, 2004).  

A Figura 5-15 ilustra o painel frontal do testador abordado. Entretanto, nenhum 

controle do equipamento é feito no painel, todas as operações são feitas via software 

utilizando o conceito de instrumentação virtual. 
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Figura 5-15 - Painel frontal da Mala de Testes CE-6006. Fonte: (CONPROVE, 2004) 

 

Pelo painel frontal ilustrado, é possível observar as 6 saídas hexafásicas de tensão (V1 

a V6) e corrente (I1 a I6) que permitem o controle da amplitude e do ângulo de fase nas 

gerações até a 50ª ordem harmônica com frequências fundamentais de 50 ou 60 Hz. Cada 

saída de tensão fornece o valor máximo de 300 Vrms e as saídas de corrente fornecem até 20 

Arms cada. As medições trifásicas são realizadas pelas entradas VA, VB, VC e IA, IB, IC para 

tensão e corrente, respectivamente. Os medidores de tensão trifásica medem até 600 Vrms 

(fase-terra) e os de corrente até 1000 Arms. 

A Mala de Testes conta ainda com entradas e saídas binárias para o controle de parada 

do cronômetro e sincronização da partida, respectivamente, além de fonte auxiliar DC para 

alimentação dos relés e amplificadores externos, caso haja a necessidade de maior potência 

nos testes. No entanto, nesse estudo de caso são utilizadas apenas 3 das 6 saídas de geração de 

corrente disponíveis no painel frontal do equipamento e 3 pontos de neutro para o fechamento 

do circuito de testes. 

5.3.2. O Motor Acionado 

O motor a ser acionado neste estudo é de fabricação da WEG, modelo W21 Exd. Com 

potência de 1,1 kW e tensão nominal de 440 V, o MIT abordado é utilizado em uma das 

plataformas da Petrobrás no acionamento de uma bomba inserida no processo de extração de 

petróleo, no entanto, a Oengenharia é a responsável por garantir a parametrização da proteção 

no processo de acionamento de tal motor. Além disso, o WEG W21 possui diversas outras 

aplicações, desde o uso em práticas laboratoriais até o acionamento de peneiras vibratórias e 

pontes rolantes (WEG, 2016). A Figura 5-16 ilustra o motor WEG W21. 
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Figura 5-16 - Motor WEG modelo W21. Fonte: (WEG, 2016) 

 

O motor, de classe de isolação 10E, possui 6 polos e velocidade nominal de 1160 rpm. 

No entanto, como o foco deste estudo é a parametrização do Relé Inteligente, o mais 

importante a ser destacado é a corrente nominal de 2,52 A do motor, a qual é muito utilizada 

na parametrização do RI. Os demais dados de placa do motor e suas especificidades em 

relação à aplicação na plataforma da Petrobrás encontram-se em anexo no Apêndice B deste 

trabalho. 

5.3.3. Os Testes 

Os ensaios realizados podem ser divididos em dois grupos: o primeiro, mais simples, 

visa à validação da lógica de operação programada para o funcionamento do Relé Inteligente; 

o segundo tem por objetivo verificar a atuação das proteções internas parametrizadas. Os 

resultados são abordados na sequência. 

 

Validação da Lógica de Operação 

Para verificar a lógica de operação programada via software da ABB, são realizados, 

basicamente, os seguintes ensaios: 

 

 Tentar fechar o contator sem atender às condições de “pronto para partir”: 

como abordado anteriormente neste capítulo, a partida do motor só é possível 

quando o contator estiver aberto, sem nenhuma proteção atuada no circuito e o 

disjuntor se encontre fechado. Portanto, nesta etapa são realizados testes com 
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condições contrárias às necessárias para a partida com o objetivo de verificar a 

atuação do relé, ou seja; contator fechado, com proteção atuada no circuito e 

disjuntor aberto. 

 Fechar o contator atendendo às condições de “pronto para partir”: em seguida é 

realizado o mesmo teste, porém atendendo às condições supracitadas para a 

partida do motor. 

 Teste das condições de abertura: neste teste é verificado a atuação do relé 

perante o acionamento de 3 dos 4 comandos de abertura programados. São 

eles: comando de parada local, acionamento do botão de emergência e 

comando de parada enviado pelo pressostato devido à sub ou sobrepressão do 

motor. Os sinais de trip ocasionados pela atuação das proteções parametrizadas 

são testados na sequência. 

 

Tendo em vista o fato de que estes testes não levam em conta a medição de corrente, 

são ensaios considerados mais simples. O Relé Inteligente comportou-se da maneira esperada 

em todos os testes, validando, deste modo, a lógica de operação parametrizada. 

 

Atuações Internas 

Após a verificação da lógica de operação do RI, é realizada a segunda etapa da fase de 

testes do UMC 100.3 com o objetivo de comprovar a atuação do relé em situações que exijam 

o acionamento das funções de proteção previamente parametrizadas. Para tal, é utilizada a 

Mala de Testes CE-6006, responsável por fornecer a corrente que circula pelo disjuntor, 

contator e TCs do RI. Observa-se, então, que nestes ensaios a Mala faz o papel da rede de 

alimentação (porém fornecendo apenas corrente) em conjunto com o motor representados no 

diagrama unifilar. 

 

 Checkback Current 

A primeira função a ser testada é o retroaviso de corrente (Checkback Current), que 

envia um sinal de trip para o sistema caso a corrente assuma valores iguais ou abaixo de 50% 

do seu valor nominal durante 0,5 segundos após o fechamento do contator. Para validar essa 

função, foi dada a partida no circuito aplicando-se um valor de 1,2 A (47,6% de Ie). Como 

esperado, o sinal de trip foi enviado pelo Relé depois de decorridos 0,5 segundos. 
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 Desbalanço de Fase 

Para validação dessa proteção, aplicou-se uma corrente de 2 A em uma das fases 

mantendo-se as outras duas a níveis de corrente nominal (2,52 A) a fim de verificar a atuação 

do Relé, que deve ocorrer caso haja diferença de no mínimo 15% entre os valores das 

correntes nas fases. Verificou-se que a atuação do relé ocorreu de forma quase instantânea 

(0,15 s), o que é satisfatório. Em seguida, testou-se a atuação em casos de perda de fase 

extinguindo-se a corrente em uma das fases. Assim como no ensaio anterior, a atuação 

ocorreu em décimos de segundos (0,11 s) atendendo às expectativas. 

 

 Partida Longa 

O relé UMC 100.3 entende como partida uma das duas situações que ocorrer primeiro; 

a corrente, em seu processo de decaimento após a partida, passar pelo valor de 135% do valor 

nominal da mesma, ou atingir-se o tempo de partida máximo permitido para a carga. O tempo 

de partida máximo é definido de acordo com a classe de isolação do motor utilizado, como 

mostra a Tabela 5-1. 

 

Tabela 5-1 - Tempo de partida máximo para cada classe. (FERNANDES, 2015) 

Classe de Isolação Tempo de Partida Máximo [s] 

5E 1,5 

10E 3,0 

20E 6,0 

30E 9,0 

40E 12,0 

 

Após esse tempo, a Função 48 (proteção contra Partida Longa) é desabilitada dando 

prioridade à proteção High Current, programada para atuar caso a corrente atinja 630% de seu 

valor nominal. Portanto, é necessário neste estudo que o valor definido para atuação contra 

partida longa seja menor ou igual a 3 segundos, tempo máximo de partida para o WEG W21 

(classe 10E). 

Para validar essa proteção, realizaram-se três ensaios, cujos resultados podem ser 

analisados pela Figura 5-17. 
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Figura 5-17 - Ensaios para validação da proteção contra Partida Longa. 

 

O gráfico obtido na Figura 5-17-a representa a partida normal (desejada) do motor. No 

momento em que a corrente de partida reduz a 135% do valor da corrente nominal, a função 

contra Partida Longa é desabilitada sem atuar no sistema. 

Em b observa-se uma partida indevida do motor (Rotor Bloqueado) e a não atuação do 

Relé devido à parametrização incorreta da função Partida Longa (tempo de atuação maior que 

3 s). Como foi definido que o motor é da classe 10E, o tempo máximo de partida é 3 segundos 

e, assim que esse tempo é atingido, a Função 48 é desabilitada, perdendo, assim, a sua 

possibilidade de atuação. Neste cenário, a Função 49 (Sobrecarga Térmica) é quem deve 

atuar, porém em um intervalo de tempo muito maior do que atuaria a proteção contra Partida 

Longa, caso estivesse corretamente parametrizada. 

Por último, a Figura 5-17-c ilustra outra partida indevida do motor, porém com a 

correta parametrização do RI para atuação contra Partida Longa. Neste caso, a proteção atuou 

antes que o motor atingisse o tempo máximo da classe, enviando o sinal de trip para a 

abertura do contator. 

 

 Supervisão do Número de Partidas 

Para testar a atuação da Função ANSI 66, são realizadas duas partidas em um intervalo 

de tempo menor que o parametrizado (20 minutos). Após a primeira partida, o sistema foi 

desligado e, 15 minutos depois, ocorreu a segunda tentativa de partida com a Mala de Testes. 

Como esperado, o sistema não foi acionado devido ao sinal de trip enviado pelo Relé ao 

contator, que permaneceu aberto até que o tempo necessário para o cumprimento do intervalo 

mínimo entre as duas partidas fosse decorrido. 
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A fim de validar a quantidade de partidas possíveis em uma hora (duas), realizaram-se 

três partidas respeitando-se o intervalo de 20 minutos entre as duas primeiras e mais 20 

minutos entre a segunda e a terceira partida. Obedecendo à quantidade máxima de partidas 

definidas para o intervalo de uma hora, o relé bloqueou a partida do sistema até que o tempo 

necessário fosse decorrido. 

 

 Teste de Sobrecarga Térmica 

O que define o tempo de atuação do UMC 100.3 contra sobrecarga térmica é a classe 

de isolação do motor (neste estudo, 10E). A imagem térmica para envio do sinal de alarme foi 

definida como 80% do valor da carga máxima suportada pelo motor e o tempo que torna 

possível a permissão de partida do motor após o envio de um sinal de trip ocasionado por 

sobrecarga térmica foi definido como 3600 segundos, em Cooling Mode. 

O UMC 100.3 possui um algoritmo interno que calcula a imagem térmica do motor ao 

longo do tempo em função da corrente medida. Para partidas a frio, ele se baseia nas curvas 

ilustradas na Figura 4.2, que variam de acordo com a classe parametrizada. 

Para que seja possível a obtenção de um valor de referência nas curvas citadas, é 

necessário que o RI reconheça, inicialmente, uma partida a frio, ou seja, com sua imagem 

térmica nula. Isso pode ser realizado por meio de uma função disponível no UMC 100.3, 

chamada Emergency Start, que zera a imagem térmica e faz com que os valores encontrados 

possam ser comparados aos do gráfico supracitado. Os passos para a realização destes ensaios 

são:  

 

 Fechar o disjuntor e o contator do circuito de força; 

 Ajustar o valor de corrente na Mala de Testes para o desejado; 

 Esperar a atuação do RI no seu devido tempo; 

 Esperar o tempo de resfriamento do motor (3600 s); 

 Repetir o teste para o novo valor de corrente, validando, assim, a curva interna 

do dispositivo. 

 

Dessa forma, realizaram-se dois ensaios a fim de verificar se o tempo de atuação para 

as correntes aplicadas estão próximos aos valores traçados pela curva de classe do motor. Os 

resultados obtidos são apresentados na Tabela 5.2. 
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Tabela 5-2 - Resultados para os ensaios de Sobrecarga Térmica. 

Iaplicada / Ie [A] 
Tempo de Atuação 

Esperado [s] 

Tempo de Atuação 

Medido [s] 

4,0 23,0 23,1 

6,0 10,0 10,4 

 

A partir dos resultados obtidos, nota-se grande proximidade entre os tempos de 

atuação esperados e medidos para as correntes aplicadas, o que demonstra o bom 

funcionamento do relé para a Função ANSI 49. A ligeira discrepância no tempo de atuação 

obtido no segundo ensaio, realizado com a corrente aplicada de 15,12 A (seis vezes a corrente 

nominal), pode ser atribuída às variações naturais das condições de reprodutibilidade em um 

sistema de medição. No entanto, tais variações são comuns e não acarretam variações 

significativas nos valores coletados. 

5.4. Considerações Finais 

O estudo de caso abordado permite uma visão mais detalhada dos processos 

envolvidos no acionamento de um motor de indução. Conceitos importantes utilizados na 

engenharia, como a elaboração de diagramas unifilares, lógica de operação de equipamentos 

eletrônicos e parametrização de relés, foram tratados nesse capítulo. 

O diagrama unifilar permite a visualização do processo como um todo, o que contribui 

na compreensão do funcionamento do processo abordado. O programa de parametrização do 

Relé Inteligente, ABB Asset Vision Basic, funciona de maneira muito direta e intuitiva, o que 

rege em prol do operador no momento da parametrização do RI. 

Os ensaios realizados comprovaram a alta sensibilidade e confiabilidade do Relé 

Inteligente UMC 100.3. As proteções parametrizadas atuaram dentro do limite de tempo 

esperado, o que demostra que a programação do Relé é o passo mais importante no que tange 

ao processo de proteção de sistemas elétricos. 
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Capítulo 6 

Conclusão 

O acionamento de motores elétricos exige cuidados especiais pela relevância e 

aplicabilidade de tais equipamentos em um sistema de produção. Garantir a proteção, bem 

como a operação de um SEP, é sinônimo de segurança e máxima produtividade, visto que a 

seletividade contribui com a prevenção de danos a equipamentos, redução de atrasos na 

produção e em gastos com manutenção corretiva. 

Com isso, tornam-se compreensíveis os investimentos em pesquisas para o 

desenvolvimento de dispositivos de proteção, os quais se tornaram cada vez mais rápidos e 

eficientes com o desenvolvimento da microeletrônica. Iniciando-se nos relés eletromecânicos, 

capazes de realizar apenas uma função de proteção (sobrecorrente ou sobretensão), esses 

dispositivos foram incorporando funcionalidades até culminar no Relé Inteligente, 

equipamento versátil que reúne várias características em um único instrumento e garante 

confiabilidade à operação do sistema. 

Além da alta sensibilidade e rapidez de atuação, o RI possui redes de comunicação 

industrial que contribuem na automatização do processo. Visto a relevância da automação no 

setor terciário, o uso de dispositivos que se comunicam com processadores faz-se cada vez 

mais presente, contribuindo, assim, para a otimização do processo produtivo. 

Responsáveis por diligenciar o processo de acionamento do motor neste trabalho, os 

Centros de Controle de Motores possibilitam a proteção, seccionamento e manobra de cargas 

interligadas em um mesmo sistema. Além das redes de comunicação, outra característica dos 

CCMs que lhes garante larga utilização é a sua facilidade de expansão (modularidade). Com o 

aumento da demanda produtiva, essa propriedade torna-se fundamental. 

O estudo de caso realizado neste trabalho abordou conceitos importantes assimilados 

ao longo do curso de Engenharia Elétrica, desde a aplicação de equipamentos em um sistema 

elétrico de potência, passando pela elaboração de um diagrama unifilar, até a abordagem de 

assuntos mais complexos, como a lógica de operação de um circuito eletrônico. Quando 

somados, os conteúdos estudados permitem a visualização do processo como um todo, o que 

contribuiu para um melhor desenvolvimento do trabalho. 
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O relé UMC 100.3 se mostrou muito eficiente em sua aplicação. Os ensaios realizados 

permitiram a validação da alta sensibilidade e confiabilidade do Relé Inteligente utilizado, 

comprovando que o cuidado maior a ser tomado está no momento da parametrização do 

equipamento. O teste de Sobrecarga Térmica mostrou que o estudo e o conhecimento acerca 

do processo que se deseja garantir a proteção são de fundamental importância, podendo custar 

a vida útil de muitos equipamentos um simples erro na definição do tempo de atuação do relé. 

O programa de parametrização do RI (ABB Asset Vision Basic) funciona de maneira 

muito intuitiva, o que contribui para a programação relé. Sua interface com o operador é clara 

e objetiva, garantindo maior rapidez ao processo de parametrização. 

Por fim, vale ressaltar a importância de se realizar ensaios com os equipamentos antes 

da inserção em um sistema real. Os testes possibilitam a detecção de falhas de parametrização 

e funcionalidades, o que pode evitar danos causados caso esses instrumentos fossem alocados 

diretamente em um circuito real. 

6.1. Trabalhos Futuros  

O Relé Inteligente UMC 100.3 possui diversas funções de proteção. Além das 

parametrizadas nesse trabalho, podemos citar ainda a Função ANSI 27 (Proteção de 

Subtensão), Função ANSI 59 (Proteção de Sobretensão) e Função ANSI 47 (Proteção contra 

Desbalanceamento de Tensão). Como sugestão para trabalhos futuros, indico a 

parametrização dessas proteções, analisando ainda a possibilidade de utilização de outras 

ferramentas do RI, como termistores e módulos de expansão para aumento do número de 

entradas digitais. 

Outras possibilidades de expansão do trabalho realizado seriam testes com diferentes 

modelos de RIs, motores e até mesmo Malas de Testes, o que contribuiria para uma visão 

geral do processo de parametrização de Relés Inteligentes. 

Sugiro, ainda, a realização de ensaios utilizando-se um motor real em substituição à 

Mala de Testes, o que possibilitaria uma análise mais real do processo de acionamento do 

motor de indução. Todavia, vale ressaltar que os ensaios neste caso são limitados para que não 

haja danos aos equipamentos envolvidos no processo. 
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Apêndice A  

Tabela ANSI 

Tabela A.6-1 - Funções ANSI caracterizando as proteções elétricas e/ou mecânicas. Fonte: (FILHO, 1994) 

Número Denominação - Função Correspondente 

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 eletricamente 
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21 Relé de distância 

22 Disjuntor equalizador 

23 Dispositivo de controle de temperatura 

24 Relé de sobre-excitação 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 
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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 

59 Relé de sobretensão 

60 Relé de balanço de corrente ou 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 
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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 a 99 Usado para aplicações específicas 
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Apêndice B  

Datasheet Motor WEG W21 

Tabela B.6-2 - Datasheet Motor WEG W21. (PONT, 2013) 
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