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Resumo 

MOTTER, D. Metodologias de ajuste das proteções anti-ilhamento de geradores 

distribuídos considerando múltiplos eventos. 2017. 210 p. Tese (Doutorado) – Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. 

 

Os geradores distribuídos em sistemas de distribuição de energia elétrica devem ser 

desconectados em eventos de ilhamento, que ocorrem quando parte da rede elétrica torna-se 

eletricamente isolada da concessionária e o subsistema isolado continua a ser energizado pela 

geração distribuída. A proteção anti-ilhamento deve detectar tal condição operativa, porém 

pode não atuar em condições de pequenos desbalanços entre carga e geração, ou atuar 

incorretamente para eventos de outra natureza. Assim, um ajuste adequado dessa proteção 

deve desconectar o gerador rapidamente quando detecta o ilhamento e, simultaneamente, deve 

ser imune a eventos como curtos-circuitos e chaveamentos de carga, por exemplo. Esta pode 

ser uma tarefa muito difícil face às variações de carga e diferentes eventos de não ilhamento 

que podem ocorrer no sistema de distribuição. Portanto, nesta tese são propostas metodologias 

de ajuste das funções de proteção anti-ilhamento de sub/sobrefrequência, taxa de variação de 

frequência, salto de vetor e sub/sobretensão, que são técnicas convencionalmente utilizadas 

para a detecção de ilhamento de geração distribuída. O objetivo das metodologias é 

maximizar a detecção de ilhamento e minimizar a atuação incorreta, e são considerados 

cenários com múltiplos geradores distribuídos de diferentes tecnologias. Inicialmente, são 

explorados os principais fatores que afetam as proteções, tais como distribuição das cargas, 

fator de potência e desequilíbrio das cargas. Esta análise permite identificar os casos mais 

difíceis de detecção de ilhamento. Como segunda contribuição, foi proposta a metodologia de 

análise gráfica denominada Mapa de Ajustes, cuja eficácia foi comprovada por meio de casos 

de teste, mostrando ser capaz de melhorar a sensibilidade da proteção anti-ilhamento e 

minimizar atuação incorreta. Na sequência, é apresentado um método automático para ajuste e 

bloqueio de tensão e outro baseado em proteção adaptativa para ajuste das funções de 

proteção. Ambos são baseados na metodologia de mapa de ajustes. Os resultados indicam que 

é possível melhorar a detecção de ilhamento e diminuir a atuação incorreta quando utilizadas 

as metodologias propostas. 

 

Palavras-chave: Distribuição de energia elétrica. Geração distribuída. Proteção anti-

ilhamento. Ajuste de proteções. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

MOTTER, D. Methodology to adjust distributed generation anti-islanding protections 

based on multiple events. 2017. 210 p. Thesis (PhD Degree) – São Carlos School of 

Engineering, University of São Paulo, São Carlos, 2017. 
 

Distributed generators in power distribution systems must be disconnected after an islanding 

event, which occurs when part of the power grid becomes electrically isolated from the utility 

and the isolated subsystem continues to be energized by the distributed generation. The anti-

islanding protection has to detect such operating condition, which may fail for critical loading 

conditions, or operate incorrectly for events of other nature than islanding. Therefore, an 

appropriate protection setting should quickly disconnect the generator when an islanding 

event is detected, and simultaneously, must be immune to events such as short circuits and 

load switches. This can be a very difficult task due to load variations and different non-

islanding events that may occur in the distribution system. Therefore, in this thesis is 

proposed methodologies to adjust the anti-islanding protection functions of 

under/overfrequency, rate of change of frequency, vector surge and under/overvoltage, which 

are techniques conventionally used for islanding detection of distributed generation. The 

methodologies goals are to maximize the performance of the anti-islanding protection and 

minimize the incorrect operation to events of other nature, and scenarios with multiple 

distributed generators of different technologies are considered. At first, the main factors that 

affect the frequency and voltage-based protection will be explored, such as load distribution, 

power factor and unbalanced loads. This analysis aims to identify the most critical cases of 

islanding detection. The second contribution of this thesis is the Setting Map methodology, 

which is a graphical analysis whose effectiveness has been proved by case studies, showing to 

be able to improve the sensitivity of anti-islanding protection, minimizing the chances of 

incorrect operation. In sequence, is presented an automatic method to adjust the protection 

functions and voltage blocking and other based on adaptive protection. Both methods are 

based on the Setting Map methodology. The results indicate that it is possible to improve the 

islanding detection and reduce the incorrect actuation when it is used the proposed 

methodologies. 

 

Keywords: Distribution system. Distributed generation. Anti-islanding protection. Protection 

adjustments. 
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Capítulo 1  

Introdução 

A geração distribuída é cada vez mais instalada nas redes de distribuição para reduzir 

custos com energia elétrica, e pode ser classificada como uma fonte de energia conectada 

diretamente no sistema de distribuição, ou no lado do consumidor do medidor de energia, 

independentemente do tipo de tecnologia da fonte primária de energia [1]. Segundo o 

primeiro módulo dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 

Nacional (PRODIST) [2], a geração distribuída (ou embutida) é caracterizada como “centrais 

geradoras de energia elétrica, de qualquer potência, com instalações conectadas diretamente 

no sistema elétrico de distribuição ou através de instalações de consumidores, podendo operar 

em paralelo ou de forma isolada”. 

A inserção de geradores distribuídos (GDs) no sistema de distribuição pode trazer 

benefícios como: redução de custos e perdas de energia elétrica em sistemas de transmissão e 

distribuição; uso em casos emergenciais de interrupção de energia, aumentando a 

confiabilidade e continuidade de atendimento; e geração de energia para próprio consumo, 

reduzindo custos com energia elétrica [3]-[5]. Entretanto, questões técnicas devem ser 

avaliadas ao inserir GDs, como: instabilidade, elevação das perdas elétricas no sistema, 

violação dos limites de magnitude de tensão e a operação ilhada [3]; [6].  

Segundo o primeiro módulo do PRODIST [2], o ilhamento é definido como a 

“operação em que a central geradora supre uma porção eletricamente isolada do sistema de 

distribuição da acessada. O mesmo que operação ilhada”. A operação ilhada pode ser 

classificada como intencional ou não intencional, sendo que a prática em relação ao ilhamento 

não intencional é desconectar o GD assim que seja identificado, e segundo recomendação da 

IEEE 1547 [7], deve ser detectado e eliminado em até dois segundos após a formação da ilha. 

Vale ressaltar que tempos menores podem ser requeridos ao usar religadores no sistema de 

distribuição [8], pois podem ocorrer fechamentos fora de sincronismo no momento do 

religamento. 

A detecção do ilhamento pode ser realizada por funções (de proteção) de 

sub/sobrefrequência (ANSI 81U/O), taxa de variação de frequência (ANSI 81R), salto de 
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vetor (ANSI 78) e sub/sobretensão (ANSI 27/59), que atuam em função do desbalanço de 

potência causado pela interrupção de intercâmbio de energia entre a concessionária e a ilha 

[3]. Entretanto, para baixos valores de desbalanço, as variações de frequência e tensão podem 

ser insuficientes para sensibilizar a proteção [3]; [6]. 

Os eventos de ilhamento são problemas atuais nos sistemas de distribuição de energia 

elétrica. Uma pesquisa publicada em 2015 com 30 empresas do setor elétrico foi realizada 

pelo Electric Power Research Institute (EPRI), buscando identificar características de 

sistemas de proteção empregados em redes com penetração de GD [9]. As conclusões são: 

 

• A maior preocupação em relação à proteção em sistemas com geração distribuída é o 

ilhamento não intencional, representando 50 % das respostas; 

• Aproximadamente 25 % dos entrevistados não apresentam nenhum tipo de sistema de 

comunicação entre a proteção do alimentador e a unidade de geração distribuída; 

• Em aproximadamente 90 % dos casos em que houve instalação de telecomunicação, a 

motivação ocorreu por problemas com ilhamento; e 

• Acima de 80 % utilizam as funções 27/59 e 81U/O como proteção anti-ilhamento, sendo 

que 20 % reconhecem que a função de proteção 81R é uma possível solução na detecção 

de ilhamento (apesar de nenhum entrevistado a empregar). Ressalta-se que vários métodos 

são usados simultaneamente para a proteção (como sub/sobrefrequência, sub/sobretensão 

e transferência direta de disparo - transfer trip). 

 

Proteções anti-ilhamento devem ser empregadas para evitar a operação em ilhamento 

não intencional. A operação ilhada pode causar problemas à porção isolada do sistema 

elétrico e à concessionária, e vários métodos são empregados para detectar essa condição 

operativa [6]; [10]. Portanto, pesquisas de novos métodos de detecção, bem como 

aprimoramento da parametrização das técnicas já existentes e conhecidas, são importantes 

para maximizar a detecção do ilhamento [11]. Para isso, devem-se conhecer as condições 

operativas do sistema em estudo. Nos sistemas de distribuição, as cargas variam 

continuamente [12]. Estudos de proteção anti-ilhamento devem considerar condições de 

pequeno desbalanço entre carga e geração para o correto ajuste da proteção. Portanto, como 

análise preliminar, busca-se avaliar condições de carregamento que levam a pequenos 

desbalanços de carga e geração, de forma a obter ajustes conservadores da proteção, em casos 

de falta de informações do perfil de cargas da rede. 
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Além de melhorar a sensibilidade das proteções em relação à detecção do ilhamento, 

deve-se manter a proteção segura para não atuar para eventos de outra natureza. O 

aprimoramento dos ajustes das funções de proteção passivas pode evitar implantações de 

novas e onerosas técnicas, além de ser uma boa proteção de retaguarda quando técnicas ativas 

ou remotas são aplicadas. Além disso, “se um sistema de proteção anti-ilhamento simples e de 

baixo custo pode reduzir as possibilidades de não-detecção abaixo dos limites aceitáveis, 

porque deveria ser investido em sistemas mais complexos e caros?” [13]. 

A melhoria da detecção do ilhamento também contribui para o ilhamento intencional, 

pois em caso de desconexão com a subestação alimentadora, e desejando-se operar ilhado, seu 

sistema de controle deve ser comutado para manutenção da frequência e tensão o mais 

rapidamente possível, buscando minimizar transitórios de frequências e tensão no sistema 

[14]. Portanto, deve-se ajustar a proteção adequadamente para que seja detectado única e 

exclusivamente o ilhamento, pois o controle não deve ser comutado para outros eventos. 

Trabalhos na literatura analisam o comportamento da proteção, como [15], que estuda 

a função de taxa de variação de frequência (81R) para um ajuste fixo, apresentando resultados 

para eventos de ilhamento e curto-circuito, e [16], que verifica a influência das cargas na 

proteção anti-ilhamento. Entretanto, não são apresentadas propostas de ajuste dessa função.  

Em [17] é apresentada a coordenação entre a função de sub/sobrefrequência (81U/O) e 

a função 81R para detecção de ilhamento utilizando curvas de desempenho. Posteriormente o 

ajuste é avaliado para casos de curto-circuito e chaveamentos de carga.  

As proteções anti-ilhamento tradicionais são dependentes do desbalanço de potência 

no sistema de distribuição. O desbalanço pode variar significativamente em função do 

comportamento das cargas, tornando a proteção ineficaz em certas condições. Estas 

características indicam que técnicas de proteção adaptativa podem corrigir esta limitação. As 

técnicas de proteção adaptativa são propostas principalmente para alterar ajustes em função 

das condições operativas da rede. Há vários estudos com foco no ajuste das funções de 

proteção de sobrecorrente em sistemas com GD. Segundo [18], a coordenação entre 

elementos de proteção do sistema de distribuição pode ser perdida com a inserção de GD, 

sendo então proposta uma proteção adaptativa de sobrecorrente baseada em medições, que 

servem como tomada de decisão para definir quais disjuntores devem operar. 

Em aplicações para ilhamento, foi apresentado em [19] um método ativo e adaptativo, 

sendo que a técnica adaptativa é utilizada para modificar o ajuste devido à variação da 

geração de fontes fotovoltaicas. Em [20] também é apresentado um método ativo para GD 

baseada em inversores, que adapta a injeção da perturbação em função de medições de tensão, 
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e identifica o ilhamento a partir de medidas de tensão, frequência e distorção harmônica. Já 

em [21] é proposto um esquema adaptativo para identificar a fronteira do ilhamento e manter 

a operação, caso seja detectada uma condição de instabilidade em um sistema de transmissão. 

Em [22] e [23] é proposta uma proteção anti-ilhamento adaptativa para proteções 

passivas. A metodologia considera grupos de ajuste previamente definidos das funções 81U/O 

e 81R, e verifica quais são os tempos de atuação de cada grupo de ajustes para as condições 

de carregamento que o GD está submetido. Além disso, considera um valor de desbalanço de 

potência conhecido para período definidos, isto é, que o comportamento da carga e do sistema 

se repete para cada período analisado, não se baseando em medições na rede, mas 

considerando o perfil da carga. A proposta considera diversas simulações, e para cada 

carregamento e ajuste é realizada uma simulação de ilhamento [22]; [23]. Como critério de 

seleção do ajuste, adota-se o grupo que detecta o ilhamento dentro do tempo máximo 

requisitado, mas que se refere ao maior tempo de atuação para evitar falsa operação, pois não 

considera outros tipos de evento na simulação [22]; [23]. Além da metodologia baseada em 

simulações, em [23] é apresentada uma metodologia que considera o equacionamento 

analítico e empírico das funções 81U/O e 81R. Tal resultado é mais prático por diminuir a 

quantidade de simulações, mas pode levar a erros devido à dificuldade de ajustar as constantes 

das equações empíricas. 

Há diversas pesquisas sobre detecção de ilhamento, principalmente propondo novos 

métodos. Obtendo um ajuste melhor na proteção existente, pode-se evitar a compra de novos 

equipamentos ou instalação de novas técnicas de detecção de ilhamento.  

 

1.1 Objetivos 

 

Esta tese tem foco nas funções empregadas na proteção anti-ilhamento, que devem 

atender aos requisitos de desconexão da geração distribuída em condições de ilhamento não 

intencional. São propostas metodologias para melhorar a detecção de ilhamento através do 

ajuste das funções de sub/sobrefrequência (81U/O), taxa de variação de frequência (81R), 

salto de vetor (78) e sub/sobretensão (27/59). O objetivo geral é maximizar a atuação para 

casos de ilhamento, e minimizar a atuação para outros eventos, que não sejam ilhamento. São 

considerados eventos de ilhamento em diversos pontos do sistema, chaveamentos de cargas e 

capacitores, entrada e saída de ramais alimentadores e curtos-circuitos. As metodologias 

propostas consideram os vários eventos simulados e as alternativas de incluir uma lógica para 
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o bloqueio das funções de proteção baseadas em medida de frequência pela função de 

subtensão e o ajuste adaptativo das proteções. Os objetivos específicos são: 

 

• Verificar os impactos do carregamento do sistema de distribuição para diferentes 

proporções de carga, fator de potência e desequilíbrio; 

• Elaborar uma metodologia de ajuste das funções de proteção passivas, considerando 

eventos de ilhamento, e outros eventos, de forma a maximizar a detecção de ilhamento e 

minimizar atuações incorretas; 

• Ampliar a metodologia de ajuste das funções de proteção passivas para aplicações com 

bloqueio de tensão; 

• Desenvolver uma metodologia que automaticamente resulta nos ajustes da proteção, 

considerando ou não o bloqueio de tensão; e 

• Elaborar uma metodologia de ajuste adaptativo da proteção. 

 

1.2 Desenvolvimento da pesquisa 

 

A metodologia geral segue os seguintes passos: 

 

• Modelar no programa Alternative Transients Program (ATP) um sistema de distribuição 

para estudos de transitórios, conhecido na literatura, que represente as condições reais do 

sistema de distribuição; 

• Inserir GDs no sistema em estudo; 

• Modelar os controles dos GDs, reguladores de tensão, proteções e medidores no ATP; 

• Avaliar os impactos causados pela variação da demanda das cargas no tempo de atuação 

para eventos de ilhamento, verificando as condições mais conservadoras em situações em 

que o perfil de carga não é conhecido; 

• Propor metodologia de ajuste considerando eventos de ilhamento e de outra natureza; e 

• Propor metodologia de proteção adaptativa que altera os ajustes das funções de proteção 

com base nas condições operativas da rede. 

 

Os programas computacionais utilizados na tese são: 

 



 36 Introdução 

• Alternative Transients Program (ATP): programa de simulação de transitórios 

eletromagnéticos e eletromecânicos derivado do Electromagnetic Transients Program 

(EMTP) [24]; [25]; 

• ATPDraw: interface gráfica que gera o arquivo de entrada para o ATP, utilizado para pré-

processamento de dados e na modelagem dos sistemas de potência e controle [26];  

• pl42mat: conversor de arquivos “.pl4” do ATP para “.mat” do Matlab® [27]; e 

• Matlab®: programa de cálculo e desenvolvimento de rotinas computacionais [28]. 

 

1.3 Contribuições da tese 

 

As principais contribuições desta tese são as metodologias propostas. Foi desenvolvida 

uma metodologia para avaliar o impacto das variações de carga no sistema de proteção anti-

ilhamento considerando um gerador síncrono distribuído. Neste estudo é analisado o impacto 

da variação da distribuição de carga na rede, do fator de potência das cargas e do desequilíbrio 

de carga. Além disso, diversas condições operativas são avaliadas. 

Na sequência foram desenvolvidas metodologias que facilitam a escolha dos ajustes 

das funções de proteção anti-ilhamento de forma a maximizar a detecção do evento e 

minimizar atuações para outros eventos. Todas são baseadas na metodologia de Mapa de 

Ajustes desenvolvida nesta tese, que de forma gráfica mapeia as regiões de ajuste que levam 

ou não à atuação da proteção. Baseando-se na metodologia de mapa de ajustes são 

desenvolvidas a: metodologia automática de obtenção do ajuste; metodologia de bloqueio por 

subtensão das funções 81U/O, 81R e 78; e metodologia de ajuste adaptativo em função de 

medidas de potência do sistema. 

Por fim, houve uma contribuição relacionada à modelagem do sistema. Foi proposto 

um modelo de regulador de tensão do alimentador no ATP, pois neste software não há um 

modelo disponível, sendo este necessário para as simulações desta tese. O modelo proposto se 

baseia no uso de fontes controladas de tensão e corrente. 

 

1.4 Estrutura da tese 

 

A tese é dividida nos seguintes capítulos: 
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• Capítulo 2 - Detecção de ilhamento em sistemas de distribuição: revisão bibliográfica 

sobre o tema de detecção de ilhamento, indicando os possíveis problemas da operação em 

ilhamento não intencional e técnicas de detecção de ilhamento apresentadas na literatura. 

Além disso, são apresentadas as funções de proteção em estudo, fundamentação sobre 

estudos de variações na rede, e as curvas de desempenho; 

• Capítulo 3 - Modelagem computacional: apresenta o sistema de potência, geradores em 

estudo, controle dos geradores, modelo do regulador de tensão e método de estimação das 

grandezas; 

• Capítulo 4 - Análise de sensibilidade a variações de carga: analisa diversos eventos de 

ilhamento para diferentes condições de carga no sistema e para as funções de proteção 

baseadas em medidas de frequência e tensão, de forma a identificar o impacto das 

variações no tempo de atuação para eventos de ilhamento; 

• Capítulo 5 - Metodologia de mapa de ajustes das proteções: apresenta a metodologia 

de Mapa de Ajustes para o ajuste das proteções passivas. O mapa de ajustes se baseia em 

oscilografias de eventos para identificação dos melhores ajustes. Além disso, nesse 

capítulo são apresentados os eventos simulados e os resultados da metodologia proposta; 

• Capítulo 6 - Automatização baseada no mapa de ajustes: apresenta uma metodologia 

para o ajuste das proteções passivas com base no Mapa de Ajustes, sendo apresentado um 

processo de automatização da seleção do ajuste e uma técnica de bloqueio de tensão. Os 

resultados dessa metodologia são apresentados no mesmo capítulo; 

• Capítulo 7 - Proteção adaptativa baseada no mapa de ajustes: apresenta uma 

metodologia para o ajuste adaptativo das proteções passivas com base no processo de 

automatização. A metodologia baseia-se em condições operativas do sistema para adaptar 

os ajustes das funções de proteção buscando maximizar a detecção de ilhamento e 

minimizar a atuação incorreta. Nesse capítulo são apresentados os eventos e os resultados 

das metodologias de ajuste adaptativo; 

• Capítulo 8 - Conclusões: apresenta as conclusões e propostas futuras de pesquisas; 

• APÊNDICE - Parâmetros das simulações: compila as informações gerais usadas na 

modelagem, como parâmetros do sistema e elementos de proteção e controle, além dos 

parâmetros das simulações. 
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Capítulo 2  

Detecção de ilhamento em sistemas de 

distribuição 

Este capítulo apresenta conceitos fundamentais do ilhamento em sistemas de 

distribuição e ferramentas utilizadas no decorrer da tese. A seguir serão apresentados os 

potenciais problemas do ilhamento ao sistema de distribuição.  

 

2.1 Potenciais problemas 

 

A prática de não permitir a operação ilhada evita possíveis problemas, tais como os 

apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Potenciais problemas da operação ilhada. 

Segurança das 
equipes de 

manutenção e da 
população 

A ilha energizada mantém potenciais riscos para as equipes de manutenção que não 
estejam trabalhando de acordo com as regras de segurança em linha viva. Além 
disso, para faltas detectadas apenas pela concessionária, o GD continua conectado, 
mantendo a falta e comprometendo a segurança da população.  

Qualidade da 
energia elétrica 

Não é possível garantir que, na ocorrência do ilhamento não intencional, a tensão e 
frequência atendam aos requisitos mínimos de qualidade de energia estipulados pelo 
oitavo módulo do PRODIST [29], já que as grandezas estão sujeitas ao 
comportamento do GD na ilha. 

Coordenação da 
função de proteção 
de sobrecorrente 

A magnitude das correntes de curto-circuito diminui porque a conexão com a rede 
principal é perdida, o que pode levar a problemas de coordenação dos dispositivos de 
sobrecorrente da região ilhada. 

Aterramento 
inadequado e ferro-

ressonância 

A ilha pode ficar sem referência de terra a depender do tipo de conexão do 
transformador de acoplamento [30]. Como consequência, as magnitudes de corrente 
de curto-circuito fase-terra podem apresentar valores pequenos e não detectáveis pela 
proteção, além da possibilidade de ocorrência do fenômeno de ferro-ressonância, que 
pode ocorrer entre capacitores e as indutâncias não-lineares de transformadores, e 
pode provocar sobretensões elevadas com alta distorção harmônica. Transformadores 
com neutro isolado em alta tensão são mais susceptíveis à ferro-ressonância que 
transformadores com neutro aterrado, e além disso, pode ocorrer ferro-ressonância no 
ilhamento de geradores de indução auto-excitados por capacitores [31]. 

Religamento fora de 
sincronismo 

Diferenças angulares podem ocorrer no elemento de conexão entre a ilha e a rede 
porque a frequência da concessionária e da ilha são diferentes [31]. Se os requisitos 
de sincronismo não forem respeitados, transitórios indesejáveis podem ocorrer. 
Portanto, surgem dificuldades em relação à restauração do sistema [3]. Por exemplo, 
na abertura de um religador, os GDs a jusante devem ser desconectados antes do 
fechamento [18]. 

Fontes: [3]; [6]; [10]; [11]; [18]; [29] - [32]. 
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 A próxima seção apresenta a classificação dos métodos de detecção de ilhamento. 

 

2.2 Métodos de detecção de ilhamento 

 

Os métodos de detecção de ilhamento podem ser classificados conforme a Figura 1. 

Conforme [3]; [33]; [34], as técnicas remotas são baseadas em sistemas de teleproteção entre 

a concessionária, dispositivos de proteção e os GDs. As técnicas locais são divididas em 

passivas (baseadas somente em medidas elétricas no ponto de acoplamento comum entre o 

GD e o sistema), ativas (têm o princípio de inserir pequenas perturbações no sistema de 

potência) e híbridas (empregam as técnicas passivas e ativas simultaneamente). A Tabela 2 

apresenta vantagens e desvantagem das técnicas. 

 

Figura 1 – Diagrama esquemático dos métodos de detecção de ilhamento. 

 
Fonte: [3]. 

 

Tabela 2 – Vantagens e desvantagens das técnicas anti-ilhamento. 

Técnica Vantagem Desvantagem 

Remota Eficiente na detecção do ilhamento 

Custo maior que outras técnicas, complexidade 
do sistema de teleproteção e perda do sistema 
de proteção caso ocorra rompimento de cabos 
ou defeito na comunicação 

Passiva 
Baixo custo e aceita pelo setor elétrico, sendo 

exigência das concessionárias 
Apresenta zonas de não-detecção do ilhamento  

Ativa 
Independência do balanço entre carga e 

geração 

Possível interferência de sinais; geração de 
perturbações no sistema elétrico; degradação da 

qualidade de energia 
Hibrida Depende da combinação entre passiva e ativa Depende da combinação entre passiva e ativa 

Fontes: [3]; [33]; [34]. 

 

Diversas técnicas de detecção de ilhamento são propostas na literatura. Alguns 

exemplos são apresentados a seguir. 

Métodos de detecção de ilhamento

Técnicas Remotas

Sistemas 
SCADA

Sistemas 
PLCC

Redes de 
Comunicação

Técnicas Locais

Passivas

Funções de Frequência

Sub/Sobrefrequência df/dt Salto de vetor df/dP

Funções de Tensão dP/dt

Ativas Híbridas
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A aplicação de mineração de dados (data mining) elabora uma árvore de decisão para 

detecção do ilhamento em função de diversas grandezas. Em [35] é apresentada a comparação 

de uma aplicação de mineração de dados em um sistema com geradores síncronos. Em [36] 

são analisadas 27 variáveis (frequência, tensão, potência ativa e reativa, distorção harmônica e 

etc.) para o treinamento com base em medidas no GD. Em [37] é utilizada a mineração de 

dados para avaliar ilhamento, chaveamentos de carga e faltas utilizando diferentes algoritmos 

para correlacionar os dados. 

Em [38] é apresentada uma técnica de proteção passiva que calcula o equivalente de 

Thevenin do sistema elétrico visto nos terminais do GD. O valor calculado é diferente para 

operação paralela ou ilhada do gerador, o que possibilita a detecção do ilhamento. Entretanto, 

a técnica não apresenta condições em que a proteção não deveria atuar, como chaveamentos 

de carga na rede. 

Em [39] é proposta uma proteção passiva para gerador síncrono distribuído analisando 

a oscilação de frequência com base na equação swing da máquina síncrona, que apresenta 

diferentes comportamentos quando ocorre um evento em que há ou não perda de conexão 

com o sistema de distribuição. Foi utilizado o sistema IEEE 34 barras, com bons resultados de 

detecção nas condições apresentadas quando comparado com a função 81R. Entretanto, não 

foi apresentado o comportamento da solução em situações de vários GDs ilhados, e como 

deveriam ser ajustados os parâmetros da técnica em tais situações [39]. 

Em [40] é apresentado um método de detecção em função do desbalanço de tensão 

resultante da abertura assimétrica de disjuntores no momento do ilhamento. O método 

necessita de disjuntores específicos que apresentam certo tempo entre abertura das fases, e 

não são a solução convencional aplicada em sistemas de distribuição [40]. 

Em [41] é apresentado um esquema de proteção passiva com base na variação da 

quinta harmônica em microrredes com geradores baseados em inversores. Tal método avalia a 

resposta em frequência para diferenciar entre operação ilhada e paralela, mas não faz uma 

análise da operação de sistemas baseados em geradores síncronos ou assíncronos. 

Em [8] é apresentado um método ativo baseado na injeção de potência reativa e 

detecção pela função 81R, baseando-se na relação entre potência reativa e frequência. O uso 

da função 81R mostrou-se mais vantajoso que da função 81U/O [8]. 

Novas técnicas utilizadas na detecção de ilhamento precisam ser estudadas a fundo, 

serem aceitas pela indústria, e então serem aplicadas nos sistemas de distribuição reais. Para o 

emprego prático de uma nova ferramenta, é necessário o domínio por equipes de manutenção 
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e operação, identificação de suas vantagens e desvantagens, e os equipamentos devem passar 

por testes aprovados pela concessionária acessada. 

Sendo assim, metodologias de ajustes considerando proteções existentes e bem 

conhecidas, ou derivações destas, não promovem grandes alterações nas filosofias atuais de 

proteção, viabilizando o emprego na indústria. Além disso, como na atualidade as 

concessionárias exigem a instalação de relés de proteção no ponto de acoplamento comum 

(PAC) do GD [42] - [44], o aprimoramento das técnicas convencionais não gera custos 

adicionais. Existem vários estudos baseados nas funções de proteção de frequência e tensão (e 

suas vertentes) para aprimorar os ajustes.  

Em [11] é realizado o estudo do desempenho das funções de proteção 81U/O/R, 78 e 

27/59 para detecção do ilhamento, e modelagem analítica e computacional das funções. Além 

disso, em [11] é verificada a relação entre as equações que descrevem o comportamento das 

funções de sub/sobrefrequência e salto de vetor, posteriormente validadas em [3]. 

Em [45] é proposto um método para ajustar e analisar as proteções com base em 

regiões de não-detecção do ilhamento, formada por pontos críticos de desbalanço de potência 

ativa e reativa, o que possibilita coordenar as proteções de forma gráfica. Outros estudos 

analisam o desempenho frente variações dos tipos de carga variáveis com a tensão e 

frequência para geradores síncronos para funções 81U/O/R [16] e baseados em inversores 

para funções 81U/O e 27/59 [46].  

A mudança do algoritmo na detecção de ilhamento para a função 81R foi avaliada em 

[47], verificando as diferenças na atuação da proteção para o mesmo ajuste e evento. Além 

disso, outras análises do desempenho da proteção foram apresentadas em [48], para a função 

78, e [49], para a função 81R. Foram avaliadas diferentes condições no sistema, como: cargas 

dependentes da tensão, fator de potência das cargas, constante de inércia e modo de controle 

do gerador, comprimento de alimentadores e relação X/R. 

A análise das proteções de tensão e frequência é estendida para geradores de indução 

em [50], sendo verificado que o tempo de atuação está associado à compensação de potência 

reativa do gerador. Além disso, em [51] é verificado o efeito dos compensadores estáticos do 

gerador de indução na detecção de ilhamento pelas funções de sub/sobrefrequência. 

Os métodos passivos convencionais, como as funções de proteção 81U/O, 81R, 78 e 

27/59 são citados na literatura como sendo de baixo custo, porém apresentando zonas de não-

detecção de ilhamento, podendo não atuar corretamente para determinado perfil de carga-

geração [40]. Isto é, caso ocorra um ilhamento (devido a faltas, abertura por elementos de 

proteção ou por manutenções no sistema) e a carga na ilha seja suficientemente próxima à 
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geração, a proteção pode não atuar, sendo então formada uma ilha energizada no sistema e 

sem conexão com a rede principal [52]. Portanto, a utilização de ajustes (pick-ups) e 

temporizações mais sensíveis melhoram a detecção do ilhamento. 

Para solucionar esse problema, pode-se limitar a quantidade de geração distribuída no 

sistema. Em [53] são apresentados casos reais de ilhamento não intencional, sendo um deles 

registrado em um alimentador de 27,6 kV com geração eólica e capacitores em paralelo. Nas 

análises de ilhamento nesse alimentador, é afirmado que utilizar geração distribuída com 

potência de até 50 % da carga é suficiente na detecção de ilhamento quando não são utilizados 

sistemas de teleproteção. Segundo [54], se a carga é ao menos duas vezes maior que a geração 

(“two-to one” rule), ocorre colapso de frequência na ilha e o GD é desconectado. Segundo a 

IEEE 1547 [7], algumas formas de atender ao tempo mínimo de atuação para ilhamento são: 

 

• Agregação de geração distribuída menor que 1/3 do mínimo valor de carga do sistema; 

• Certificar que a geração distribuída passa por testes de detecção de ilhamento; 

• Funções de proteção de subpotência ou potência reversa; e 

• Outros métodos de detecção de ilhamento, como forçar a variação de frequência ou 

tensão, e sistemas de teleproteção. 

 

Segundo o terceiro módulo do PRODIST [42], o acessante ao sistema deve atender às 

condições exigidas neste procedimento e nos procedimentos da concessionária acessada, 

como requisitos de teleproteção. A instalação de teleproteção pode não ser obrigatória, apenas 

recomendada [55]. Portanto, como as proteções passivas são exigências básicas, mas não a 

teleproteção, então a análise detalhada dos ajustes é relevante para a proteção anti-ilhamento. 

Além da detecção do ilhamento, a proteção não deve atuar para eventos de outra 

natureza. Segundo [56], as funções de proteção 81R e 78, tradicionalmente utilizadas para 

detecção de ilhamento, podem atuar para variações de frequência na rede que não sejam 

ilhamento, desligando GDs e levando a possíveis cortes de carga. Segundo estimativas 

realizadas na Irlanda [56], eventos futuros podem provocar taxas de variação de 1 Hz/s na 

rede, não significando que sejam ilhamento. Isto é, ajustes muito sensíveis podem provocar 

atuação incorreta da proteção anti-ilhamento.  

Por fim, o sistema de proteção deve ser [57]: 

 

• Confiável: garantia de que a proteção vai atuar corretamente quando deve atuar; 
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• Seguro: garantia de que a proteção não vai atuar quando não deve atuar; 

• Seletivo: máxima continuidade de serviço com mínima desconexão do sistema; 

• Rápido: abertura o mais rápido possível; 

• Simples: o mínimo possível de equipamentos de proteção para atingir o objetivo; e 

• Econômico: máxima proteção com mínimo custo. 

 

2.3 Proteções passivas para detecção de ilhamento 

 

O relé é considerado a ferramenta mais poderosa da engenharia de proteção, pois atua 

sobre disjuntores no sistema, baseando-se na lógica interna e em valores de tensão e corrente 

[58]. As funções de proteção em estudo, de acordo com seu código na tabela ANSI, são: 81U 

(subfrequência, em Hz), 81O (sobrefrequência, em Hz), 81R (taxa de variação de frequência, 

em Hz/s), 78 (salto de vetor, em graus, °), 27 (subtensão, em pu) e 59 (sobretensão, em pu). 

As funções 81U/O e 27/59 são exigidas na conexão de GDs de qualquer potência 

instalada, tal como apresentado no terceiro módulo do PRODIST [42, p. 38]. Entretanto, as 

funções 81R e 78, apesar de não serem exigidas, são utilizadas pontualmente e muito 

estudadas na literatura para uso como proteção anti-ilhamento [3]; [11]; [55]; [59]. 

 

2.3.1 Funções de proteção 81U/O 
 

A frequência é estimada pelo sinal de tensão de entrada do relé de proteção. Se a 

frequência violar os ajustes de sub ou sobrefrequência, o relé atua, enviando um sinal (trip) 

para abrir o disjuntor e desligar o circuito [3]. A função de sub/sobrefrequência pode 

apresentar ajustes temporizados e ajuste de mínima tensão de operação (ou bloqueio de 

tensão) [3]; [60]; [61], descritos a seguir. 

 

• Temporização: se o ajuste for violado por tempo maior que a temporização, a proteção 

atua. Caso o sinal medido retorne a uma condição que não viola o ajuste antes que a 

temporização seja excedida, então a proteção não atua [3]; 

• Bloqueio de tensão: caso a tensão seja menor que a mínima tensão, a proteção é 

bloqueada. É usado para prevenir a falsa operação por não haver sinal para ser medido 

[62, p. 5.145], ou evitar falsa operação para curto-circuito ou partida de geradores [11]. 
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A função de proteção de frequência é comumente aplicada na proteção de geradores 

[63] e é um dos requisitos básicos para detecção de ilhamento, pois é sensível à variação de 

potência ativa na ilha [64]-[66]. Vários trabalhos analisam o ajuste dessa proteção para a 

detecção de ilhamento [65]; [66]. Segundo [11], para um ilhamento, o tempo de atuação (ou 

tempo de trip) ta da função de proteção de sub/sobrefrequência, para um gerador síncrono e 

cargas modeladas como potência constante, está relacionado ao desbalanço de potência ativa 

conforme (1), sendo H a constante de inércia do gerador síncrono (em segundos), Δf o ajuste 

em função da variação em relação à frequência nominal f0 (em Hz)1, ΔP é o desbalanço de 

potência ativa (em pu) e Tset é a temporização (em segundos). 

 

0
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A IEEE 1547 de 2003 [7] relaciona os ajustes das funções de frequência à potência 

nominal dos GDs, apresentada na Tabela 3, e na Tabela 4 segundo IEEE 1547, amendment 1 

[67]. A recomendação indica faixas de frequência e tempos de detecção (clearing time). 

 

Tabela 3 – Limiar de desconexão para variações de frequência (IEEE 1547). 

 Faixa de frequência Tempo de detecção 

Potência ≤ 30 kW f > 60,5 Hz ou f < 59,3 Hz 160 ms 

Potência > 30 kW 
f > 60,5 Hz ou f < 57 Hz 160 ms 

Ajustável entre 57 e 59,8 Hz Ajustável entre 160 ms e 300 s 

Fonte: [7]. 

 

Tabela 4 – Limiar de desconexão para variações de frequência (IEEE 1547, amendment 1). 

 Ajuste Tempo de detecção Ajuste Tempo de detecção 

81U, 1° estágio f < 57 Hz 160 ms 56-60 Hz 10 s 

81U, 2° estágio f < 59,5 Hz 2 s 56-60 Hz 300 s 

81O, 1° estágio f > 60,5 Hz 2 s 60-64 Hz 300 s 
81O, 2° estágio f > 62 Hz 160 ms 60-64 Hz 300 s 

Fonte: [67]. 

 

Segundo a IEEE C37.106 [68, p. 15-16], geralmente as turbinas a combustão interna 

podem operar continuamente entre 57 e 60 Hz, além de operar de forma restrita entre 61 e 

66 Hz até 10 minutos. Já em [69, p. 241] é afirmado que essas turbinas apresentam, em geral, 

                                                 
1 Por exemplo, Δf = 1 Hz representa o ajuste de 59 e 61 Hz. 
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grande tolerância à operação em subfrequência, e podem operar abaixo de 57 ou 58 Hz por 

longos períodos de tempo. Um ajuste típico dessa função é apresentado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Exemplo de ajuste das funções de proteção de frequência. 

Proteção Ajuste Temporização 

81U, 1° estágio 58,5 Hz 10 s 

81U, 2° estágio 56,5 Hz instantâneo 

81O, 1° estágio 62 Hz 30 s 
81O, 2° estágio 66 Hz instantâneo 

Fontes: [43, p. 30]; [55, p. 31]. 

 

2.3.2 Função de proteção 81R 
 

A função de proteção de taxa de variação de frequência (rate of change of frequency 

‘ROCOF’, df/dt, 81dfdt ou 81R) é baseada no módulo de df/dt e apresenta bons resultados 

para detecção do ilhamento [3]; [6]. Tal função é uma boa alternativa em casos em que a 

frequência não atinge valores elevados, mas varia rapidamente. Assim como a função de 

frequência, pode apresentar bloqueio de tensão e temporização, a depender do relé comercial 

utilizado [60]; [61]. Algumas aplicações são verificadas em [17]; [49]; [59].  

Segundo [11], para um ilhamento, o tempo de atuação da função 81R, para um gerador 

síncrono e cargas modeladas como potência constante, pode ser representado por (2), sendo Ta 

a constante de tempo de um filtro de primeira ordem usado na estimação, Δt o tempo mínimo 

de atraso do cálculo de df/dt (em segundos), e dfdt o ajuste (em Hz/s). 
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As informações da literatura a respeito de ajuste da função 81R são variadas. Em [6] é 

afirmado que os ajustes variam de 0,1 a 0,2 Hz/s (sem especificar a frequência nominal), mas 

que podem ser maiores a depender das condições operativas. Em [59], alguns ajustes típicos 

estão em torno de 0,1 a 1,2 Hz/s. Em [49] são simuladas situações operativas avaliando os 

ajustes na faixa de 0,12 a 1,2 Hz/s. Em [17] é apresentado um método de coordenação das 

funções 81U/O e 81R baseado em curvas de desempenho das funções de proteção, em que 

uma solução adequada no processo de coordenação é 0,5 Hz/s com temporização de 460 ms. 

Por fim, de acordo com práticas das concessionárias, usam-se ajustes por volta de 1 Hz/s com 

atuação instantânea ou próxima a zero. 
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2.3.3 Função de proteção 78 
 

Segundo a tabela ANSI, o número 78 da tabela pode representar a medição do ângulo 

de fase ou a perda de sincronismo. A definição adotada nesta tese é baseada em [43]; [55], 

caracterizando a função 78 como salto de vetor e “relés que indicam deslocamento de fase 

(graus elétricos) de tensão” [43]; [55]. Portanto, a função de salto de vetor (deslocamento de 

fase, medição do ângulo de fase, vector surge relay, vector jump relay, ou voltage jump relay) 

tem como sinal de entrada o módulo do ângulo Δθ a ser apresentado na seção 3.5.4, e atua 

caso o ajuste seja violado [3]. Algumas aplicações são apresentadas em [11]; [70]; [71]. 

A função 78 pode ser ajustada para atuar instantaneamente ou com temporização, além 

do bloqueio de tensão, a depender das opções fornecidas pelos fabricantes [60]; [61]. Para um 

ilhamento, o tempo de atuação da função 78, para um gerador síncrono e cargas modeladas 

como potência constante, pode ser representado por (3), sendo Δδ o ajuste (em graus, °) e c o 

número de ciclos anteriores usados na comparação (dada em ciclos de f0) [3]. 

  

02a set
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t T

c P f
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∆
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A função 78 apresenta respostas semelhantes à 81U/O [3], e a relação entre os ajustes 

é apresentada em (4), sendo c = 2 ciclos (de acordo com o apresentado na seção 3.5.4 e 

resultados experimentais [3]) e Δf é o ajuste de frequência (em Hz). De acordo com práticas, 

os ajustes típicos variam de 3° a 10° com atuação instantânea. Conforme [6], o ajuste de 6° 

pode ser utilizado para detecção do ilhamento, mas pode levar a atuação incorreta em casos de 

inserção ou desconexão de grandes geradores ou cargas na rede. 
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2.3.4 Funções de proteção 27/59 
 

A função de sub/sobretensão utiliza o valor eficaz de tensão para verificar a violação 

do ajuste. A tensão eficaz é filtrada para atenuar os sinais de alta frequência, e então é feita a 

comparação com os ajustes (a frequência de corte apresentada na Tabela 87 do apêndice). 

Ajustes típicos estão na faixa de 0,5-0,8 e 1,1-1,2 pu [11], e essa proteção pode ser utilizada 

para detecção do ilhamento, como apresentado em [46]; [72]. 
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As funções 27/59 podem apresentar lógicas distintas a depender do relé de proteção. 

Uma opção é que a função de subtensão baseia-se na menor tensão das três fases, e a 

sobretensão a maior [61]. Outra opção é selecionar a lógica, em que a unidade atua quando as 

três fases atuam (condição AND), ou quando ao menos uma das três fases atua (condição OR) 

[61]. Segundo [11], a decisão de trip ainda pode ser analisada pela tensão de sequência 

positiva. Nesta tese, as funções de proteção 27/59 foram modeladas para atuar se ao menos 

uma das fases viola os ajustes. 

Os ajustes dessa função são apresentados na Tabela 6, segundo a IEEE 1547 [7]. A 

temporização indica o máximo tempo para desligamento do GD quando se trata de fontes 

menores ou iguais a 30 kW, e se refere a um valor padrão quando maior que 30 kW [7]. Além 

disso, de acordo com a IEEE 1547, amendment 1 [67], os ajustes sofreram modificações, 

conforme exposto na Tabela 7, sendo que a depender da potência das unidades os ajustes 

devem ser fixos ou ajustáveis [67]. A Tabela 8 apresenta ajustes típicos.  

 

Tabela 6 – Limiar de desconexão para variações de tensão (IEEE 1547).  

Faixa de Tensão Tempo de detecção 

V < 0,5 pu 160 ms 

0,5 pu ≤ V < 0,88 pu 2 s 

1,1 pu < V < 1,2 pu 1 s 
V ≥ 1,2 pu 160 ms 

Fonte: [7]. 

 

Tabela 7 – Limiar de desconexão para variações de tensão (IEEE 1547, amendment 1). 

Faixa de Tensão Tempo de detecção Tempo de detecção ajustável 

V < 0,45 pu 160 ms Menor ou igual a 160 ms 

0,45 pu ≤ V < 0,6 pu 1 s Menor ou igual a 11 s 

0,6 pu ≤ V < 0,88 pu 2 s Menor ou igual a 21 s 

1,1 pu < V < 1,2 pu 1 s Menor ou igual a 13 s 
V ≥ 1,2 pu 160 ms Menor ou igual a 160 ms 

Fonte: [67]. 

 

Tabela 8 – Exemplo de ajuste das funções de tensão. 

 Função 27 Função 59 

Micro e Minigeração [43] 0,92 pu, 2 s 1,05 pu, 5 s 

GD com comercialização de energia: conexão na subestação [55] 0,7 pu, 2 s 1,1 pu, 10 s 
GD com comercialização de energia: conexão no alimentador [55] 0,95 pu, 2 s 1,01 pu, 10 s 

Fontes: [43]; [55]. 
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2.4 Variações da demanda das cargas no sistema de distribuição 

 

Funções de proteção baseadas em frequência e tensão são sensíveis às condições 

operativas do sistema de distribuição. Em diversos trabalhos são analisados os efeitos de 

parâmetros e condições distintas de operação do sistema que afetam essas proteções, como: 

múltiplos geradores, comprimento das linhas de distribuição, potência de curto-circuito, 

variação da constante de inércia dos geradores síncronos distribuídos, diferentes ajustes da 

proteção, etc. [47]; [65]; [66]; [70]; [72]-[75]. 

O tipo de carga, por exemplo, tem grande influência na detecção do ilhamento. As 

cargas podem ser representadas por modelos dependentes da tensão, tal como apresentado em 

(5) para potência ativa e (6) para a potência reativa, sendo: P e Q as potências ativa (W) e 

reativa (var) demandadas pela carga, respectivamente; P0 e Q0 a potência ativa (W) e reativa 

(var) nominal da carga, respectivamente; V a tensão da barra em que a carga está conectada 

(V); V0 a tensão nominal da barra em que a carga está conectada (V); e os expoentes que 

indicam a natureza da potência ativa (np) e reativa (nq) [3]; [76, p. 272]. 
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Uma carga modelada por (5) varia sua dependência com a tensão através de np. 

Quanto maior o valor do coeficiente, maior é a dependência da demanda de potência pela 

tensão, sendo que np = 2 representa cargas de impedância constante, np = 1 de corrente 

constante e np = 0 de potência constante.  

Por exemplo, cargas de impedância constante demandam potência ativa conforme (7), 

sendo que a potência é diretamente proporcional ao quadrado da tensão, e inversamente 

proporcional à constante V0
2/P0 [3]. Nota-se que o comportamento da demanda em (7) é igual 

à (8), que representa a potência ativa demandada por uma resistência R à tensão V. Isto é, 

np = 2 apresenta a mesma relação entre P e V que uma carga de resistência R. 
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O efeito da variação do tipo de carga é verificado na literatura [11]; [16]; [46]; [77]. 

As conclusões para um sistema com GD síncrono mostram que cargas de impedância 

constante apresentam resultados mais conservadores da proteção anti-ilhamento baseada em 

medidas de frequência, para condições de operação de excesso de potência ativa e reativa, ou 

déficit de potência ativa e reativa [46]. 

Nos sistemas de distribuição a carga está em frequente mudança [12], o que altera o 

desbalanço de potência na ilha, e assim, impacta o desempenho da proteção anti-ilhamento. 

Após o ilhamento, a tensão nas barras varia, juntamente com o comportamento dinâmico das 

cargas dependentes da tensão. Diferentes combinações de cargas podem levar ao mesmo valor 

de importação (ou exportação) de potência pela provável ilha antes do ilhamento, mas resultar 

em dinâmicas distintas após o evento. O efeito da variação das cargas, fator de potência e 

desequilíbrio de cargas no sistema de distribuição é importante para avaliar condições críticas 

da proteção, e as curvas de desempenho são uma ferramenta adequada para a análise desse 

comportamento. A próxima seção faz uma breve revisão sobre essa metodologia de análise. 

 

2.5 Curvas de desempenho 

 

A capacidade de detecção da proteção anti-ilhamento pode ser avaliada pelas curvas 

de desempenho. Há aplicações desse método na literatura para as funções 81U/O [66], 81R 

[17], 78 [73] e 27/59 [72]. Por exemplo, em [65] as curvas de desempenho são utilizadas para 

análise da função de frequência em um sistema com múltiplos geradores síncronos 

distribuídos, verificando-se a necessidade de adaptar as curvas para tal análise. Em [74] e [75] 

é concluído que o desbalanço de potência reativa afeta a curva de desempenho das funções 

81U/O para cargas dependentes da tensão, sendo analisados geradores síncronos [74] e de 

indução aplicados à geração eólica [75]. Em [3] são usadas curvas de desempenho para 

validar resultados de modelos computacionais e analíticos de proteções anti-ilhamento através 

de simulação em tempo real e utilizando relés de proteção comerciais. 
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A curva de desempenho é a relação gráfica de tempo de atuação com o desbalanço de 

potência na ilha, causado pela desconexão com a concessionária. Tais curvas permitem 

avaliar o tempo de atuação da proteção para várias condições operativas [3]; [11].  

A Figura 2 apresenta um exemplo de curva de desempenho, sendo verificado o 

comportamento inverso entre desbalanço de potência ativa (ΔP) e tempo de atuação (tempo de 

trip) do ilhamento (ta) para a função de sub/sobrefrequência, isto é, quanto maior o ΔP, maior 

e/ou mais rápida é a variação da frequência, fazendo com que o tempo de atuação seja menor; 

e quanto menor ΔP, menor e/ou mais lenta é a variação da frequência, fazendo com que a 

proteção demore a atuar, levando a valores altos de ta [3]. 

Fixado um tempo crítico de atuação tcrit (500 ms, no exemplo de [3]), pode-se obter o 

desbalanço crítico de potência ΔPcrit ao qual a proteção atua dentro do tempo especificado: se 

ΔP ≥ ΔPcrit, então, ta ≤ tcrit; se ΔP < ΔPcrit, então, ta > tcrit. Sendo assim, o ΔPcrit representa o 

limiar entre as regiões segura e insegura de operação da função de proteção em estudo [3]; 

[11]; [73]. Sabendo o valor do ΔPcrit, é possível conhecer as limitações de tempo de atuação 

de determinados ajustes da proteção. Com essa informação, funções de proteção anti-

ilhamento podem ser ajustadas de forma mais eficiente [3]; [11]. De forma geral, as análises 

das proteções relacionadas à frequência (funções 81U/O/R e 78) são avaliadas pela relação 

entre o tempo de atuação e o desbalanço de potência ativa, e as proteções relacionadas à 

tensão (funções 27/59) com relação ao desbalanço de potência reativa [11]. 

 

Figura 2 – Exemplo de curva de desempenho. 

 
Fonte: baseado em [3]; [11].  
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2.6 Conclusões parciais 

 

Neste capítulo foi apresentada a fundamentação teórica sobre detecção de ilhamento. 

Foram apresentadas as funções de proteção passivas utilizadas na detecção, e a metodologia 

de curvas de desempenho. Verificou-se que as proteções anti-ilhamento estão fortemente 

relacionadas ao desbalanço de potência, e podem apresentar regiões não seguras. Portanto, o 

correto ajuste é importante, principalmente quando vários eventos, além do ilhamento, são 

considerados na análise para evitar atuação incorreta. Dessa forma, as metodologias propostas 

nesta tese, que apresentam meios de ajustar as proteções, são necessárias por proporcionarem 

ajustes eficientes quanto à detecção de ilhamento e minimizarem detecções quanto à 

ocorrência de outros eventos. 
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Capítulo 3  

Modelagem computacional 

Este capítulo apresenta o sistema de distribuição de energia elétrica em estudo e 

detalhes em relação à modelagem computacional. Será descrito o sistema elétrico em estudo, 

os geradores distribuídos e seus sistemas de controle, a modelagem do regulador de tensão e 

estimações de grandezas utilizadas para medição, proteção e controle. 

 

3.1 Sistema elétrico 

 

Foi selecionado o sistema de distribuição do IEEE de 34 barras, do Arizona - Estados 

Unidos, com tensão nominal de 24,9 kV, cargas desbalanceadas, ramais trifásicos e 

monofásicos, reguladores de tensão e bancos de capacitores [78]; [79]. O motivo principal da 

escolha deste sistema foi a disponibilidade dos dados (apresentados no apêndice). Alterações 

foram adotadas no sistema para execução dos estudos propostos na tese, como (Figura 32):  

 

• Todas as cargas (novas e existentes) foram modeladas como impedância constante, que 

representam os cenários mais conservadores para a detecção do ilhamento [11]; [16]; 

• O capacitor da barra 844 foi desconectado para manter o perfil de tensão adequado. Além 

disso, tal consideração simula condições mais críticas de desbalanço de potência (isto é, 

pequeno desbalanço de potência na ilha formada com a abertura da chave SW 1);  

• Foram inseridas chaves (SW) para simular eventos de chaveamento e ilhamento; e 

• Foram inseridos geradores distribuídos com cargas nas barras 824, 840 e 848. 

 

Os três GDs estão conectados às barras 848, 824 e 840 através de transformadores, e a 

forma de conexão entre transformador, GD e carga foi baseada na potência instalada dos 

geradores [43, p. 42]; [55, p. 59]. As proteções foram instaladas nos Pontos de Acoplamento 

                                                 
2 Linhas espessas representam circuitos trifásicos, e linhas delgadas, monofásicos. 
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Comum (PAC) da Figura 3, para que em caso de ilhamentos, os GDs possam suprir a carga 

do acessante e operar de forma isolada.  

 

Figura 3 – Sistema IEEE 34 barras com GDs. 

Fonte: baseado em [78]. 

 

Buscando validar a metodologia desta tese, é proposto ajustar a proteção do GD 

síncrono de 1.112 kVA conectado à barra 848, que fornece 0,98 pu de potência ativa e 0,20 pu 

de potência reativa, conforme detalhes da Figura 4. Nota-se que a potência nominal das cargas 

à jusante de SW 1 é de 1.098 kW e 584,7 kvar e a geração é 1.089,76 kW e 672,4 kvar3, 

indicando que um ilhamento provocado pela abertura de SW 1 promove condições com 

pequeno desbalanço de potência. O local e a potência do GD e da carga na barra 848 foram 

utilizadas para possibilitar isso. 

O gerador síncrono da barra 824 e o baseado em inversores da barra 840 apresentam 

as proteções anti-ilhamento com ajuste fixo, que abrem os disjuntores dos respectivos PACs 

ao atuarem, isolando a geração e carga. Além disso, esses GDs geram energia com fator de 

potência unitário. 

Os GDs atendem a uma parcela da carga total do sistema. A Tabela 9 apresenta a razão 

entre a potência ativa e reativa dos GDs e as cargas do sistema, elaborada com base na 

potência dos geradores (Figura 3 e Figura 4) e cargas (Tabela 76 e Tabela 77 do apêndice). A 

relação de potência ativa se encontra entre 46 e 58 %, e de potência reativa entre 17 e 19 %.  

                                                 
3 Soma da geração de potência reativa pelo GD (222,4 kvar) e bancos de capacitores (450 kvar).  
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Figura 4 – Sistema em estudo, com detalhamento no ramal 834-848. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 9 – Relação entre potência dos GDs e cargas do sistema.  

 Potência ativa Potência reativa 

GD em 848 / cargas do sistema e carga própria em 848 46,87 % 18,13 % 

GDs em 848 e 840 / cargas do sistema e cargas próprias em 848 e 840 50,10 % 17,89 % 

GDs em 848 e 824 / cargas do sistema e cargas próprias em 848 e 824 54,68 % 17,54 % 

Todos GDs / cargas do sistema e todas as cargas próprias 57,59 % 17,32 % 

Fonte: próprio autor. 

 

A próxima seção apresenta a modelagem do gerador síncrono distribuído e seus 

controles de tensão e velocidade, aplicado nos GDs das barras 824 e 848. 

 

3.2 Gerador síncrono distribuído 

 

Fontes primárias podem ser aproveitadas por: pequenas centrais hidrelétricas, geração 

eólica, painéis fotovoltaicos, energia das ondas do mar, termelétricas com gás proveniente de 

aterro sanitário e de esgoto municipal, biomassa e energia geotérmica, entre outras [6].  

Grupos geradores a diesel são largamente utilizados para geração de emergência, e 

podem operar como geração distribuída para reduzir custos quando a tarifa no horário de 

ponta supera o custo da geração [80]. As capacidades de geradores síncronos acionados por 

motores de combustão interna podem variar de 5 kW a 10 MW [1]. 

O diesel pode ser associado ao biodiesel para a geração [80]. O biodiesel puro é 

representado por B100, e se é usado como mistura, usa-se o termo BXX para representação, 

sendo XX a porcentagem de biodiesel misturado no diesel derivado do petróleo (por exemplo, 

834

842

L844

846

L848

GD

SW 1

24,9Yn/0,48Yn kV
1500 kVA

24,9Δ/0,48Yn kV
750 kVA

LGD1PAC

1112 kVA

556 kW 
182,75 kVAr
FP=0,95 ind.

ΔP 
ΔQ

Cargas concentradas
Cargas distribuídas

L4648

L4446

L4244

Potência ativa nominal das cargas a jusante de SW 1............... 1098  kW
Potência reativa nominal das cargas a jusante de SW 1............ 584,7 kVAr
Potência reativa nominal dos capacitores a jusante de SW 1.... 450    kVAr

P = 0,98 pu = 1.089,76 kW 
Q = 0,20 pu = 222,4 kVAr

relé



 56 Modelagem computacional 

B20 significa 20 % de biodiesel na mistura). Segundo [81], misturas com biodiesel devem ser 

menores que B20 para operação adequada. O uso de misturas acima de B20 não é comum 

devido a falta de incentivo, preço e diminuição da capacidade energética [82]. 

Os geradores a combustão interna também são muito utilizados para aproveitamento 

do biogás. As principais tecnologias para aproveitamento do biogás são as 

turbinas/microturbinas a gás, e geradores de combustão interna de ciclo Otto ou Diesel [83].  

Segundo o terceiro módulo do PRODIST [42]: “toda central geradora com potência 

instalada acima de 300 kW deve possuir sistemas de controle de tensão e de frequência”, 

sendo que, “para centrais geradoras com potências inferiores, estes sistemas devem ser 

instalados quando em operação ilhada”. Os modelos de controle de tensão e velocidade 

utilizados nesta tese são apresentados nas próximas subseções, e foram implementados no 

ATP por algoritmos desenvolvido em Models. 

 

3.2.1 Modelagem do controle de tensão e potência reativa 
 

O controle de tensão é do tipo IEEE DC1A, conforme detalhada em [76, p. 363]; [84, 

p. 7]. O controle de potência reativa é apresentado na Figura 5 e baseado em [84, p. 38]. 

 

Figura 5 – Diagrama de controle do sistema de excitação IEEE var Tipo II e DC1A. 

 
Fonte: baseado em [84, p. 7; 38]. 

 

A tensão terminal é calculada de acordo com (9), conforme uma das opções de [85]. 

Os sinais de tensão terminal Vt e potência reativa trifásica Q3ϕ são filtrados por um filtro 

Butterworth passa-baixa de segunda ordem [86, p. 508], conforme função de transferência 

H(s) apresentada em (10), com frequência de corte fc apresentada no apêndice, Tabela 87. 
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3.2.2 Modelagem do controle de velocidade 
 

O modelo do controle de velocidade é apresentado na Figura 6. Em relação ao modelo 

original [87], foi adicionada a constante KC à malha de controle para melhorar o ajuste. Além 

disso, a velocidade mecânica do gerador é filtrada pela função de transferência (10), com 

frequência de corte apresentada no apêndice, Tabela 87. Segundo [88]: 

 

• Gate: saída do controle que representa a abertura da válvula de combustível e depende da 

variação de velocidade Δω; 

• Fluxo de combustível ϕ: saída do bloco do atuador mecânico. Corresponde ao fluxo de 

combustível que é fornecido ao motor de combustão interna; 

• Motor diesel: o fluxo de combustível é convertido em torque mecânico no eixo do 

gerador. A dinâmica do motor pode ser simplificada por um atraso, que considera o tempo 

que o atuador leva para injetar combustível nos cilindros; o tempo de queima do 

combustível; e o tempo que os cilindros levam para produzir o torque. 

 

Figura 6 – Controle de velocidade do gerador a combustão interna. 

 
Fonte: baseado em [87]. 

 

A próxima seção apresenta a modelagem do gerador distribuído baseado em 

inversores, que foi inserido na barra 840 do sistema da Figura 3, página 54. 

 

3.3 Gerador distribuído baseado em inversores 

 

Certas fontes energéticas convertem a energia primária em energia elétrica em corrente 

contínua, ou em corrente alternada com frequência variável, tal como células a combustível, 
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painéis fotovoltaicos e geradores eólicos. Tais tecnologias necessitam de estágios de 

conversão da energia elétrica para adequação à tensão alternada da rede de distribuição [89].  

Para realizar a conversão de corrente contínua para alternada, usam-se inversores 

comutados por chaves disparadas por um sistema de controle, sendo que normalmente são 

utilizados IGBTs (Insulated-Gate Bipolar Transistors) como chaves [90]. 

O diagrama de blocos geral do inversor controlado por fonte de tensão (VSC – Voltage 

Source Control) é apresentado na Figura 7, e baseia-se no sistema de controle utilizado em 

[89] e [90] para análise de sistemas de distribuição com geração distribuída, e em [91] para 

sistemas de transmissão em corrente contínua.  

 

Figura 7 – Modelagem do inversor e controles associados. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

A fonte de tensão de corrente contínua Vcc representa o processo de geração de energia 

elétrica, podendo ser, por exemplo, a saída de um estágio de conversão CC/CC de um sistema 

fotovoltaico, ou a saída de um conversor CA/CC de um gerador eólico. Seis IGBTs são 

conectados aos terminais de Vcc para conversão de corrente contínua em alternada nos 

terminais do inversor (tensões vsa, vsb e vsc) através de disparos controlados eletronicamente. 

Cada ramo se refere a uma fase, e os IGBTs do mesmo ramo são disparados de forma 
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alternada, evitando curto-circuito nos terminais de Vcc (mais detalhes em [91, p. 40]). Após a 

conversão, usam-se os indutores Ls em série para conexão com a rede (tensões va, vb e vc e 

correntes ia, ib e ic), que bloqueiam os componentes harmônicos de corrente de ordem elevada. 

As chaves devem ser comutadas de forma a produzir a quantidade especificada de 

potência ativa e reativa. Portanto, usa-se um sistema de controle baseado no sistema de 

coordenadas de eixo direto e em quadratura (dq) através da Transformação dq0 (ou 

Transformada de Park). As transformações entre tensões de fase e tensões de eixo direto e em 

quadratura são expressas em (11) e (12) [76, p. 69], sendo θ o ângulo associado à 

transformação. 

 

2 1
3 1

2 3

2 2
cos cos cos

3 32

3 2 2
sen sen sen

3 3

a
d

b
q x

c x
x

v
v

v
v

v

π π
θ θ θ

π π
θ θ θ

    − +              =   
       − − − − +      

    

 (11) 
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x

v
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v
v

v
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π π
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π π
θ θ

− 
         − − −     =         
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 (12) 

 

A mudança da referência de abc para dq busca desacoplar o controle de potência ativa 

e reativa [90]. Segundo dedução apresentada em [76, p. 100], para sistemas equilibrados as 

potências ativa e reativa são dadas por (13) e (14), respectivamente.  

 

( )3

2 d d q qP v i v i= +  (13) 

 

( )3

2 q d d qQ v i v i= −  (14) 

 

Caso vq = 0 (eixo direto d em fase com o eixo da fase a), a potência ativa e reativa são 

simplificadas conforme (15) e (16), indicando o acoplamento da corrente de eixo direto com a 

potência ativa, e corrente do eixo em quadratura com a potência reativa [91]. 
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3

2 d dP v i=  (15) 

 

3

2 d qQ v i= −  (16) 

 

As relações apresentadas em (13) à (16) são utilizadas para explicar o desacoplamento 

no controle, e não foram utilizadas na medição de potência por serem aplicadas para sistemas 

equilibrados. Estudos apresentam equações equivalentes (em termos da Transformação dq0) 

para a medição de potência ativa e reativa para sistemas desequilibrados [92]. Entretanto, a 

medição de potência ativa e reativa (bloco vi para PQ da Figura 7) utilizada nesta tese baseia-

se na estimação fasorial da tensão e corrente de fase (a ser apresentado na seção 3.5.1). 

Como verificado em (11) e (12), é necessário estimar o ângulo θ para a aplicação da 

Transformação dq0. Para isso, usa-se o Phase-Locked Loop (PLL) da Figura 7, conforme 

diagrama de blocos apresentado na Figura 8. O PLL estima a fase e a frequência nos terminais 

do inversor, baseando-se em vq, que é proporcional ao erro de frequência [90]. Dessa forma, 

utiliza-se um controlador proporcional e integral (com ganho proporcional KPPLL e integral 

KIPLL) para zerar o erro, e estimar o ângulo θ.  

 

Figura 8 – Estrutura do Phase-Locked Loop (PLL). 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Retomando a Figura 7, nota-se que o sistema de controle tem como entrada as tensões 

e correntes no sistema de coordenadas dq, a frequência dada pelo PLL (ωPLL) e a potência 

ativa e reativa medida. As malhas de controle de potência ativa e reativa podem ser 

desenvolvidas em função do equacionamento das tensões do inversor e da rede. Tal como 

apresentado em [90, p. 38], a tensão no inversor é a soma da queda de tensão na indutância LS 

e da tensão da rede, conforme apresentado em (17). 
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sa a a

sb b bs

sc c c

v v i
d

v v iL
dt

v v i

     
     

= +     
     
     

 (17) 

 

Considerando a matriz de conversão de abc para dq apresentada em (11) como sendo 

[B], então (17) pode ser representada em termos dos componentes dq. Dessa forma, 

multiplicam-se ambos os lados de (17) por [B], resultando em (18), e posteriormente em (19). 

 

[ ] [ ] [ ]
sa a a

sb b bs
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d

v v iB B L B
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= +     
     
     

 (18) 

 

[ ]
a

sd d
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sq q

c

i
v v d

iL B
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i

  
      

= +      
      

  

 (19) 

 

Em (19) os componentes de fase da corrente não foram transformadas para dq. Tal 

transformação pode ser executada com base na derivada do produto entre [B] e os 

componentes de fase, apresentada em (20).  

 

[ ] [ ] [ ]
a a a

b b b

c c c

i i i
d d d

i i iB B B
dt dt dt

i i i

      
       ⋅ = +       

       
      

 (20) 

 

O rearranjo de (20) resulta em (21). O primeiro termo a direita da igualdade em (21) é 

simplificado pela Transformação dq0, e o segundo termo baseia-se na derivada da matriz de 

conversão de abc para dq, apresentada em (22). 

 

[ ] [ ] [ ]
a a a

b b b
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i i i
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i i iB B B
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[ ]
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i iB
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Por fim, (23) apresenta o resultado da substituição de (21) e (22) em (19), sendo que 

(23) é separada em (24) e (25). 

 

sd d d q
s

sq q q d

v v i id d
L

v v i idt dt

θ        
= + −         −       

 (23) 

 

d
sd d s s PLL q

di
v v L L i

dt
ω= + −  (24) 

 

q
sq q s s PLL d

di
v v L L i

dt
ω= + +  (25) 

 

O controle de potência ativa é apresentado na Figura 9, e de potência reativa na Figura 

10. As polaridades do último somatório de cada malha descrevem o comportamento de (24) e 

(25). Na Figura 9 a polaridade de id,ref é positiva, e na Figura 10 a polaridade de iq,ref é 

negativa, de forma a adequar a malha de corrente com as relações de potência de (15) e (16). 

 

Figura 9 – Controle de potência ativa do inversor. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Figura 10 – Controle de potência reativa do inversor. 

 
Fonte: próprio autor. 
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Após finalizar o processo de controle que define os valores das grandezas vsd e vsq 

através do controle de potência ativa e reativa, as variáveis podem ser convertidas para 

componentes de fase, e então são moduladas para atuar sobre os IGBTs, conforme Figura 7.  

A técnica de modulação por largura de pulso, ou Pulse Width Modulation (PWM), 

realiza o chaveamento em alta frequência de uma fonte de tensão contínua, em que a forma de 

onda de saída é filtrada por um indutor série para atenuar os componentes harmônicos de alta 

frequência. A técnica PWM surgiu devido à necessidade de controle mais rápido de 

frequência e tensão, e não necessita de filtros passivos para componentes harmônicas de 

ordem baixa [93] (mais detalhes em [91, p. 41]). 

O gerador baseado em inversor apresentado nesta seção foi modelado no ATP por 

elementos de potência e algoritmo em Models. Os dados usados para a modelagem, desde o 

sistema de potência ao sistema de controle, são apresentados na Tabela 86 do apêndice. 

 

3.4 Reguladores de tensão do alimentador 

 

A modelagem do regulador de tensão do alimentador (RT) foi baseada em um 

transformador ideal, conforme apresentado na Figura 11, sendo a a relação de transformação, 

V1 e I1 a tensão e corrente no enrolamento primário, e V2 e I2 no enrolamento secundário. 

 

Figura 11 – Transformador ideal. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Transformadores equipados com comutadores de tap sob carga (do inglês on-load tap-

changer – OLTC) permitem que a posição do tap seja alterada sob carga, melhorando o perfil 

de tensão na rede. Tal procedimento, em ambiente computacional, é representado pela 

variação do parâmetro a em (26) e (27), conforme [12]. 
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1 2I a I= ⋅  (27) 

 

As expressões (28) e (29) representam a relação de tensão e corrente considerando um 

RT de 16 taps para elevação e 16 para rebaixamento, com faixa de 0,9 a 1,1 pu de regulação. 

 

( )2 1 1 1 11 0,00625 0,00625V a V tap V V tap V= ⋅ = + ⋅ = + ⋅ ⋅  (28) 

 

1 2 20,00625I I tap I= + ⋅ ⋅  (29) 

 

No ATP não há um modelo de transformador que permite alterar a relação de 

transformação a no decorrer da simulação. Em [24] é apresentada uma forma de modelar o 

transformador ideal com base em oito resistências no ATP. Entretanto, tal forma de 

modelagem leva a problemas de convergência. Uma solução seria constituir um sistema com 

33 transformadores, cada qual com uma relação de transformação definida, sendo chaveados 

durante a simulação. Porém, tal método seria custoso em questão da modelagem. Portanto, o 

modelo proposto nesta tese se baseia no circuito da Figura 12, em que fontes controladas de 

tensão e corrente satisfazem, em termos de circuito elétrico, as expressões (28) e (29). 

 

Figura 12 – Modelagem do transformador ideal com base em fontes controladas. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Como o ATPDraw não possui em sua biblioteca uma fonte de tensão controlada não 

aterrada, usa-se o circuito da Figura 13. Tal estratégia permite que seja alterado o tap do 

regulador por um algoritmo desenvolvido em Models [94]. 
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Figura 13 – Estratégia de modelagem do regulador de tensão no ATP. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

O sistema IEEE de 34 barras em estudo possui dois RTs: um entre as barras 814-850 

(na barra 814) e outro entre 852-832 (na barra 852). Ao inserir o modelo dos dois RTs no 

ATP, houve instabilidades numéricas na solução. Tal ocorrência é resultado da variação dos 

taps de ambos os reguladores. Portanto, foi fixada a relação de transformação do RT da barra 

814 de acordo com a Tabela 80 (apêndice) utilizando um transformador ideal. Já o RT da 

barra 852 foi modelado conforme Figura 13 e expressões (28) à (32) descritas em [12]. 

A alteração do tap em (28) e (29) é realizada através da tensão de referência VR em 

(30), sendo V e I a tensão e corrente medidas à jusante do regulador de tensão, Rcomp e Xcomp o 

ajuste de resistência e reatância do circuito de compensação de queda de tensão do regulador 

(em Ω), e RTP e RTC a relação do transformador de potencial e corrente, respectivamente.  

 

( )R comp comp

V I
V R jX

RTP RTC
= − +  (30) 

 

Se a VR for menor que o valor de referência (VSET) subtraído de uma banda do 

regulador de tensão bandwidth/2, conforme (31), então deve-se aumentar uma posição do tap 

em (28). Caso VR seja maior que o valor de referência, conforme (32), deve-se diminuir uma 

posição do tap em (28). Os dados do RT são apresentados na Tabela 81 do apêndice. 
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3.5 Estimação das grandezas 

 

Esta seção apresenta os métodos de estimação de tensão e corrente, frequência, taxa de 

variação de frequência e salto de vetor, utilizados para a modelagem dos elementos de 

controle, medição e proteção no ATP utilizando Models. 

 

3.5.1 Tensão e corrente 
 

A estimação de tensão e corrente fasorial é utilizada no controle do gerador, nos 

medidores (para estimação de potência ativa e reativa) e nas proteções. A tensão e corrente 

foram calculadas pelo método de estimação fasorial recursiva para a frequência nominal de 

60 Hz, conforme (33) para a tensão, e baseando-se no método apresentado em [95, p. 32], 

sendo NS o número de amostras por ciclo de 60 Hz, v a tensão no domínio do tempo, V o fasor 

de tensão estimado e k é a amostra relacionada ao instante de tempo atual, sendo k variado de 

um em um até a última medição. 
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π⋅
−

= − + − −  (33) 

 

O fasor pode ser calculado separando os termos real e imaginário, conforme (34). O 

valor eficaz e a fase são calculados por (35) e (36), respectivamente, sendo utilizado o mesmo 

procedimento de cálculo para a estimação da corrente. 
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3.5.2 Frequência 
 

Um método muito utilizado por relés de proteção para estimação da frequência é o que 

se baseia no cálculo do tempo entre cruzamentos por zero [3]; [60]. Na Figura 14 é 

apresentado um exemplo desse cálculo, para um caso em que a frequência aumenta devido a 

um evento que ocorre em tevento, sendo Tpré o meio-período do sinal de tensão pré-evento, e 

Tpós o meio-período pós-evento. 

 

Figura 14 – Método para estimação da frequência. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

A frequência pode ser estimada com base no período do sinal, calculado em função do 

tempo entre cruzamentos por zero (ou zero-crossing, tzc). Entretanto, o evento pode provocar 

transitórios nos primeiros ciclos após a sua ocorrência, levando a estimações incorretas da 

frequência. Toma-se como exemplo a Figura 15 e Figura 16, sendo caracterizado o meio-

período transitório como Tt. Se o evento leva à alteração na forma de onda conforme 

apresentado na Figura 15, o período Tt calculado leva à estimação de frequência menor do que 

deveria ser estimada, referente à Tpós. Comportamento similar ocorre para a forma de onda da 

Figura 16, em que a frequência estimada com base nos períodos transitórios será maior.  

 

Figura 15 – Efeito transitório na estimação da frequência: Tt < Tpós. 

 
Fonte: próprio autor. 
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Figura 16 – Efeito transitório na estimação da frequência: Tt > Tpós. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Para diminuir a probabilidade de erros, são definidos os meio-períodos máximo (Tf,max) 

e mínimo (Tf,min) de estimação da frequência, calculados de acordo com a variável banda [%], 

conforme (37) e (38), e apresentado em [94, p. 95]. A banda indica a faixa de frequência para 

a medição, tanto acima quanto abaixo da frequência nominal, à qual a medição será realizada. 
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O uso de (37) e (38) atenua o efeito de possíveis transitórios. Caso a banda seja 

pequena, menor é o efeito do transitório, porém, menor será a faixa de leitura da frequência. 

Se a banda for grande, a estimação da frequência com base no período transitório será mais 

provável, porém, maior é a faixa de estimação da frequência. Além disso, é aplicada a média 

das frequências estimadas para cada fase, atenuando efeitos transitórios que possam ocorrer 

em apenas uma das fases. A estimação da frequência é apresentada pelo diagrama de blocos 

da Figura 17. Nota-se que são aplicados filtros passa-baixa na tensão de entrada e na saída, 

sendo as frequências de corte dos filtros e a banda apresentadas no apêndice. 
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Figura 17 – Lógica para estimação da frequência. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

3.5.3 Taxa de variação de frequência 
 

A taxa de variação de frequência (df/dt) é calculada pela derivada da frequência 

estimada na Figura 17, pela multiplicação por s, semelhante ao apresentado em [3]; [11]. Um 

filtro Butterworth passa-baixa de segunda ordem é utilizado para atenuar as oscilações, 

conforme Figura 18, com frequência de corte (fc) apresentada no apêndice. 

 

Figura 18 – Lógica para estimação da taxa de variação de frequência. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

3.5.4 Salto de vetor 
 

A função de proteção de salto de vetor se baseia nos cruzamentos por zero da tensão 

para estimar o deslocamento angular do sinal em relação a uma referência [3]; [11]; [59] - 

[61]. O tempo entre cruzamentos é associado ao ângulo, que é comparado a um valor de 

referência, sendo que cada fabricante apresenta um método diferente [60]; [61]. Conforme 

apresentado em [3], a defasagem angular para a função de salto de vetor pode ser estimada 

por cruzamentos crescentes por zero, comparando o tempo do último cruzamento com dois 

ciclos anteriores a esse. O princípio de medição da variação angular foi baseado no tempo de 

cruzamento por zero de dois ciclos do sinal de tensão [3], conforme apresentado na Figura 19, 

sendo que t1, t2 e t3 são os tempos associados aos cruzamentos crescentes por zero, e Δθ é 

ângulo utilizado na função de salto de vetor. 
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Figura 19 – Método de estimação da defasagem angular. 

 
Fonte: baseado em [3]. 

 

A lógica da estimação do salto de vetor é apresentada na Figura 20, sendo calculada a 

diferença entre t1 e t3, que deve ser convertida para graus, para que então seja comparada com 

um valor de referência de 720° [3]. A defasagem angular foi calculada para cada fase, e o 

sinal usado na entrada da função 78 é o módulo da média das três fases, para atenuar possíveis 

transitórios, conforme adotado para a função de frequência.  

 

Figura 20 – Lógica para estimação da defasagem angular. 

 
Fonte: [3, p. 64]. 

 

3.6 Conclusões parciais 

 

Neste capítulo foi apresentado o sistema de distribuição em estudo e toda a 

modelagem computacional no ATP do sistema de potência, medição, proteção e controle. Foi 

proposto um modelo do regulador de tensão na seção 3.4. A modelagem se baseia no uso de 

fontes de tensão e corrente controladas, e através deste modelo o tap do regulador é alterado 

utilizando um algoritmo em Models.  

Por fim,é ressaltado que o ATP foi utilizado por ser um software de simulação de 

transitórios muito utilizado, que permite simular sistemas trifásicos, e apresenta licença 

gratuita. Entretanto, outros softwares (PSCAD e SimPowerSystems, por exemplo) podem ser 

usados para o mesmo estudo. 
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Capítulo 4  

Análise de sensibilidade a variações de carga 

Este capítulo busca investigar a influência da variação das cargas na detecção do 

ilhamento, principalmente pelo fato de que a demanda das cargas nos sistemas de distribuição 

variam ao longo do tempo. Considerando o perfil de carga desconhecido, será variada a 

proporção de carga dentro da ilha, o fator de potência e o desequilíbrio de forma linear. 

Portanto, será obtida uma relação das condições operativas que apresentam resultados mais 

conservadores, que podem ser usados para o ajuste da proteção anti-ilhamento em sistemas 

que não contam com informações adequadas do perfil de carga. Serão utilizadas as curvas de 

desempenho para a comparação dos resultados.  

A próxima seção apresenta a metodologia de estudo deste capítulo. 

 

4.1 Metodologia para avaliação das variações de carga 

 

A metodologia empregada é dividida em três partes: variação da proporção, do fator 

de potência e do desequilíbrio das cargas a jusante da chave SW 1 do sistema da Figura 4, 

página 55. Foi definida a chave SW 1 para ilhamentos e apenas o GD da barra 848 em 

operação, por apresentar pequenos desbalanços entre carga e geração, já que a capacidade do 

GD é semelhante às cargas a jusante dessa chave. Cada análise será tratada em uma subseção. 

 

4.1.1 Variação da distribuição de carga 
 

Para explicar o objetivo da análise da variação da distribuição/proporção de carga, é 

tomado como exemplo hipotético o sistema da Figura 21, com cargas de impedância 

constante e sistema sem perdas. Com SW fechada, a concessionária injeta 30 kW para atender 

as duas cargas, que ao todo demandam 50 kW, considerando a tensão pré-ilhamento em 1 pu. 

Ocorrendo a abertura de SW, há desbalanço de 30 kW na ilha. Entretanto, as tensões 

nas barras mudam, alterando a demanda das cargas de impedância constante que são 

dependentes da tensão, conforme (5), página 49, para np = 2. Considerando que a tensão da 
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barra dois seja de 0,99 pu, e da barra um de 0,95 pu, a demanda das cargas, em função dos 

valores nominais P0, será equivalente ao apresentado em (39). 

 

Figura 21 – Explicação do efeito da variação da proporção de carga. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

2
1 0,1 0,1

2
2 0,2 0,2

0,95 0,9025

0,99 0,9801

P P P

P P P

 = ⋅ = ⋅


= ⋅ = ⋅
 (39) 

 

Em determinado momento a carga da barra 1 pode demandar mais que a carga da barra 

2, e vice-versa, a depender dos perfis de carga. Podem ocorrer cenários em que a potência 

importada pela ilha assume os mesmos valores pré-evento, para diferentes demandas, 

conforme apresentado na primeira e segunda coluna da Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Exemplos de possíveis condições para o exemplo hipotético. 

P0,1 [kW] P0,2 [kW] P1 [kW] P2 [kW] P1 + P2 [kW] |ΔP| [kW] 

50 0 45,1 0 45,1 25,1 

40 10 36,1 9,8 45,9 25,9 

25 25 22,6 24,5 47,1 27,1 

10 40 9 39,2 48,2 28,2 

0 50 0 49 49 29 

Fonte: próprio autor. 

 

O resultado do módulo de desbalanço de potência ativa |ΔP| da Tabela 10 ilustra que a 

distribuição da carga afeta o desbalanço na ilha, o que altera o tempo de atuação da proteção. 

É ressaltado que o exemplo citado é hipotético, porque a tensão pós-evento de 0,95 e 0,99 pu 

não será a mesma para qualquer distribuição de cargas, além do efeito das perdas.  

A proposta de metodologia para variar a distribuição de carga busca manter a potência 

nominal da ilha constante, e transfere as cargas entre as barras, simulando diferentes perfis de 

carga. Em (40) é apresentada a equação para potência ativa, sendo Pi,ph a potência demandada 

pela fase ph da barra i, e PTotal,ph a potência total da fase ph, mantida constante.  

 

SW 2
GD

1
SEP

P1

20 kW30 kW

P2

V1 V2
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Para variar a distribuição de cargas: 

 

• Define-se a barra i que aumenta a demanda enquanto as demais cargas da ilha diminuem; 

• Um fator de posicionamento (α) é definido, para representar a demanda que está sendo 

transferida à barra i pelo restante das cargas; 

• Para manter o carregamento nominal constante em cada fase, o procedimento deve ser 

feito individualmente para cada uma delas. 

 

A transferência da carga é representada em (41) para a potência ativa, simulando casos 

de distintos perfis de carga. Expressão equivalente é utilizada para a potência reativa. 
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Em (41), o fator de posicionamento indica qual é a porcentagem de carga adicional na 

barra i, com base no restante das cargas internas da ilha. Por exemplo, α = 0,2 indica que 

20 % de toda a demanda das cargas da ilha, exceto de i, é transferida para a barra i. Isto é: 

 

• Para α = 0, todas as cargas demandam a potência nominal; 

• Para 0 < α < 1, a demanda da carga i aumenta com o aumento de α, e o restante diminui; 

• Para α = 1, toda demanda da ilha é transferida para a barra i, e as demais são nulas.  

 

A metodologia avalia a transferência de carga para todas as barras da ilha em análise, 

buscando identificar os casos mais conservadores. Caso a ilha seja composta por muitas 
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cargas, pode-se optar por utilizar menos valores de α (isto é, menos valores de variações da 

distribuição da carga) de forma que a quantidade de simulações possa ser, no mínimo, igual 

ao número de cargas na ilha mais um, isto é, para a condição de α = 1 em todas as barras e um 

caso com α = 0. 

 

4.1.2 Variação do fator de potência das cargas 
 

A análise da variação do fator de potência (FP) foi apresentada na literatura, porém de 

forma superficial. Em [71] é verificado que o FP tem pouca influência no tempo de atuação da 

função de salto de vetor, sendo testados valores de 0,8, 0,9 e 0,95. Já em [49], para os mesmos 

valores de fator de potência, a função de taxa de variação de frequência sofre alterações mais 

significativas. A metodologia empregada nesta tese para a variação do FP considera que todas 

as cargas analisadas estão com mesmo FP, variando entre 0,8 e 1. A potência aparente 

nominal é mantida constante para cada alteração do FP.  

 

4.1.3 Variação do desequilíbrio das cargas 
 

Análises do impacto no desempenho da proteção anti-ilhamento em relação ao 

desequilíbrio de carga no sistema de distribuição não foram verificados na literatura, sendo 

motivo da proposição deste estudo. A metodologia empregada mantém a potência trifásica e o 

fator de potência constante, alterando a distribuição de potência entre as fases. O fator de 

desequilíbrio de carga (β) diferencia os casos de desequilíbrio para cada cenário, como 

explicado a seguir: 

 

• Cargas trifásicas: o equacionamento é apresentado em (42), (43) e (44). O aumento de β 

faz com que a demanda de uma das fases aumente e outra diminua com mesma proporção. 

Neste cenário, uma das fases permanece constante, sendo que Sa + Sb + Sc = S3ϕ. Para 

β = 0, o desequilíbrio é nulo e as três fases demandam a mesma potência (cargas 

equilibradas), e para o valor máximo de β = 1, uma fase demanda a potência de outra; 

• Cargas bifásicas: baseia-se em cargas bifásicas, conforme (45), (46) e (47). Neste 

cenário, se β = 1, a demanda total se encontra em uma fase. Portanto, tal cenário também 

considera cargas monofásicas. Observa-se que se β = 1, os tipos 5 e 6 são iguais. 
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( ) ( )3 3 3Tipo 1:         ; 1 ; 1
3 3 3a b c

S S S
S S Sφ φ φβ β= = + = −  (42) 

( ) ( )3 3 3Tipo 2:         1 ; ; 1
3 3 3a b c

S S S
S S Sφ φ φβ β= + = = −  (43) 

( ) ( )3 3 3Tipo 3:         1 ; 1 ;
3 3 3a b c

S S S
S S Sφ φ φβ β= + = − =  (44) 

( ) ( )3 3Tipo 4:            0; 1 ; 1
2 2a b c

S S
S S Sφ φβ β= = + = −  (45) 

( ) ( )3 3Tipo 5:            1 ; 0; 1
2 2a b c

S S
S S Sφ φβ β= + = = −  (46) 

( ) ( )3 3Tipo 6:            1 ; 1 ; 0
2 2a b c

S S
S S Sφ φβ β= + = − =  (47) 

 

Os cenários analisados pelas expressões (42) à (44) são semelhantes entre si, 

unicamente sendo alterada a fase que mantém a demanda constante. O mesmo ocorre para 

(45) à (47), que se diferenciam de (42) à (44) por manter a fase constante nula, e distribuindo 

a demanda total em duas fases. Em um sistema equilibrado poderiam ser analisadas 

unicamente (42) e (45), pois não há diferença entre carregamento das fases, e o uso das outras 

equações leva a resultados redundantes. Entretanto, o sistema utilizado é desequilibrado, 

sendo então propostas as equações que contemplam carregamentos distintos nas três fases. 

Observa-se que segundo o oitavo módulo do PRODIST [29], o fator de desequilíbrio 

de tensão FD% pode ser calculado com base na tensão de sequência positiva (V+) e negativa 

(V-), conforme (48), sendo que para tensão nominal acima de 1 kV esse valor deve respeitar o 

limite superior de 2 % em 95 % das medições [29]. 

 

% 100 [%]
V

FD
V

−

+
=  (48) 

 

4.2 Casos analisados 

 

Foram simulados casos de déficit de potência ativa e reativa (DPDQ); déficit de 

potência ativa e excesso de potência reativa (DPEQ), excesso de potência ativa e déficit de 

potência reativa (EPDQ) e excesso de potência ativa e reativa (EPEQ), conforme [11]. Os 

casos foram simulados modificando a potência ativa e reativa do GD da barra 848 e a ligação 

do capacitor da barra 848. O capacitor da barra 844 se manteve desconectado nos quatro casos 
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para manter o perfil de tensão do sistema adequado, e para as análises deste capítulo os GDs 

das barras 824 e 840, e suas respectivas cargas e transformadores, foram desconsiderados, 

pois o objetivo é analisar o comportamento da carga. A Tabela 11 apresenta os casos 

propostos. 

Toda a análise é feita com base no ilhamento que ocorre pela abertura da chave SW 1 

em dez segundos (Figura 4, na página 55), com apenas o GD da barra 848 em operação 

(Figura 3, na página 54). Como o objetivo é verificar o impacto das variações de carga na 

detecção do ilhamento, a geração foi mantida fixa em função de cada caso operativo da 

Tabela 11, e o carregamento das cargas (γ) a jusante de SW 1 foi variado de 0 (ilha sem carga) 

a 1 pu (ilha com carga nominal, conforme valores dados em [78]). Certas simulações, como 

carga nula na ilha ou geração de potência ativa próxima a zero, podem não representar uma 

condição factível, mas simulam condições operativas gerais que podem levar a conclusões 

mais amplas.  

 

Tabela 11 – Definições para simular os casos operativos (apenas GD em 848 em operação). 

Cenário Potência ativa do gerador Potência reativa do gerador Capacitor da barra 848 

DPDQ 0,05 pu 0 pu Desconectado 

DPEQ 0,05 pu 0,20 pu (fornecendo) Conectado 

EPDQ 1 pu 0 pu Desconectado 

EPEQ 0,98 pu 0,20 pu (fornecendo) Conectado 

Fonte: próprio autor. 

 

A variação de γ, considerando cada caso da Tabela 11, altera o desbalanço de potência 

ativa (ΔP) e reativa (ΔQ) da ilha, definido como a potência transferida pela chave SW 1 na 

Figura 4. Valores positivos de desbalanço indicam que a ilha importa potência da rede (ilha 

em condição de déficit), e valores negativos indicam que a ilha exporta potência para a rede 

(condição de excesso de potência). A Figura 22 apresenta a relação entre ΔP e ΔQ para cada 

caso da Tabela 11, com valores em por unidade na base de potência nominal do GD de 848, 

sendo a variação de γ de 0 a 100 %, em intervalos de 5 % (isto é, 21 pontos).  

Na Figura 22 várias condições operativas excedem seus quadrantes. Por exemplo, a 

maioria dos pontos do caso DPDQ está no quadrante de déficit de potência ativa e reativa, 

mas uma pequena parte está no quadrante de excesso de potência ativa e déficit de potência 

reativa. Isto é, apesar de ser um caso DPDQ, alguns pontos estão fora desta condição 

operativa. Estes pontos não foram desconsiderados para manter fixa a variação do 

carregamento entre todos os cenários simulados. 
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Figura 22 – Condições operativas simuladas. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Na Figura 23 são apresentadas oscilografias do PAC para um evento de ilhamento 

com γ = 0,5 pu (isto é, carregamento nominal da ilha em 50 %). Os casos de déficit de 

potência ativa levam à redução da frequência (Figura 23a), e casos de excesso, ao aumento. 

Para a análise da tensão, casos de excesso de potência reativa levam ao aumento da magnitude 

de tensão, e casos de déficit, à redução (Figura 23b). 

 

Figura 23 – Oscilografias de medidas no PAC: γ = 0,5. 

a) Frequência. b) Tensão na fase a. 
Fonte: próprio autor. 

 

4.3 Resumo dos ajustes 

 

A Tabela 12 apresenta os ajustes das funções e proteção que foram baseados na 

literatura e em valores típicos. Tais ajustes são utilizados para algumas análises e 

comparações ao longo da tese, e desconsideram o bloqueio de tensão das funções de proteção.  
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Tabela 12 – Ajuste das funções de proteção. 

Função Ajuste Temporização Critério para ajuste 

81U 57 Hz 160 ms IEEE 1547 [7] 

81O 60,5 Hz 160 ms IEEE 1547 [7] 

81R 1 Hz/s 160 ms Ajuste típico, temporização igual funções 81U/O 

78 10° 160 ms Ajuste típico, temporização igual funções 81U/O 

27 0,5 pu 160 ms IEEE 1547 [7] 

59 1,2 pu 160 ms IEEE 1547 [7] 

Fonte: próprio autor. 

 

O ajuste da função 81O baseia-se nas recomendações da Tabela 3 e Tabela 4 da seção 

2.3.1, adotando como temporização o menor tempo de detecção recomendado. Para a função 

81U foi adotado o ajuste vinculado ao menor tempo de detecção da Tabela 3 e Tabela 4. Para 

as funções 27/59, foram utilizados os ajustes mais sensíveis da Tabela 6 e Tabela 7 (seção 

2.3.4) relacionados ao tempo de detecção de 160 ms. Os ajustes das funções 81R e 78 foram 

selecionados de acordo com práticas de uma concessionária brasileira, e a temporização foi 

adotada como 160 ms por motivos de comparação com outras funções de proteção.  

 

4.4 Variação da proporção de carga 

 

Todas as seis cargas a jusante da chave SW 1 foram consideradas na análise, isto é: 

LGD1, L848, L4648, L4446, L844 e L4244 (Figura 4, página 55). Portanto, foi admitida 

concentração da carga em cada um dos pontos, e a quantidade de carga transferida para o 

local selecionado é definida pelo fator de posicionamento α. 

A análise considera a variação do carregamento (γ) de 0 a 1 pu (com 21 pontos) e 

quatro casos de α: 0,25; 0,5; 0,75 e 1 (α = 0 não foi simulado porque é representado pelo caso 

base, pois não há transferência de carga entre as barras). Tais resultados são utilizados para 

obtenção das curvas de desempenho, por variar as condições operativas com a variação de γ. 

Portanto, deve-se selecionar a carga que recebe a demanda adicional das outras cargas da ilha.  

 

4.4.1 Condições operativas 
 

A Figura 24a apresenta as condições operativas simuladas em função do fator α para a 

carga LGD1, e o caso base, referente à condição original da Figura 22. O resultado ilustra a 

variação entre potência ativa e reativa nos quatro casos analisados, quando 25 %, 50 %, 75 % 

e 100 % das cargas da ilha são transferidas à LGD1, e foram apresentados para verificar quais 

são os quadrantes ocupados por cada simulação antes do ilhamento. 
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A Figura 24b faz uma análise com α fixo em 100 %, variando a barra em que a carga 

se encontra (carga LGD1, L848 e L844, conforme Figura 4), isto é, a carga foi concentrada 

em um único ponto. Nota-se que as curvas referentes à carga LGD1 estão mais afastadas. 

As curvas referentes às barras L848 e L844 da Figura 24b estão mais próximas entre 

si, e distantes da curva referente à carga LGD1. Isto porque para a concentração em LGD1, a 

queda de tensão do transformador aumenta, devido ao aumento da corrente solicitada por 

LGD1, e a diminuição da tensão nessa carga diminui a demanda de potência ativa, devido à 

carga impedância constante. Portanto, com o aumento de α referente à LGD1, a demanda 

efetiva da ilha diminui, e |ΔP| aumenta.  

 

Figura 24 – Condições operativas para variação da proporção de carga. 

a) Variação de α com barra fixada em LGD1. b) Variação da barra com α fixo em 1. 
Fonte: próprio autor. 

 

4.4.2 Função de proteção 81U 
 

As variações do tempo de atuação da função 81U em função de α e da barra de 

conexão da carga são apresentadas na Figura 25 e Figura 26, sendo simuladas concentrações 

de carga próximas ao GD (barra LGD1) e mais distantes (barra L4244). Na Figura 25 são 

simuladas condições de 25 % (Figura 25a) e 100 % (Figura 25b) de carga adicional nas barras 

LGD1, L848 e L4244. Já na Figura 26 é variado α para a barra LGD1 (Figura 26a) e L4244 

(Figura 26b). O caso DPDQ é mais conservador, pois o desbalanço de potência ativa diminui 

quando há déficit de potência reativa, já que a redução da magnitude da tensão diminui a 

demanda das cargas, aproximando-se do equilíbrio entre carga e geração.  
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Figura 25 – Função 81U com ajuste de 57 Hz e 160 ms: variação da barra.  

a) α = 0,25. b) α = 1. 
Fonte: próprio autor. 

 

Figura 26 – Função 81U ajustada em 57 Hz e 160 ms: variação de α com barra fixada. 

a) Barra fixada em LGD1. b) Barra fixada em L4244. 
Fonte: próprio autor. 

 

Na Figura 25 e Figura 26 verifica-se que quanto mais concentrada a carga em LGD1, 

maior o tempo de atuação da proteção. Isto é, se a carga está concentrada no secundário do 

transformador (α = 1 para a carga LGD1), a demanda será menor devido à queda de tensão no 

transformador, e menor será a potência ativa importada do sistema, o que leva ao maior tempo 

de atuação. Portanto, a função 81U pode ser ajustada de forma mais conservadora adotando o 

caso de DPDQ, com carga concentrada em barras com maior impedância até a fonte (neste 

caso, o transformador apresenta a maior impedância, e assim, maior queda de tensão), e 

assim, de menor potência de curto-circuito. 
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4.4.3 Função de proteção 81O 
 

Os resultados da função de sobrefrequência são apresentados na Figura 27 para 

variação da distribuição de cargas que assume 25 % e 100 % de carga. Conforme ilustra a 

Figura 27b, a concentração de 100 % de carga em uma barra leva a resultados distintos em 

relação ao caso base, além de que a concentração na barra L4244 resulta em tempos de 

atuação ligeiramente superiores. Na Figura 28 é variado α em função de barras de carga fixas, 

sendo observado que quanto maior a concentração em LGD1, mais rápida é a atuação, ao 

contrário do que ocorre em L4244. 

Os resultados indicam que a concentração de carga em barras com baixa impedância 

entre a barra e a fonte, isto é, de alta potência de curto-circuito (caso da L4244, em que a 

potência de curto-circuito é maior quando comparada com a barra LGD1) leva ao maior 

tempo de atuação. A sobrefrequência é associada aos casos de excesso de potência ativa, e 

quanto maior a tensão nas cargas, maior a demanda, o que contribui para diminuir o 

desbalanço de potência e então diminuir a variação da frequência.  

Além disso, pode-se observar na Figura 27 e Figura 28 que os casos EPEQ são mais 

conservadores. Isto é, o desbalanço de potência ativa diminui em módulo quando há excesso 

de potência reativa na ilha, já que o aumento da tensão aumenta a demanda das cargas, 

aproximando-se do equilíbrio entre carga e geração. 

 

Figura 27 – Função 81O com ajuste de 60,5 Hz e 160 ms: variação da barra.  

a) α = 0,25. b) α = 1. 
Fonte: próprio autor. 
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Figura 28 – Função 81O com ajuste de 60,5 Hz e 160 ms: variação de α com barra fixada. 

a) Barra fixada em LGD1. b) Barra fixada em L4244. 
Fonte: próprio autor. 

 

4.4.4 Função de proteção 81R 
 

A Figura 29 apresenta as curvas de desempenho da função 81R. 

 

Figura 29 – Função 81R com ajuste de 1 Hz/s e 160 ms: variação de α e da barra. 

a) DPDQ. b) DPEQ. 

c) EPDQ. d) EPEQ. 
Fonte: próprio autor. 
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Na Figura 29 verifica-se os quatro casos operativos, sendo apresentados os resultados 

para variação da barra de carga e α = 1, indicando que houve pequena variação no tempo de 

atuação. Portanto, análises de variação da distribuição de carga não precisam ser adotadas 

para essa função, independentemente do caso operativo. As variações no tempo de atuação 

das funções de proteção 81U/O em relação à proporção de carga são presentes devido à 

demanda variar em função do perfil de tensão da ilha ser alterado. Como a atuação da função 

81R é mais rápida que as funções 81U/O, as alterações na demanda das cargas não impactam 

significativamente seu tempo de atuação. Isto é, independente da distribuição da carga, se o 

desbalanço de potência ativa na ilha for o mesmo, o tempo de atuação da função 81R é 

praticamente o mesmo. 

 

4.4.5 Função de proteção 78 
 

Os resultados da função 78 são apresentados na Figura 30 e Figura 31. Trata-se de 

comportamento semelhante ao das funções 81U/O, com maior separação das curvas quando 

α = 1 e para a concentração de carga na barra LGD1. Sendo assim, análises de variação da 

distribuição das cargas para a função 78 devem ser feitas da mesma forma que para a função 

81U para casos de déficit de potência ativa (seção 4.4.2), e função 81O para casos de excesso 

de potência ativa (seção 4.4.3), sendo os casos mais conservadores os de déficit de potência 

ativa e reativa, e excesso de potência ativa e reativa.  

 

Figura 30 – Função 78 com ajuste de 10° e 160 ms: variação da barra.  

a) α = 0,25. b) α = 1. 
Fonte: próprio autor. 
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Figura 31 – Função 78 com ajuste de 10° e 160 ms: variação de α com barra fixada. 

a) Barra fixada em LGD1. b) Barra fixada em L4244. 
Fonte: próprio autor. 

 

4.4.6 Função de proteção 27 
 

Para a função 27 foi proposto o ajuste de 0,5 pu e 160 ms (Tabela 12, página 78). 

Entretanto, tal ajuste não foi sensibilizado para os casos propostos na Tabela 11 e condições 

operativas da Figura 22. Portanto, o ajuste foi alterado para 0,8 pu e 160 ms para as análises 

deste capítulo para viabilizar a obtenção dos resultados quanto ao comportamento da atuação.  

A Figura 32 e Figura 33 apresentam as curvas de desempenho em função da potência 

reativa para os casos de déficit de potência reativa da Tabela 11. Observa-se que o caso EPDQ 

é mais conservador que DPDQ, conforme [11, p. 79]. Além disso, de acordo com as curvas de 

desempenho, a concentração em barras de baixa potência de curto-circuito apresentam maior 

queda de tensão, e são mais conservadoras. Isto é, para a mesma transferência de potência 

reativa antes do ilhamento provocado pela abertura da chave SW 1 da Figura 4 (página 55), a 

função de subtensão atua de forma mais lenta para casos de cargas localizadas em barras de 

baixa potência de curto-circuito. Isto é explicado através do comportamento da carga. Para os 

casos de déficit de potência reativa, quanto menor a demanda de potência reativa, mais 

próximo será o equilíbrio entre carga e geração de potência reativa, e maior será o tempo de 

detecção do ilhamento. A menor demanda ocorre quando a tensão na carga diminui (pois a 

demanda é diretamente proporcional ao quadrado da tensão nas cargas do tipo impedância 

constante). Isto é, quanto maior a queda de tensão na rede (e menor a potência de curto-

circuito), menor a tensão na carga, e menor sua demanda de potência reativa.  
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Figura 32 – Função 27 com ajuste de 0,8 pu e 160 ms: variação da barra.  

a) α = 0,25. b) α = 1. 
Fonte: próprio autor. 

 

Figura 33 – Função 27 com ajuste de 0,8 pu e 160 ms: variação de α com barra fixada. 

a) Barra fixada em LGD1. b) Barra fixada em L4244. 
Fonte: próprio autor. 
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A concentração de cargas em LGD1 leva a atuação mais rápida, indicando que a conexão em 

barras que apresentam impedância entre a barra e a fonte mais baixas (isto é, de alta potência 
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de curto-circuito) apresentam resultados mais conservadores quando são analisadas condições 

em que é mantido fixo o desbalanço de potência reativa. Entretanto, tal resultado é sutil, pois 

as curvas não sofrem variações significativas entre si na escala gráfica apresentada.  

 

Figura 34 – Função 59 com ajuste de 1,2 pu e 160 ms: variação da barra.  

a) α = 0,25. b) α = 1. 
Fonte: próprio autor. 

 

Figura 35 – Função 59 com ajuste de 1,2 pu e 160 ms: variação de α com barra fixada. 

a) Barra fixada em LGD1. b) Barra fixada em L4244. 
Fonte: próprio autor. 
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4.5.1 Condições operativas 
 

A Figura 36 apresenta o efeito da variação do FP antes do evento de ilhamento. Nota-

se que o fator de potência para o caso base está entre 0,85 e 0,9. Para FP unitário, a potência 

reativa é praticamente constante. Os casos de DPEQ e EPEQ apresentam injeção de potência 

reativa pelo capacitor e GD. Verifica-se que diferentes valores de FP alteram a relação entre 

ΔP e ΔQ de forma mais significativa que a distribuição da carga da Figura 24.  

 

Figura 36 – Condições operativas para variação do fator de potência. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Se o FP aumenta, maior será a demanda de potência ativa das cargas, e menor será a 

demanda de potência reativa, resultando em: 
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• Maior |ΔP| para os casos DPDQ e DPEQ, pois aumenta o déficit de potência ativa; 

• Menor |ΔQ| para os casos DPDQ e EPDQ, pois diminui o déficit de potência reativa; 

• Maior |ΔQ| para os casos DPEQ e EPEQ, pois aumenta o excesso de potência reativa. 
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déficit de potência reativa, fazendo com que a potência ativa demandada diminua e a 

frequência varie mais lentamente. Analogamente, para o caso DPEQ, quanto maior a potência 

reativa das cargas (baixo FP), menor é o excesso de potência reativa, uma vez que o gerador e 

capacitor fornecem potência reativa em valores fixos. Logo, o ΔQ se reduz e, após o 

ilhamento, a elevação da potência ativa das cargas provocada pelo excesso de potência reativa 

é pequena se comparada aos casos de FP mais elevado. 

Para a função 81O (Figura 37b), verifica-se que quanto maior o FP, maior o tempo de 

atuação, pois ΔP diminui dinamicamente após o ilhamento, cujo motivo é análogo à função 

81U. Com isso, a frequência varia mais lentamente e a proteção demora mais para atuar. 

 

Figura 37 – Funções 81U/O: variação do FP. 

a) Função 81U com ajuste de 57 Hz e 160 ms. b) Função 81O com ajuste de 60,5 Hz e 160 ms. 
Fonte: próprio autor. 

 

4.5.3 Função de proteção 81R 
 

Os resultados da função 81R são apresentados na Figura 38 para DPDQ e EPEQ. Na 

Figura 38a notam-se pequenas variações em relação ao FP, e casos com menor FP levam a 

maiores tempos de atuação, tal como observado para a função 81U na Figura 37a. Já na 

Figura 38b, que analisa a condição de excesso de potência ativa, verifica-se que as curvas 

estão próximas entre si para desbalanço de potência ativa menor que -0,45 pu. Para valores 

maiores, o comportamento segue o verificado para a função 81O (Figura 37b), com casos 

mais conservadores referentes aos maiores valores de FP. 
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Figura 38 – Função 81R com ajuste de 1 Hz/s e 160 ms: variação do FP. 

a) DPDQ. b) EPEQ. 
Fonte: próprio autor. 

 

4.5.4 Função de proteção 78 
 

A Figura 39 ilustra o comportamento da função 78. Nota-se que as curvas de 

desempenho seguem o comportamento das funções 81U/O.  

 

Figura 39 – Função 78 com ajuste de 10° e 160 ms: variação do FP. 

a) DPDQ e EPDQ. b) DPEQ e EPEQ. 
Fonte: próprio autor. 

 

4.5.5 Função de proteção 27 
 

A Figura 40 apresenta as curvas de desempenho da função 27 para variação do FP. Na 

Figura 40a, é observado que o maior valor de FP leva à atuação mais rápida, quando o tempo 

de atuação é relacionado ao desbalanço de potência reativa. Com o aumento do FP, menor é a 

parcela de reativos das cargas, e maior a parcela de potência ativa. Sendo assim, analisar o 

mesmo valor de ΔQ indica valores distintos de ΔP. 
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O resultado parece ser contraditório à Figura 40b, que analisa o desbalanço de 

potência ativa no eixo das abcissas, mas apenas está vinculado à condição em que a análise é 

feita em função de ΔQ na Figura 40a, e ΔP na Figura 40b. Quando o FP das cargas varia, a 

demanda de potência ativa e reativa é alterada, alterando ΔP e ΔQ, sendo que ao aumentar o 

FP, ΔQ diminui por se tratar de casos de déficit de potência reativa. Para compensar a 

diminuição de ΔQ para mantê-lo fixo para a apresentação gráfica, a demanda de potência 

ativa é alterada, e assim, ΔP é alterado. Como a variável de análise das curvas de desempenho 

das funções de tensão é comumente o desbalanço de potência reativa [11], as conclusões desta 

tese são baseadas em ΔQ. Portanto, os casos mais conservadores de atuação da função 27 são 

os que apresentam menor FP para quando é considerado desbalanço de potência reativa 

constante. 

 

Figura 40 – Função 27 com ajuste de 0,8 pu e 160 ms: variação do FP. 

a) Em função de ΔQ. b) Em função de ΔP. 
Fonte: próprio autor. 

 

Para maiores valores de FP, maior a parcela de potência ativa da carga, e menor a de 

reativa. Logo, menores variações de potência reativa serão observadas quando γ varia, o que 

diminui as variações de ΔQ. Portanto, para a Figura 40a, maiores valores de FP levam a 

variações menores em ΔQ para modificações do carregamento γ, o que desloca a curva de 

desempenho para a esquerda. Para FP = 1 a demanda de potência reativa das cargas é nula, tal 

como a geração de potência reativa por parte do GD e banco de capacitor, o que resulta em 

desbalanços de potência reativa suficientemente pequenos para não sensibilizar a proteção. 

Nota-se que tal conclusão é verificada na Figura 40a, pois maiores valores de FP resultam em 

menor desbalanço de potência reativa.  
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A análise da Figura 41 busca esclarecer essa afirmação, e apresenta cinco oscilografias 

da tensão eficaz da fase a para γ = 100 %, caso DPDQ, e cinco valores de FP. É verificado 

que para maiores valores de FP, menor é a variação de tensão, e maior é o tempo de atuação 

da proteção. A Tabela 13 apresenta o tempo de atuação da função 27, associado com os 

valores de desbalanço de potência. Nota-se na Tabela 13 que à medida que FP aumenta, o 

tempo de atuação aumenta (até o caso em que não atua para FP = 1), da mesma forma que ΔP. 

Processo inverso ocorre com ΔQ, que diminui com o aumento de FP. Isto é, aumentar o FP 

eleva a demanda de potência ativa (e assim, aumento de ΔP) e diminui a demanda de potência 

reativa (e assim, diminuição de ΔQ). Como a curva de desempenho utiliza ΔQ como variável 

no eixo das abcissas para a análise das funções de tensão, é obtida uma característica de que 

maiores valores de FP levam ao maior tempo de atuação quando ΔQ é fixado. 

 

Figura 41 – Oscilografias da função 27 com variação de FP para γ = 100 % e caso DPDQ. 

  
Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 13 – Dados da função 27 com variação de FP para γ = 100 % e caso DPDQ. 

 FP=0,80 FP=0,85 FP=0,90 FP=0,95 FP=1,00 

ΔP [pu] 0,72 0,77 0,83 0,89 0,99 

ΔQ [pu] 0,59 0,52 0,44 0,32 0,02 

Tempo de atuação [ms] 204 423 493 1216 -- 

Fonte: próprio autor. 

 

Portanto, de acordo com a Figura 40a, não é sempre que certo ΔQ será registrado, já 

que para cargas com alto FP há limitação quanto aos valores de desbalanço de potência 

reativa. Como para FP unitário a variação de ΔQ é pequena, a proteção não atua. Entretanto, 

se outros valores de FP fossem simulados para o mesmo ΔQ avaliado para FP = 1, espera-se 

que o resultado seguiria a tendência vista na Figura 40a. 
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4.5.6 Função de proteção 59 
 

Os resultados da função 59 são apresentados na Figura 42a para o caso DPEQ, e 

Figura 42b para o caso EPEQ. Nota-se que quanto maior o FP, mais lenta é a atuação da 

proteção para um mesmo valor de ΔQ.  

 

Figura 42 – Função 59 com ajuste de 1,2 pu e 160 ms: variação do FP. 

a) DPEQ. b) EPEQ. 
Fonte: próprio autor. 

 

Considerando um mesmo valor de ΔQ analisado na curva de desempenho, têm-se 

maiores valores de demanda de potência ativa das cargas à medida que o FP aumenta, o que 

leva ao aumento da potência aparente, já que está sendo analisado ΔQ constante. Dessa forma, 

a corrente solicitada pelas cargas aumenta com o aumento do FP (quando se considera ΔQ 

fixo), o que aumenta as perdas reativas nas linhas e transformadores da ilha. Além disso, 

devido à maior queda de tensão no transformador do GD, menor a tensão do banco de 

capacitor, diminuindo sua injeção de reativos. Portanto, o aumento do FP das cargas, estando 

fixado ΔQ, leva à diminuição do excesso de potência reativa na ilha, e assim, a tensão 

aumenta mais lentamente, levando a maiores tempos de atuação (conforme Figura 42). 

Nota-se que aumentando o FP, a demanda de potência reativa das cargas diminui, 

aumentando (e assim, modificando) a exportação de potência reativa da ilha para a rede, o que 

leva à atuação mais rápida da proteção. A Figura 42 compara o tempo de atuação com 

desbalanço de potência reativa, indicando, então, que os casos mais conservadores para a 

função 59, considerando desbalanço de potência reativa fixo, são os de maior FP. 
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4.6 Variação do desequilíbrio das cargas 

 

Nesta seção é considerada a variação do tipo de desequilíbrio definido por (42) à (47), 

e do fator de desequilíbrio de carga (β). Para cada simulação, o desequilíbrio de todas as 

cargas a jusante da chave SW 1 (Figura 4) foi mantido igual e definido pelo tipo e por β. A 

análise considera a variação de γ de 0 a 1 pu (com 21 pontos), os seis tipos de desequilíbrio e 

cinco casos de β: 0; 0,25; 0,5; 0,75 e 1.  

 

4.6.1 Condições operativas 
 

A Figura 43 apresenta as condições operativas para variações de β, em função do tipo 

de desequilíbrio 1 e 4, referente à (42) e (45). Nota-se que há maior separação entre as curvas 

nos casos do tipo 4, relacionados a cargas bifásicas nas fases b e c. Isto é, o tipo 4 representa 

uma condição de maior desequilíbrio que o tipo 1, levando à maior queda de tensão nas fases 

mais carregadas, e diminuindo a demanda efetiva. Portanto, o aumento do desequilíbrio leva à 

diminuição da potência importada para casos de déficit de potência ativa, e aumento da 

potência exportada para casos de excesso de potência ativa, o que é verificado pelo 

deslocamento à esquerda das curvas na Figura 43 com o aumento de β. 

 

Figura 43 – Algumas condições operativas para variação do desequilíbrio. 

a) Tipo 1. b) Tipo 4. 
Fonte: próprio autor. 

 

A Figura 44 apresenta o fator de desequilíbrio FD% para variações de β e caso DPDQ. 

O caso base apresenta baixos valores de desequilíbrio, e não viola o limite de 2 % do oitavo 

módulo do PRODIST [29]. Entretanto, com o aumento de β, FD% pode violar os 2 %, 

atingindo maiores valores para o tipo 4 (Figura 44b) que o tipo 1 (Figura 44a). Para DPDQ, a 
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potência do gerador é fixa em 0,05 pu e o carregamento varia de 0 a 1 pu. Sendo assim, 

maiores valores de ΔP estão associados ao carregamento elevado, e assim, elevado 

desequilíbrio na rede, o que justifica o FD% aumentar com o aumento de ΔP para o caso 

DPDQ. Além disso, verifica-se que FD% é baixo para o tipo 1 e β = 0 da Figura 44a, pois 

representa cargas equilibradas. 

 

Figura 44 – Fator de desequilíbrio. 

a) Tipo 1. b) Tipo 4. 
Fonte: próprio autor. 

 

4.6.2 Função de proteção 81U 
 

A Figura 45 apresenta a análise em relação à variação do tipo de desequilíbrio para 

quatro valores de β para a função 81U, e a Figura 46 avalia a alteração de β para o tipo 1 e 6. 

Observa-se que os resultados de β = 1 para os tipos 5 e 6 são os mais conservadores da Figura 

45, pois apresentam maior desequilíbrio, levando à maior queda de tensão nas fases mais 

carregadas e diminuindo a demanda efetiva, o que diminui a potência importada, e assim, 

|ΔP|. Os resultados do tipo 5 e 6 para β = 1 são iguais, conforme verificado em (46) e (47), 

pois transfere toda a carga para a fase a. O mesmo ocorre para β = 0 e os tipos 1 a 3. 

Na Figura 45d, no caso DPEQ e tipo 6, a curva apresenta uma descontinuidade entre o 

desbalanço de 0,5 e 0,55 pu. Essa descontinuidade está associada à variação do tap do RT. 

Sendo assim, não é possível avaliar qual das três fases apresenta maior tempo de atuação, pois 

o regulador de tensão interfere nesse tipo de análise. Portanto, conclui-se que os tempos de 

atuação para os tipos 1 a 3 são muito próximos, bem como os tipos 4 a 6.  
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Figura 45 – Função 81U com ajuste de 57 Hz e 160 ms: variação do tipo e β fixo. 

a) β = 0. b) β = 0,25. 

c) β = 0,75. d) β = 1. 
Fonte: próprio autor. 

 

Figura 46 – Função 81U com ajuste de 57 Hz e 160 ms: variação de β. 

a) Tipo 1. b) Tipo 6. 
Fonte: próprio autor. 

 

4.6.3 Função de proteção 81O 
 

A Figura 47 e a Figura 48 apresentam as curvas de desempenho da função 81O. 
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Figura 47 – Função 81O com ajuste de 60,5 Hz e 160 ms: variação do tipo e β fixo. 

a) β = 0. b) β = 0,25. 

c) β = 0,75. d) β = 1. 
Fonte: próprio autor. 
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Figura 48 – Função 81O com ajuste de 60,5 Hz e 160 ms: variação de β. 

a) Tipo 1. b) Tipo 6. 
Fonte: próprio autor. 

 

4.6.4 Função de proteção 81R 
 

Os resultados são semelhantes aos obtidos para as funções 81U/O, com curvas bem 

próximas entre si, conforme verificado na Figura 49a para o caso DPDQ, Figura 49b para 

DPEQ, Figura 50a para EPDQ e Figura 50d para EPEQ. Verifica-se que para a maioria das 

condições operativas, o tempo entre o caso mais sensível e conservador é menor que 10 ms, e 

assim, a análise de desequilíbrio não é significativa para o ajuste da função 81R. 

 

Figura 49 – Função 81R em 1 Hz/s e 160 ms: variação do tipo, β = 1 e casos DP. 

a) DPDQ. b) DPEQ. 
Fonte: próprio autor. 
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Figura 50 – Função 81R em 1 Hz/s e 160 ms: variação do tipo, β = 1, e casos EP. 

a) EPDQ. b) EPEQ. 
Fonte: próprio autor. 

 

4.6.5 Função de proteção 78 
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Figura 51 – Função 78 com ajuste de 10° e 160 ms: variação do tipo e β fixo. 

a) β = 0. b) β = 1. 
Fonte: próprio autor. 
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carregada de situações desequilibradas. Portanto, como o módulo da tensão será maior em 

casos de equilíbrio, o tempo de atuação da função de proteção de subtensão será maior nesses 

casos. Tal conclusão é justificada pela Figura 52a, sendo que os resultados do tipo 1, 2 e 3 

estão sobrepostos e acima da curva referente ao caso base, e pela Figura 52b, em que todas as 

curvas de β = 1 estão abaixo do caso base. A mesma conclusão é obtida nas Figura 53a e 

Figura 53b, com a análise para o tipo 1 e 5, com diferentes valores de β. 

 

Figura 52 – Função 27 com ajuste de 0,8 pu e 160 ms: DPDQ e variação do tipo. 

a) Variação do tipo, β = 0. b) Variação do tipo, β = 1. 
Fonte: próprio autor. 

 

Figura 53 – Função 27 com ajuste de 0,8 pu e 160 ms: DPDQ e variação de β. 

a) Tipo 1, variação de β. b) Tipo 5, variação de β. 
Fonte: próprio autor. 
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são semelhantes, e são válidas para a comparação dos tempos de atuação em relação ao 

desbalanço de potência reativa. 

 

Figura 54 – Função 59 com ajuste de 1,2 pu e 160 ms: DPEQ e variação do tipo. 

a) Variação do tipo, β = 0. b) Variação do tipo, β = 1. 
Fonte: próprio autor. 

 

Figura 55 – Função 59 com ajuste de 1,2 pu e 160 ms: DPEQ e variação de β. 

a) Tipo 1, variação de β. b) Tipo 4, variação de β. 
Fonte: próprio autor. 
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atuação mais rápida para as fases de menor carregamento, então o caso de cargas equilibradas 

é mais conservador por apresentar maior tempo de atuação. 

 

4.7 Conclusões parciais 

 

Neste capítulo foi analisada a influência da variação de parâmetros de carga sobre o 

desempenho da proteção anti-ilhamento. Tais parâmetros (distribuição da carga, fator de 

potência e desequilíbrio) podem afetar positiva ou negativamente o desempenho da proteção. 

Portanto, uma abordagem conservadora para definir os ajustes das proteções pode ser adotada 

seguindo as recomendações da Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Casos mais conservadores de ajuste das funções de proteção. 

Função 
Abcissa da 
curva de 

desempenho 

Casos 
analisados 

Casos mais 
conservadores 

Distribuição de 
carga 

Fator de 
potência 

Desequilíbrio 

81U ΔP 
DPDQ; 
DPEQ 

DPDQ 
Em barras de 

baixa potência 
de curto-circuito 

Menor FP 
Total das 

cargas em uma 
única fase 

81O ΔP 
EPDQ; 
EPEQ 

EPEQ 
Em barras de 

alta potência de 
curto-circuito 

Maior FP 
Carga 

equilibrada 

81R ΔP 

DPDQ; 
DPEQ; 
EPDQ; 
EPEQ 

DPDQ; EPEQ Desprezível 
Idem à 81U 
para DP, e à 
81O para EP 

Desprezível 

78 ΔP 

DPDQ; 
DPEQ; 
EPDQ; 
EPEQ 

DPDQ; EPEQ 
Idem à 81U 
para DP, e à 
81O para EP 

Idem à 81U 
para DP, e à 
81O para EP 

Idem à 81U 
para DP, e à 
81O para EP 

27 ΔQ 
DPDQ; 
EPDQ 

EPDQ 
Em barras de 

baixa potência 
de curto-circuito 

Menor FP 
Carga 

equilibrada 

59 ΔQ 
DPEQ; 
EPEQ 

DPEQ 
Em barras de 

alta potência de 
curto-circuito 

Maior FP 
Carga 

equilibrada 

Fonte: próprio autor. 

 

Com base na Tabela 14 podem ser executados estudos de coordenação da proteção, 

avaliando os casos mais conservadores para as cargas de impedância constante avaliadas nesta 

tese. Por exemplo, caso seja executado um estudo da função 81O para um GD com potência 

ativa maior que as cargas de certo ramal e sem compensação de reativos (caso EPDQ), então 

podem ser executadas simulações com todas as cargas em uma barra de alta potência de curto-

circuito (identificadas em função de estudos de curto-circuito), FP unitário e carga trifásica 

equilibrada. Assim, a modelagem de todas as cargas é evitada. 
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Nota-se que as conclusões são baseadas nas curvas de desempenho, e mais 

especificamente, no desbalanço de potência ativa para funções 81U/O/R e 78, e no desbalanço 

de potência reativa para as funções 27/59. Por exemplo, para a função 59, o maior FP é mais 

conservador quando comparados diversos casos de diferentes valores de FP para a mesma 

transferência de potência reativa entre a chave SW 1 da Figura 4, página 55. 

Além disso, as conclusões são baseadas nas estimações das grandezas explicadas na 

seção 3.5, sendo que as funções de tensão foram projetadas para atuar se ao menos uma das 

fases viola os ajustes (conforme explicado na seção 2.3.4). 

Os estudos de desequilíbrio de carga indicam que não há necessidade de executar 

várias simulações de tipos de desequilíbrio, definidos em (42) à (47). Os resultados para tipos 

semelhantes são muito próximos, principalmente quando o regulador de tensão é modelado. 

Por fim, este capítulo contribui para os estudos de proteção por apresentar as variações 

de tempo de atuação em função das distintas condições operativas e da distribuição de carga, 

FP e desequilíbrio. Isto é, tais cenários devem ser considerados para ajustar a proteção se 

realmente levam a significativas diferenças de tempos de atuação. 
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Capítulo 5  

Metodologia de mapa de ajustes das proteções 

Este capítulo apresenta uma metodologia gráfica para o ajuste das proteções que 

considera eventos de ilhamento, curto-circuito e chaveamento de cargas para o sistema da 

Figura 3 (página 54). Na seção 5.1 será apresentada essa metodologia denominada de Mapa 

de Ajustes, que extrai informações de oscilografias para identificar ajustes e temporizações 

que identificam o evento em análise. Na seção 5.2 será apresentada uma comparação entre o 

mapa de ajustes e as curvas de desempenho. Os eventos simulados no ATP para a análise da 

proteção serão apresentados na seção 5.3, e na seção 5.4 os casos testes para avaliação da 

proteção em relação aos eventos simulados, de forma a verificar a potencialidade do mapa de 

ajustes para identificar ajustes da proteção. A seção 5.5 apresenta conclusões do capítulo. 

 

5.1 Metodologia do mapa de ajustes 

 

A metodologia proposta e denominada mapa de ajustes mapeia o ajuste (pick-up) e a 

temporização da função de proteção em estudo, com base em oscilografias dos eventos. Foi 

selecionada como exemplo a função 81O, conforme mostra a Figura 56. A Figura 56a 

apresenta uma oscilografia de frequência resultante da ocorrência de um evento hipotético no 

tempo tevento. Antes do evento, a frequência é igual à frequência nominal (f0). Após o evento, 

houve variação da frequência. Como exemplo, são definidos os ajustes fset,1 e fset,2 para 

identificar se estes levam ou não à atuação da proteção ao evento. Considerando o ajuste fset,2 

da Figura 56a, é verificado que se sua temporização for menor que Tset,2,1, há atuação da 

função de proteção, e caso contrário, a função de proteção não atua. Tal informação, obtida da 

oscilografia, pode ser representada na relação temporização versus ajuste da Figura 56b. Isto 

é, (Tset,2 ; fset,2) da Figura 56b se refere à temporização Tset,2,1 do ajuste fset,2 da Figura 56a. 

A mesma análise é feita para o ajuste fset,1 da Figura 56a. Nota-se que fset,1 é violado 

mais de uma vez. Portanto, o resultado da temporização considerado para analisar o trip da 

proteção (Tset,1) é o maior entre eles, conforme (49), em que o ajuste i é violado j vezes. Isto é, 

tomando como referência os ajustes fset,1 e Tset,1,1 (maior intervalo), a proteção atua para 
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quaisquer valores de temporização inferiores a Tset,1,1. Observa-se que para fset,2 da Figura 56, 

o ajuste foi violado apenas uma vez, e, portanto, Tset,2 é igual a Tset,2,1. 

 

Figura 56 – Oscilografia relacionada à temporização versus ajuste. 

 
                                  a) Oscilografia.                                                       b) temporização versus ajuste. 
Fonte: próprio autor. 

 

{ }, , ,1 , ,2 , , 1 , ,max ; ; ; ;set i set i set i set i j set i jT T T T T−= �  (49) 

 

A Figura 56b apresenta comportamento inversamente proporcional entre ajuste e 

temporização, e é elaborada para diversos valores de fset, sendo que mapeia os ajustes e 

temporizações que levam à atuação da proteção a partir de tevento. Por exemplo, para o ajuste 

fset,1, a temporização deve ser menor que Tset,1 para que ocorra o trip para o evento em estudo.  

Os resultados da Figura 56 não estão associados ao tempo de atuação. O tempo de 

atuação pode ser obtido com base na maior temporização na Figura 57a. Se a temporização 

for adotada como Tset,1 para o ajuste fset,1, o tempo de atuação (tempo de trip) pela proteção 

será de ta,set,1. Sendo assim, pode-se relacionar o tempo de atuação com o ajuste (Figura 57b). 

Isto é, a Figura 57b apresenta o maior tempo de atuação possível, sendo tevento a referência.  

Deve-se ressaltar que o tempo de simulação é importante na análise por limitar os 

ajustes de pick-up e temporização que podem levar à atuação. Por exemplo, se a simulação for 

executada até dois segundos após o evento, então o mapa de ajustes apresenta as 

possibilidades de pick-up e temporização para que a proteção atue em, no máximo, dois 

segundos, pois é o tempo de duração da oscilografia que se tomou como base.  
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Figura 57 – Oscilografia relacionada ao tempo de atuação versus ajuste. 

 
                                a) Oscilografia.                                                         b) tempo de atuação versus ajuste. 
Fonte: próprio autor. 

 

A Figura 58 apresenta uma oscilografia de frequência de um ilhamento em 

dez segundos provocado pela abertura de SW 1 com γ = 0,7 pu a jusante de SW 1, com 

cenário de excesso de potência ativa e reativa (EPEQ). Inicialmente houve aumento na 

frequência devido ao excesso de geração em relação à carga. De forma a analisar quais são os 

ajustes da função 81O que identificam o evento, é gerado o mapa de ajustes da Figura 59a a 

partir da oscilografia da Figura 58. Além disso, é apresentado na Figura 59b o tempo de 

atuação quando a temporização é ajustada de acordo com os valores máximos da Figura 59a. 

 

Figura 58 – Exemplo de ilhamento: oscilografia. 

 
Fonte: próprio autor. 
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Figura 59 – Exemplo de ilhamento: relação com ajuste. 

a) Mapa de ajustes. b) Tempos de atuação. 
Fonte: próprio autor. 

 

Para exemplificar, especifica-se o ajuste de 61 Hz. A Figura 60 apresenta a mesma 

oscilografia da Figura 58, sendo traçada uma reta horizontal no ajuste de 61 Hz. A reta de 

255 ms representa a faixa de temporizações que podem levar à atuação da proteção. Isto é, a 

função 81O ajustada em 61 Hz atua se a temporização for menor ou igual a 255 ms. Este 

resultado é verificado na Figura 61a, sendo o mesmo mapa da Figura 59a. Nota-se que o valor 

de 255 ms é vinculado ao ajuste de 61 Hz. Portanto, registra-se a máxima temporização para o 

ajuste de 61 Hz que leva à atuação da função 81O.  

O resultado da Figura 61a apresenta, efetivamente, o mapeamento dos ajustes que 

levam à atuação da proteção. Todos os ajustes abaixo da curva levam à atuação, e acima, à 

não atuação. Entretanto, o mapa de ajustes não fornece o tempo de atuação (ou tempo de trip) 

para o evento. Para obter o tempo de atuação, usa-se o resultado da Figura 61b (mesmo que 

Figura 59b). A Figura 61b apresenta o resultado do tempo de atuação para o ajuste dado, e 

com a maior temporização possível para detectar o evento, isto é, a temporização do mapa de 

ajustes da Figura 61a. Portanto, para o ajuste de 61 Hz e temporização de 255 ms (obtida da 

Figura 61a), o tempo de atuação é de 399 ms (Figura 61b). 

A Figura 61b apresenta um intervalo de tempo iniciando em 144 ms e finalizando em 

399 ms para 61 Hz. Isto é, se a temporização for instantânea, o tempo de atuação é de 144 ms, 

e se for o máximo possível, o tempo é de 399 ms. Os 144 ms são referentes ao tempo que o 

sinal de frequência leva para ser alterado de 60 a 61 Hz, como verificado na Figura 60. 
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Figura 60 – Exemplo de ilhamento: oscilografia com detalhe em 61 Hz. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Figura 61 – Exemplo de ilhamento: relação com ajuste e detalhe em 61 Hz. 

a) Mapa de ajustes. b) Tempos de atuação. 
Fonte: próprio autor. 

 

A Figura 62 exemplifica a obtenção do tempo de atuação para a temporização de 

100 ms na oscilografia de frequência, indicando o ponto de início da violação do ajuste, e o 

momento em que ocorre a atuação da proteção (em 244 ms). A Figura 63 detalha o ajuste de 

61 Hz e 100 ms, que ilustra a temporização ajustada (Figura 63a) e o tempo de atuação 

resultante de 244 ms na Figura 63b.  
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Figura 62 – Exemplo de ilhamento: oscilografia com detalhe em 61 Hz e T = 100 ms. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Figura 63 – Exemplo de ilhamento: relação com ajuste e detalhe em 61 Hz e T = 100 ms. 

a) Mapa de ajustes.  b) Tempos de atuação. 
Fonte: próprio autor. 

 

Outro exemplo da relação da oscilografia e do mapa de ajustes é verificado para a 

Figura 64a (oscilografia) e Figura 64b (mapa de ajustes), que seleciona o ajuste de 61,4 Hz 

para a análise, sendo que a temporização necessária para a proteção atuar é menor que para 

61 Hz (Figura 61a), por se tratar de um pick-up maior. Dessa forma, considerando os 

resultados da Figura 61 e Figura 64 e o formato da curva que descreve o mapa de ajustes, a 

temporização assume uma característica inversamente proporcional ao ajuste. 

Nota-se que para 60 Hz na Figura 63a a temporização está entre 500 e 550 ms. Isto 

porque o mapa de ajustes é baseado na oscilografia após tevento, e o sinal (Figura 62) viola 

superiormente a frequência de 60 Hz por este tempo. Este resultado deve ser desprezado na 

análise, porque a função de proteção nunca será ajustada igual ao valor nominal do sistema. 
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Figura 64 – Exemplo de ilhamento: detalhe em 61,4 Hz. 

a) Oscilografia. b) Mapa de ajustes. 
Fonte: próprio autor. 

 

A oscilografia da Figura 58 relaciona a temporização e tempo de atuação apenas de 

forma gráfica. Tal procedimento não pode ser generalizado, pois pode haver casos que não se 

enquadram na análise, como a oscilografia da função 81R da Figura 65a, referente ao mesmo 

evento da Figura 58, e seu respectivo mapa de ajustes na Figura 65b. 

 

Figura 65 – Exemplo de ilhamento: oscilografia da função 81R com detalhe em 2 Hz/s.  

a) Oscilografia. b) Mapa de ajustes. 
Fonte: próprio autor. 
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intervalo (caso a temporização selecionada estiver compreendida na faixa). Entretanto, o 

segundo intervalo da Figura 65a é maior que o primeiro, o que leva a diferenças nos tempos 

de atuação, a depender da temporização selecionada ao ajuste de 2 Hz/s. O primeiro intervalo 

se inicia em 19 ms e termina em 268 ms após o ilhamento, isto é, compreende uma faixa de 

temporizações de 249 ms. Já o segundo intervalo inicia em 309 ms e termina em 717 ms após 

o ilhamento (duração de 408 ms). Portanto, para o ajuste de 2 Hz/s, se a temporização for de 0 

a 249 ms, o tempo de atuação estará associado ao primeiro intervalo, mas se a temporização 

for de 249 a 408 ms, estará associado ao segundo intervalo. 

Como o objetivo geral é buscar ajustes e temporizações que detectam o ilhamento, o 

mapa da Figura 65b relaciona ao ajuste de 2 Hz/s a máxima temporização à qual a proteção 

atua, isto é, 408 ms. O mapa de ajustes, associado ao armazenamento dos intervalos 

apresentados na Figura 65a para cada pick-up, permite que seja resgatado o tempo de atuação 

associado ao ajuste e temporização definidos. Portanto, é possível executar estudos de 

proteção para diversos ajustes e temporizações sem simular novamente o evento. 

A Figura 66 apresenta a comparação entre simulações convencionais para ajustar a 

proteção anti-ilhamento e o mapa de ajustes, considerando a simulação de vários eventos.  

 

Figura 66 – Vantagem da metodologia de mapa de ajustes. 

 
Fonte: próprio autor. 
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evento. Já para gerar o mapa de ajustes é necessária apenas uma simulação para cada evento, 

e alterações no ajuste são verificadas diretamente no mapa. 

Para verificar a potencialidade do mapa de ajustes na análise, toma-se como base a 

Figura 67a que apresenta oscilografias de eventos ocorridos em dez segundos. As 

oscilografias azuis se referem a casos de ilhamento causados pela abertura de SW 2 (ver 

Figura 3, página 54), e as vermelhas correspondem a curtos-circuitos AT, ABT e ABCT com 

resistência de falta de 50 Ω na barra 832 do sistema da Figura 3. Cada oscilografia é referente 

a uma condição distinta de carregamento, variando a potência ativa do GD da barra 848 entre 

0 e 0,98 pu. Com base na Figura 67a, busca-se um ajuste que detecte apenas os ilhamentos, 

sem que a proteção atue para os curtos-circuitos. 

 

Figura 67 – Exemplo de casos de ilhamento e curto-circuito. 

a) Oscilografias. b) Mapas de ajustes. 
Fonte: próprio autor. 

 

Para ajustar a função 81U, por exemplo, pode-se elaborar o mapa de ajustes de cada 

uma das oscilografias da Figura 67a, resultando na Figura 67b. Nesta pode-se obter 

graficamente o ajuste que detecta apenas ilhamentos e não atua para curtos-circuitos, que está 

compreendido entre a curva mais baixa de ilhamento e a curva mais alta de curto-circuito 

(região de ajuste ideal, colorida em verde). Uma possibilidade é o ajuste de 58,5 Hz 

observado na Figura 68, e representa a região de 58,5 Hz da Figura 67 em mais detalhes. 

Verifica-se na Figura 67a e Figura 68a que o ajuste de 58,5 Hz nunca é alcançado para casos 

de curto-circuito, e é alcançado para todos os casos de ilhamento. Além disso, haverá atuação 

para todos os casos de ilhamento se a temporização for menor que 135 ms (comprimento da 

reta tracejada na Figura 68a e Figura 68b). Portanto, por meio do mapa de ajustes são 

identificados facilmente quais são os possíveis ajustes da função de proteção que detectam 
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ilhamento sem atuações incorretas, que estão contidos na área verde da Figura 67b e Figura 

68b. Além disso, pode-se identificar qual é a faixa de temporizações que pode ser utilizada 

para detectar um evento, tal como observado na Figura 68b para o ajuste de 58,5 Hz. 

 

Figura 68 – Exemplo de casos de ilhamento e curto-circuito: detalhes em 58,5 Hz. 

a) Oscilografias. b) Mapas de ajustes. 
Fonte: próprio autor. 

 

O mapa de ajustes deve ser elaborado para uma ampla faixa de pick-ups. A Tabela 15 

apresenta os limites e intervalos selecionados nesta tese. Para aplicações práticas, devem-se 

utilizar os intervalos de acordo com o relé de proteção utilizado, para que o ajuste obtido pelo 

mapa esteja disponível no equipamento físico para a correta parametrização. 

 

Tabela 15 – Pontos por função de proteção para geração do mapa de ajustes. 

Função de proteção Mínimo Intervalo Máximo Número de pontos 

81U 55 Hz 0,1 Hz 60 Hz 51 

81O 60 Hz 0,1 Hz 65 Hz 51 

81R 0 Hz/s 0,05 Hz/s 10 Hz/s 201 

78 0° 1° 60° 61 

27 0,5 pu 0,01 pu 1 pu 51 

59 1 pu 0,01 pu 1,5 pu 51 

Fonte: próprio autor. 

 

A próxima subseção relaciona a metodologia de mapa de ajustes com as curva de 

desempenho, comparando a técnica proposta com uma técnica conhecida na literatura. 
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5.2 Relação do mapa de ajustes com a curva de desempenho 

 

Para ilustrar a relação entre a curva de desempenho e o mapa de ajustes foram 

simulados quatro ilhamentos que se referem a 0 % (caso 1), 20 % (caso 2), 40 % (caso 3) e 

80 % (caso 4) de carregamento das cargas a jusante da chave SW 1 da Figura 4 (página 55), 

GD da barra 848 gerando 0,98 pu de potência ativa e 0,20 pu de reativa, e outros GDs estão 

desconectados. As oscilografias são apresentadas na Figura 69a. A excursão da frequência é 

maior para o caso 1, que apresenta o maior desequilíbrio entre carga e geração. O resultado da 

curva de desempenho para a função 81O, em 60,5 Hz, 160 ms, é visto na Figura 69b.  

 

Figura 69 – Exemplo de quatro casos de ilhamento. 

a) Oscilografias. b) Curva de desempenho para 60,5 Hz, 160 ms. 
Fonte: próprio autor. 

 

Utilizando as oscilografias dos quatro eventos da Figura 69a, e empregando o método 

da seção 5.1, são obtidas as curvas de temporização versus ajuste, e tempo de atuação versus 

ajuste, tal como apresentado na Figura 70a e na Figura 70b, respectivamente. Cada curva da 

Figura 70 está associada a uma das oscilografias da Figura 69a, e a cada um dos quatro pontos 

da curva de desempenho da Figura 69b. A Figura 70a é gerada conforme explicação da Figura 

56, em que são registradas as temporizações máximas para cada pick-up. A Figura 70b é 

gerada conforme explicação da Figura 57, em que são registrados os tempos de atuação da 

proteção para cada pick-up e sua respectiva temporização máxima. 

A partir da Figura 70a constata-se que ajustes abaixo da curva do caso 4 levam à 

correta detecção do ilhamento para todos os casos de ilhamentos, sendo então mapeados 

possíveis ajustes da proteção. Por exemplo, para o ajuste de 60,5 Hz, as temporizações 

apresentadas na Figura 70a, referentes à intersecção de 60,5 Hz com as quatro curvas, 
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representam a máxima temporização para que haja atuação da proteção para cada um dos 

quatro casos. 

 

Figura 70 – Exemplo de mapa de ajustes. 

a) Temporização. b) Tempo de atuação. 
Fonte: próprio autor. 

 

No exemplo, nota-se que a oscilografia do caso 3 não viola o ajuste de 64 Hz (Figura 

69a). Tal informação é verificada na Figura 70a, sendo que não há indicação de temporização 

para a frequência de 64 Hz, isto é, nenhum valor de temporização leva à atuação da função 

81O se for ajustada em 64 Hz. Tal conclusão não pode ser retirada pela análise da curva de 

desempenho (Figura 69b), pois cada curva representa um ajuste fixo. 

Além de analisar o ajuste, pode-se verificar o tempo de atuação da função de proteção 

utilizando a Figura 70b. Cada curva da Figura 70b está associada com o seu respectivo caso 

da Figura 70a. Como exemplo é analisado o caso 3. Caso seja selecionado o ajuste de 60,5 Hz 

e temporização de 495,2812 ms (Figura 70a), o tempo de atuação referente para o caso 3 é de 

532,7787 ms, obtido pelo cruzamento entre a reta vertical de 60,5 Hz e a curva ciano da 

Figura 70b. Portanto, a Figura 70b indica qual é o maior tempo de atuação do evento em 

função da maior temporização (Figura 70a) que provoca a atuação da proteção.  

A diferença entre as curvas (de mesmo caso) da Figura 70b e Figura 70a indica o 

tempo máximo4 de atuação da proteção, caso seja ajustada de forma instantânea. Para uma 

análise quantitativa dos tempos de atuação, são utilizadas as Tabela 16 e Tabela 17, que 

exemplificam a relação entre o mapa de ajustes e as curvas de desempenho para o ajuste de 

60,5 Hz, 160 ms. 

                                                 
4 Máximo porque o cálculo executado em (49) e explicado na Figura 56 utiliza a máxima temporização para que 
o ajuste em questão leve à atuação da proteção. 
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Na Tabela 16 são apresentados os tempos verificados na Figura 70a e Figura 70b. A 

segunda e terceira colunas da Tabela 16 são obtidas fazendo-se a interseção de 60,5 Hz com 

as curvas correspondentes na Figura 70a e Figura 70b, respectivamente. As diferenças entre 

os valores dessas colunas estão apresentadas na quarta coluna, e indicam uma estimativa do 

tempo de atuação da proteção, caso não haja temporização. Por outro lado, pode-se estimar o 

tempo de atuação considerando qualquer temporização, apenas somando-a aos valores da 

quarta coluna. Isso é demonstrado pela quinta coluna, considerando a temporização de 160 ms 

como exemplo. 

 

Tabela 16 – Tempos de atuação relacionados a 60,5 Hz no mapa de ajustes. 

 
Curvas da 

Figura 70a [ms] 
Curvas da 

Figura 70b [ms] 
Diferença entre tempos da 

Figura 70b e Figura 70a [ms] 
Consideração da 

temporização [ms] 
Caso 1 691,6218 708,8089 17,1871 177,1871 

Caso 2 590,0669 610,3783 20,3114 180,3114 

Caso 3 495,2812 532,7787 37,4975 197,4975 

Caso 4 347,8947 441,6389 93,7443 253,7443 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 17 – Comparação da curva de desempenho com o mapa de ajustes. 

 
Curva de desempenho 

(Figura 69b) [ms] 
Mapa de ajustes 
(Tabela 16) [ms] 

Diferença entre tempos da curva de 
desempenho e mapa de ajustes [ms] 

Caso 1 177,5928 177,1871 -0,4057 

Caso 2 180,7176 180,3114 -0,4063 

Caso 3 197,9040 197,4975 -0,4065 

Caso 4 254,1504 253,7443 -0,4061 

Fonte: próprio autor. 

 

Na Tabela 17 é apresentada a comparação entre os tempos obtidos pela curva de 

desempenho e pelo mapa de ajustes. Conforme apresenta a última coluna da Tabela 17, a 

diferença entre os tempos é menor que um passo de integração da proteção do ATP, referente 

a 0,520833 ms, ou 32 amostras por ciclo de 60 Hz. Tais diferenças ocorrem porque o tempo 

de atuação da Figura 70b não considera a discretização do tempo de simulação, ao contrário 

da curva de desempenho (Figura 69b) resultante das simulações do ATP, sendo a taxa de 

amostragem da proteção de 32 amostras/ciclo (Tabela 89 do apêndice), que é reamostrada do 

total de 256 amostras/ciclo da simulação do ATP. 

Um exemplo da discretização é apresentado na Figura 71 para a faixa de tempo de 155 

a 165 ms. Nota-se que a temporização de 160 ms não é um desses pontos. O próximo valor 

após 160 ms é de 160,40707 ms, conforme Figura 71. Isto é, o tempo de atuação da proteção 
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não está associado à soma da terceira coluna da Tabela 16 com 160 ms, e sim com 

160,40707 ms, já que esse tempo leva em consideração a amostragem dos sinais. 

 

Figura 71 – Tempo discretizado em 32 amostras por ciclo de 60 Hz. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Portanto, utilizando 160,40707 ms ao invés de 160 ms na comparação da Tabela 17, 

verifica-se que a diferença entre o mapa de ajustes e curva de desempenho diminui, conforme 

apresentado na última coluna da Tabela 18. Nesse caso, a diferença entre os tempos é menor 

que um passo de integração da simulação do ATP, referente a 0,06510417 ms, ou 

256 amostras por ciclo de 60 Hz. 

 

Tabela 18 – Comparação com adaptação da amostragem. 

 
Curva de desempenho 

(Figura 69b) [ms] 
Mapa de ajustes 
(Tabela 16) [ms] 

Diferença entre tempos da curva de 
desempenho e mapa de ajustes [ms] 

Caso 1 177,5928 177,5942 0,0014 

Caso 2 180,7176 180,7184 0,0008 

Caso 3 197,9040 197,9046 0,0006 

Caso 4 254,1504 254,1513 0,0009 

Fonte: próprio autor. 

 

A Tabela 19 compara as características da curva de desempenho e do mapa de ajustes. 
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Tabela 19 – Curva de desempenho versus mapa de ajustes. 

 Curva de desempenho Mapa de ajustes 

Necessidade de 
simulações 
transitórias 

Sim, caso sejam necessários dados mais 
precisos. Aproximações dos tempos de 

atuação podem ser feitas com as 
expressões de (1) a (3) e suas derivações 

Sim, sempre 

Equações analíticas  
Sim, para cargas de potência constante, 

sistema sem perdas e funções 81U/O/R e 
78 sem bloqueio de tensão  

Não 

Entrada 

Desbalanço de potência e ajuste da 
proteção (pode ser impraticável obter o 

desbalanço de potência em sistemas 
reais, por falta de medidas)  

Oscilografias do evento coletadas de 
medidores ou relés no PAC, que podem 

ser obtidas por simulações 
computacionais ou medições em campo 

Saída Tempo de atuação Mapa de ajustes da função de proteção 

Análise de outros 
ajustes  

Necessita de novas simulações, ou 
reprocessamento da oscilografia para 

avaliar a atuação da proteção 

Não é necessário repetir simulações ou 
reprocessar a oscilografia  

Análise do ilhamento 
Coordenação por regiões de não-

detecção do ilhamento baseadas no 
desbalanço de potência 

Eventos apresentados em cada mapa de 
ajustes, e todas as funções de proteção 

podem ser analisadas paralelamente 

Análise da segurança 
Análises de eventos de outra natureza 
devem ser realizadas separadamente 

Eventos apresentados em cada mapa de 
ajustes, sendo todas as funções de 
proteção analisadas paralelamente 

Fonte: próprio autor. 

 

A próxima seção apresenta o banco de dados dos eventos simulados no ATP para o 

sistema da Figura 3 (página 54), contando com casos de ilhamento, chaveamentos e curtos-

circuitos. O banco de dados de simulações é utilizado para a geração dos mapas de ajustes das 

proteções de sub/sobrefrequência, taxa de variação de frequência, salto de vetor e 

sub/sobretensão.  

 

5.3 Casos simulados 

 

Segundo informações de uma concessionária de energia elétrica, devem ser realizados 

estudos em diversas condições operativas de geração e carregamento do sistema para o 

correto ajuste da proteção anti-ilhamento, avaliando eventos como: ilhamentos, curtos-

circuitos trifásicos e monofásicos, e curtos-circuitos com impedância de falta. Além dos 

eventos sugeridos, foram propostos outros cenários nesta tese, aumentando as condições que 

levam à atuação incorreta das proteções anti-ilhamento baseadas na frequência e tensão.  

Foram simulados diversos eventos no sistema da Figura 3. O capacitor da barra 848 

foi considerado conectado, e o da barra 844 desconectado, e os eventos foram aplicados em 

dez segundos de forma não simultânea. Foram simuladas 21 situações distintas de potência 
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ativa do GD em 848, variando entre 0 e 0,98 pu, e 21 variações do carregamento das cargas, 

de 0 a 1 pu. 

Para verificar o efeito da impedância do sistema de transmissão em 69 kV, foi adotada 

a potência de curto-circuito trifásico de 400 MVA para análises de curto-circuito (baseando-se 

no valor de 409 MVA para 138 kV [96, p. 6]). A impedância equivalente é representada 

apenas por uma parcela de reatância indutiva, isto é, a resistência série e capacitância shunt 

são desprezadas [97, p. 403]. A adoção de um valor aproximado busca unicamente analisar a 

sensibilidade dos mapas de ajustes a mudanças na rede. Além disso, conforme informado por 

uma concessionária de energia elétrica brasileira, não há valores de referência de potência de 

curto-circuito para cada nível de tensão, sendo necessário identificar a barra de conexão para a 

obtenção de dados precisos. 

Para a análise de curto-circuito foram consideradas condições de falta franca e de 

resistência de falta de 50 Ω, que é um valor comum na literatura [98, p. 73]. 

As próximas tabelas apresentam os eventos, indicando o total de casos simulados, e o 

total de casos realmente utilizados. Várias simulações apresentaram erros de não 

convergência, que estão associados à perda de sincronismo do gerador. Além disso, casos que 

apresentam condições operativas infactíveis, como tensão fora dos limites de 0,93 e 1,05 pu, 

foram retirados da análise, e contabilizados na coluna de erros. 

Os resultados de eventos de ilhamento podem ser vistos na Tabela 20. A coluna de 

total de casos é referente ao total de simulações realizadas com condições operativas distintas. 

Casos em que o total é igual a 42 simulações são referentes a 21 variações de carregamento a 

jusante do disjuntor em análise, variando de 0 a 100 %, e 21 simulações de variação da 

potência do GD em 848, de 0 a 0,98 pu. Já os casos em que o total é igual a 21 simulações são 

referentes a 21 simulações de variação de carregamento a jusante de SW 1, de 0 a 100 %. 

Os casos de variação da proporção de carga, fator de potência e desequilíbrio de carga 

da Tabela 20 foram simulados para a condição de EPEQ por serem referentes à operação 

normal do sistema. Todas consideram 21 condições de carregamento distintos a jusante de 

SW 1. Os casos de variações da proporção de carga (seção 4.4) foram simulados para seis 

locais de carga distintos (LGD1, 848, 4648, 4446, 844 e 4244) e com α de 0,25; 0,5; 0,75 e 1, 

totalizando 21×6×4 = 504 casos simulados. As variações do fator de potência (seção 4.5) 

foram simuladas para FP de 0,80; 0,85; 0,90; 0,95 e 1, totalizando 105 casos simulados 

(21×5). Por fim, as variações de desequilíbrio de carga (seção 4.6) foram simuladas para seis 

tipos de desequilíbrio e com β de 0; 0,25; 0,5; 0,75 e 1. Portanto, totalizam 630 casos 

simulados de variação da proporção de carga (21×6×5).  
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Tabela 20 – Eventos de ilhamento. 

Local do 
ilhamento 

Condição operativa 
Total de 

casos 
Erros 

Casos 
usados 

SW 1 

Normal 42 -- 42 

Variações da proporção de carga para casos EPEQ 504 -- 504 

Variações do fator de potência das cargas para casos EPEQ 105 -- 105 

Variações do desequilíbrio de carga para casos EPEQ 630 3 627 

Impedância de curto-circuito da SE de 400 MVA 42 -- 42 

Alteração da fase da tensão da subestação em -90° 42 -- 42 

RT da barra 852 com tap bloqueado em -5 42 17 25 

RT da barra 852 com tap bloqueado em 0 42 16 26 

RT da barra 852 com tap bloqueado em +5 42 16 26 

GD de 250 kVA operando 42 -- 42 

GD de 100 kVA operando 42 -- 42 

GD de 250 e 100 kVA operando 42 -- 42 

SW 2 

Normal 42 3 39 

GD de 100 kVA operando 42 3 39 

Apenas cargas a jusante de SW 1 variando 21 -- 21 

SW 3 

Normal 42 4 38 

GD de 100 kVA operando 42 4 38 

Apenas cargas a jusante de SW 1 variando 21 -- 21 

SW 4 

Normal 42 7 35 

GD de 100 kVA operando 42 7 35 

Apenas cargas a jusante de SW 1 variando 21 -- 21 

SW 5 

Normal 42 7 35 

GD de 250 kVA operando 42 10 32 

GD de 100 kVA operando 42 13 29 

GD de 250 e 100 kVA operando 42 13 29 

Apenas cargas a jusante de SW 1 variando 21 -- 21 

SW 6 

Normal 42 9 33 

GD de 250 kVA operando 42 10 32 

GD de 100 kVA operando 42 9 33 

GD de 250 e 100 kVA operando 42 10 32 

Apenas cargas a jusante de SW 1 variando 21 -- 21 

Total 2310 161 2149 

Fonte: próprio autor. 

 

Ressalta-se que os GDs das barras 824 e 840 apresentam as mesmas funções de 

proteção, mas com os ajustes fixos apresentados na Tabela 12, página 78. Portanto, se a 

proteção desses GDs atua, eles são desconectados da rede pela abertura do disjuntor de seus 

respectivos pontos de acoplamento comum. 

Dos 161 casos de erro da Tabela 20, 21 são referentes a instabilidades numéricas na 

solução do problema. O restante é referente a condições operativas infactíveis, como tensão 

fora dos limites de 0,93 e 1,05 pu. Os erros associados à SW 6 são referentes às condições 
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operativas em que a carga é nula na simulação. Tal simulação é infactível, levando a 

problemas de convergência e instabilidade. 

Na Tabela 20 foram simulados casos com RT com tap fixo em -5, 0 e +5 para 

variações de carga e geração e ilhamento resultante da abertura de SW 1. Verifica-se que dos 

126 casos simulados de tap fixo, 49 apresentaram erros, que são associados à violação dos 

limites operativos em regime permanente. Além disso, nota-se que a primeira linha da Tabela 

20 considera as mesmas variações de carga e geração, mas utilizando o modelo do RT com 

tap controlado, não apresentando erros. Isto é, a modelagem do RT para a análise de 

ilhamento é importante, principalmente para cargas de impedância constante, que são mais 

sensíveis a variações da tensão. 

Os resultados de chaveamentos de cargas, capacitores e ramais são apresentados na 

Tabela 21 (saída dos elementos) e Tabela 22 (entrada dos elementos).  

 

Tabela 21 – Eventos de saída de elementos. 

Elemento Condição operativa 
Total de 

casos Erros 
Casos 
usados 

Banco de capacitor da barra 848 Normal 42 -- 42 

Carga LGD1 Normal 42 -- 42 

Carga L848 Normal 42 -- 42 

Carga L844 Normal 42 -- 42 

Ramal a jusante de SW 60 
Normal 42 5 37 

GD de 250 e 100 kVA operando 42 -- 42 

Ramal a jusante de SW 88 
Normal 42 -- 42 

GD de 250 e 100 kVA operando 42 -- 42 

Total 336 5 331 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 22 – Eventos de entrada de elementos. 

Elemento Condição operativa 
Total de 

casos 
Erros 

Casos 
usados 

Banco de capacitor da barra 848 Capacitor da barra 848 desligado 42 -- 42 

Banco de capacitor da barra 844 Normal 42 14 28 

Carga LGD1 Normal 42 -- 42 

Carga L848 Normal 42 -- 42 

Carga L844 Normal 42 -- 42 

Ramal a jusante de SW 60 Normal 42 4 38 

Ramal a jusante de SW 88 
Normal 42 3 39 

GD de 250 e 100 kVA operando 42 2 40 

Total 336 23 313 

Fonte: próprio autor. 
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Para os casos de saída de elementos, todos os erros são associados a convergência 

numérica, e para casos de entrada, 13 erros são associados a convergência numérica, e dez a 

condições infactíveis de operação. As 42 simulações na coluna de total de casos na Tabela 21 

e Tabela 22 são referentes a 21 simulações de variação de carregamento a jusante de SW 1, de 

0 a 100 %, e 21 simulações de variação da potência do GD em 848, de 0 a 0,98 pu. 

A Tabela 23 apresenta as simulações de curtos-circuitos. Para todos os casos foram 

aplicados curtos-circuitos AT, ABT e ABCT nas barras 848, 834, 840 e 832. Dentre os 

1867 casos de erros, 15 são relacionados a condições infactíveis de operação, e 1852 a erros 

de convergência numérica. As 504 simulações na coluna de total de casos na Tabela 23 são 

referentes a 21 simulações de variação de carregamento a jusante de SW 1 e 21 simulações de 

variação da potência do GD em 848, para cada tipo e local de curto-circuito. Isto é, foram 504 

casos simulados (42×3×4).  

Nota-se na Tabela 23 que para os casos chamados de normal, houve 335 erros para 

casos de resistência de falta nula, e 216 casos de erro para resistência de falta de 50 Ω. Isto é, 

foram usados 119 casos a mais para resistência de falta de 50 Ω do que nula.  

 

Tabela 23 – Eventos de curto-circuito. 

Resistência de 
falta 

Condição operativa 
Total de 

casos 
Erros 

Casos 
usados 

0 Ω 

Normal 504 335 169 

Impedância de curto-circuito da SE de 400 MVA 504 336 168 

Alteração da fase da tensão da subestação em -90° 504 336 168 

50 Ω 

Normal 504 216 288 

GD de 250 kVA em operação 504 215 289 

GD de 100 kVA em operação 504 215 289 

GDs de 100 e 250 kVA em operação 504 214 290 

Total 3528 1867 1661 

Fonte: próprio autor. 

 

Na Tabela 24 são apresentados os eventos de curto-circuito com resistência de falta de 

50 Ω, seguido de abertura tripolar de uma chave a montante do curto-circuito em 30 ms após 

a falta5. As informações do local de aplicação do curto-circuito, do tipo de falta e da chave 

aberta são apresentadas na Tabela 24. 

Em relação aos erros da Tabela 24, 15 são associados à convergência numérica e um à 

operação infactível. As 42 simulações na coluna de total de casos são referentes a 21 

                                                 
5 Foi utilizado 30 ms nesta tese para simular curtos-circuitos de curta duração. Entretanto, recomenda-se que seja 
usado um valor maior e mais próximo ao tempo de abertura convencional de chaves do sistema de distribuição. 
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simulações de variação de carregamento a jusante de SW 1 e 21 simulações de variação da 

potência do GD em 848. 

 

Tabela 24 – Eventos de curto-circuito seguido de abertura. 

Local de aplicação da falta Chave aberta Tipo de Falta Total de casos Erros Casos usados 

Barra 836 SW 60 
ABCT 42 9 33 

AT 42 7 35 

Barra 888 SW 88 
ABCT 42 -- 42 

AT 42 -- 42 

Total 168 16 152 

Fonte: próprio autor. 

 

O resumo da quantidade de simulações realizadas é apresentado na Tabela 25. 

Portanto, 4.606 mapas de ajustes são gerados para cada uma das seis funções de proteção em 

análise. 

 

Tabela 25 – Quantidade total de simulações realizadas. 

 Total de casos Erros Casos usados 

Ilhamentos 2310 161 2149 

Outros eventos 4368 1911 2457 

Total 6678 2072 4606 

Fonte: próprio autor. 

 

A Figura 72 apresenta todos os 4.606 mapas de ajustes para cada função de proteção, 

sendo os mapas em azul referentes aos eventos de ilhamento (Tabela 20), e em vermelho a 

outros tipos de evento (Tabela 21, Tabela 22, Tabela 23 e Tabela 24).  

Nota-se que as funções de proteção 81U, 81R e 59 (Figura 72a, Figura 72c e Figura 

72f) apresentam vários casos de ilhamento acima de outros eventos, o que é importante para 

diminuir atuações incorretas. Isto é, um ajuste menos sensível não atua incorretamente, mas 

detecta vários casos de ilhamento. Já a função 27 na Figura 72e tem grande quantia de casos 

de outros eventos na parte superior. Isto é, se esta função de proteção é usada para detectar o 

ilhamento, pode facilmente atuar para outros eventos, já que seu ajuste precisa ser confiável 

para detectar eventos de ilhamento e seguro para não detectar curtos-circuitos. 
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Figura 72 – Todos os mapas de ajustes. 

a) ANSI 81U. b) ANSI 81O. 

c) ANSI 81R. d) ANSI 78. 

e) ANSI 27. f) ANSI 59. 
Fonte: próprio autor. 

 

A próxima seção analisa alguns dos eventos simulados nesta seção.  
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5.4 Casos teste 

 

Nesta seção são apresentados casos teste para detalhar a aplicação do mapa de ajustes 

e identificar similaridades entre eventos. Serão ilustrados casos de ilhamento e outros eventos, 

bem como a combinação entre estes no mesmo mapa de ajustes. Os casos desta seção são 

específicos para eventos simulados nesta tese, e não levam a conclusões genéricas, 

principalmente devido aos erros de simulações apresentados nas tabelas da seção 5.3.  

 

5.4.1 Apenas eventos de ilhamento 
 

Este caso teste analisa a atuação para eventos de ilhamento provocados pela abertura 

da chave SW 2 do sistema da Figura 3, página 54, com variação de potência ativa de 0 a 

0,98 pu do GD de 848, totalizando 21 casos. Os GDs e elementos adicionais das barras 824 e 

840 foram mantidos desconectados.  

A Figura 73 apresenta os resultados da função de proteção de subfrequência, sendo 

que na Figura 73a é avaliado o ajuste de 57 Hz e 160 ms, representado por um ponto. Nota-se 

que na Figura 73a houve atuação em 15 dos 21 casos pela função 81U. As curvas tracejadas 

(acima do ponto) marcam os casos em que houve atuação da proteção, e curvas contínuas 

(abaixo do ponto) indicam casos nos quais a proteção não atuou. Isto é, o ajuste selecionado 

sensibiliza as curvas situadas acima do ponto. A função pode ser reajustada em 58,5 Hz com 

temporização de 100 ms para atuar para todos os casos, como apresentado na Figura 73b, em 

que 100 % dos casos foram detectados.  

 

Figura 73 – Avaliação da função 81U para ilhamento provocado pela abertura de SW 2. 

a) 57 Hz, 160 ms. b) 58,5 Hz, 100 ms. 
Fonte: próprio autor. 
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A simulação não precisou ser refeita ao alterar o ajuste. Apenas é analisado 

graficamente o resultado para a seleção adequada. Além disso, a simulação no ATP foi 

executada até dois segundos após o evento. Portanto, é garantido que esse ajuste leva à 

atuação da proteção em menos de dois segundos, conforme recomendação da IEEE 1547 [7].  

Além do reajuste da função 81U da Figura 73, várias proteções podem ser analisadas 

simultaneamente para melhorar a detecção, como observado na Figura 74 para as funções 

81U/O com ajuste da Tabela 12, página 78. Para este ajuste houve 100 % de atuação, de 

acordo com a Figura 74b. Observando a Figura 74a, a função 81U não identifica todos os 

ilhamentos, mas as curvas abaixo do ajuste proposto estão tracejadas, pois a função 81O 

atuou. Como a função 81O identifica o ilhamento em todos os casos (Figura 74b), então os 

resultados são realçados na Figura 74a. Em condições de baixo déficit de potência ativa e 

déficit de potência reativa, a função 81O pode atuar, porque após o ilhamento a demanda das 

cargas dependentes da tensão diminui com a carência de potência reativa, fazendo com que o 

déficit de potência ativa se transforme em excesso, causando sobrefrequência. 

 

Figura 74 – Avaliação combinada das funções 81U/O para ilhamento (abertura de SW 2). 

a) Função 81U. b) Função 81O. 
Fonte: próprio autor. 
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A Figura 75a ilustra todas as simulações no mapa de ajustes da função 81U. A figura 

apresenta os casos que a proteção atua (linhas tracejadas) e não atua (linhas contínuas), e o 

ajuste adotado (ponto). 

É verificado na Figura 75a que dois eventos distintos podem ser apresentados no 

mesmo plano, que relaciona pick-up e temporização. Na Figura 75a, 11 dos 21 casos de 

ilhamento foram detectados para o ajuste de 57 Hz, 160 ms, e nenhuma atuação para os 78 

casos de curto-circuito. A detecção do ilhamento pode ser melhorada ao sensibilizar o ajuste.  

Na Figura 75b é apresentado o resultado para o ajuste 59,4 Hz e 160 ms, em que 

19 casos de ilhamento são detectados. Apesar de não detectar todos os casos de ilhamento, o 

ajuste não causa a atuação incorreta da proteção.  

 

Figura 75 – Análise do ilhamento e curto-circuito para função 81U. 

a) Ajustado em 57 Hz e 160 ms. b) Ajustado em 59,4 Hz e 160 ms. 
Fonte: próprio autor. 
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Os resultados da Figura 76 mostram que os mapas de ajustes são praticamente os 

mesmos para cada condição analisada. Na Figura 76a, são apresentados vários agrupamentos, 

cada um com os três casos de análise, indicando que o mapa é praticamente o mesmo para as 

três condições, mas sendo significativamente alterado para mudanças no carregamento. Por 

exemplo, se a função 81U é ajustada em 57 Hz e 100 ms, seis eventos de ilhamento são 

identificados para cada uma das três situações analisadas. 

Na Figura 76b, a mudança do carregamento não apresenta efeito significativo na 

mudança dos mapas, e todos ficaram próximos entre si. Por exemplo, um ajuste de 59,4 Hz e 

40 ms não detecta nenhum curto-circuito, independente do tipo de caso simulado. Portanto, as 

variações de impedância e ângulo da tensão da subestação não precisam ser analisadas para 

estudos de ilhamento no sistema. Vale ressaltar que o mesmo comportamento foi verificado 

para as outras cinco funções de proteção. 

 

Figura 76 – Resultados da função 81U para variações na subestação.  

a) Ilhamentos. b) Curtos-circuitos. 
Fonte: próprio autor. 
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Figura 77 são as mais fáceis de serem detectadas, pois apresentam maiores possibilidades de 

ajuste. Isto acontece porque o regulador diminui a tensão a jusante. 

 

Figura 77 – Avaliação dos reguladores de tensão para eventos de ilhamento.  

a) Função 81U. b) Função 27. 
Fonte: próprio autor. 
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A Figura 78 apresenta os resultados para a função 81U, sendo na Figura 78a variações 

de carregamento, e na Figura 78b da potência do gerador da barra 848. As funções 81O, 81R 

e 78 seguem o mesmo comportamento. Na Figura 78a os mapas estão entrelaçados, indicando 

comportamento semelhante para casos em que o local de ilhamento é diferente. Isto porque é 

variada a carga a jusante da chave, e assim, os seis casos apresentam condições semelhantes 

de desbalanço em algumas das simulações de carregamento.  

Na Figura 78b há maior distinção entre os eventos. O ilhamento provocado pela 

abertura de SW 1 exige ajustes mais sensíveis, e por SW 6 menos sensíveis. O desbalanço de 

potência é alterado pela injeção de potência do gerador, e quanto maior o equilíbrio entre as 

cargas da ilha e a potência do gerador, menor o desbalanço. Como a potência do gerador é 

semelhante ao carregamento a jusante de SW 1, esta ilha apresenta as condições de menor 

desbalanço de potência, e assim, mapas mais sensíveis quando analisada a variação da 

potência do GD. 

 

Figura 78 – Eventos de ilhamento em diferentes pontos: função 81U.  

a) Variação do carregamento. b) Variação da potência do gerador da barra 848. 
Fonte: próprio autor. 
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Figura 79 – Eventos de ilhamento em diferentes pontos: função 27.  

a) Variação do carregamento. b) Variação da potência do gerador da barra 848. 
Fonte: próprio autor. 

 

5.4.6 Eventos que não devem ser detectados 
 

Para identificar os eventos que podem interferir na detecção do ilhamento, a Figura 80 

apresenta os resultados de simulações em que a proteção não deve atuar. Os eventos 

apresentados, e descritos na seção 5.3, são: saída de elementos (Tabela 21), entrada de 

elementos (Tabela 22), curtos-circuitos (Tabela 23) e curtos-circuitos seguidos de abertura 

tripolar (Tabela 24). Vale ressaltar que tais conclusões são validas apenas para os eventos 

simulados na seção 5.3, e com as particularidades de erros de simulação apresentadas. 

 

Figura 80 – Eventos que a proteção não deve atuar.  

a) Função 81O. b) Função 27. 
Fonte: próprio autor. 

 

A Figura 80a apresenta os resultados para a função 81O. As curvas de curto-circuito 

apresentam muitas opções de ajustes que as detectam, o que é prejudicial para a análise de 

0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

ANSI 27 [pu]

T
 [

m
s]

 

 

Abertura de SW 1

Abertura de SW 2
Abertura de SW 3
Abertura de SW 4
Abertura de SW 5

Abertura de SW 6

0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

ANSI 27 [pu]

T
 [

m
s]

 

 

Abertura de SW 1

Abertura de SW 2
Abertura de SW 3
Abertura de SW 4
Abertura de SW 5

Abertura de SW 6

60 60.25 60.5 60.75 61 61.25 61.5 61.75 62 62.25 62.5 62.75 63
0

100

200

300

400

500

600

700

800

ANSI 81O [Hz]

T
 [

m
s]

 

 

Curtos-Circuitos permanentes

Saída de elementos

Entrada de elementos
Curtos-Circuitos seguido de abertura

0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

ANSI 27 [pu]

T
 [

m
s]

 

 

Curtos-Circuitos permanentes

Saída de elementos
Entrada de elementos

Curtos-Circuitos seguido de abertura



 Metodologia de mapa de ajustes das proteções 131 

detecção do ilhamento, pois os eventos da Figura 80 não devem sensibilizar a proteção. Os 

curtos-circuitos da Figura 80b, referentes à função 27, seguem o mesmo comportamento. 

Para detalhar os eventos de curto-circuito da Figura 80, são apresentadas na Figura 81a 

as faltas da Tabela 23 para a função 81R, separadas em casos com resistência de falta nula e 

com 50 Ω. Conforme Figura 81a, casos com resistência de falta de 50 Ω são mais importantes 

de serem considerados na análise de ilhamento do que para resistência de falta nula, pois mais 

ajustes podem detectar o evento para Rf = 50 Ω, o que restringe o universo de ajustes para 

detecção do ilhamento, e, portanto, os resultados são mais conservadores do ponto de vista de 

atuação incorreta. Por exemplo, para o ajuste de 0,5 Hz/s e 400 ms, alguns curtos-circuitos 

com Rf = 50 Ω seriam detectados pela função 81R, e nenhum curto-circuito franco seria 

detectado. Observa-se que, segundo a conclusão pela Figura 81a, a resistência de falta de 

50 Ω seria mais conservadora. Entretanto, de acordo com a Tabela 23, página 121, nota-se 

que são utilizados 119 casos a mais nesta análise, devido ao grande número de erros de 

simulações envolvidos nos cenários de curto-circuito com resistência de falta nula. Isto é, não 

é garantido que o mesmo curto-circuito foi simulado para resistências de falta distintas, e não 

é possível avaliar qual é o caso mais conservador entre os dois. Por exemplo, a conclusão de 

que Rf = 50 Ω é mais conservadora pode ter ser sido registrada pelo fato de que a simulação 

mais crítica convergiu quando usado 50 Ω, mas não convergiu quando se desconsiderou a 

resistência de falta. Portanto, novamente ressalta-se que esta subseção leva apenas às 

conclusões das simulações efetivamente usadas nesta tese e apresentadas na seção 5.3, e não 

leva a conclusões genéricas, principalmente devido aos erros de simulação envolvidos. 

Para analisar a influência do local do curto-circuito, a Figura 81b é restrita aos curtos-

circuitos com resistência de falta de 50 Ω, variações do carregamento, e GDs e elementos 

adicionais nas barras 824 e 840 desconectados. Os eventos são separados pelo local de 

ocorrência, sendo as barras: 840, 832, 848 e 834. Os resultados são semelhantes entre todos, 

mas os curtos-circuitos nas barras 834 e 840 abrangem maiores temporizações que os outros 

locais, e assim, englobam uma região maior do mapa de ajustes da função 81R. Portanto, a 

análise desses resultados permite constatar que várias simulações podem ser omitidas por 

apresentar resultados semelhantes. Por exemplo, utilizar o evento de curto-circuito em 834 ou 

840 com resistência de falta de 50 Ω para a função 81R apresenta mapas de ajustes mais 

conservadores, já que ajustes menos sensíveis poderiam levar à atuação para o curto-circuito. 

Novamente, isto é valido unicamente para as simulações usadas nesta tese (descontando os 

casos de erro apresentados na seção 5.3), pois não é garantido que o mesmo número de 

simulações foi executado para cada tipo e local de curto-circuito. 
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Figura 81 – Detalhamento do curto-circuito para função 81R.  

a) Detalhamento em função da resistência de falta. b) Detalhamento em função do local. 
Fonte: próprio autor. 

 

A Figura 82a apresenta os mesmos eventos da Figura 81a, mas para a função 59, 

sendo obtida a mesma conclusão, já que os curtos-circuitos com Rf = 50 Ω são mais 

conservadores para as simulações realmente utilizadas e apresentadas na seção 5.3. Na Figura 

82b, que apresenta os mesmos eventos da Figura 81b, o comportamento da função 59 é 

semelhante à função 81R. Entretanto, nota-se que na Figura 82b os curtos-circuitos em 834 

são mais conservadores que em 840, o que não ocorre na Figura 81b por estarem mais 

entrelaçados entre si. Isto é, um valor fixo de ajuste da função 81R apresenta maior 

probabilidade de resultar na mesma resposta de atuação para curtos-circuitos em 840 e 834, 

mas isso não ocorre para a função 59. Um exemplo é se a função 59 é ajustada em 1,15 pu e 

350 ms de temporização, sendo que apenas os curtos-circuitos em 834 seriam detectados pela 

proteção anti-ilhamento.  

 

Figura 82 – Detalhamento do curto-circuito para a função 59.  

a) Detalhamento em função da resistência de falta. b) Detalhamento em função do local. 
Fonte: próprio autor. 
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Portanto, de acordo com a análise gráfica dos mapas de ajustes, os curtos-circuitos em 

834 são os mais conservadores para ajustar a proteção anti-ilhamento, pois deve-se evitar a 

atuação incorreta em casos de curto-circuito. Ressalta-se que tal conclusão é obtida pela 

análise gráfica e especifica as simulações realmente usadas (isto é, desconsiderando os casos 

de erro da seção 5.3) nesta tese. Tal conclusão não pode ser generalizada, e está associada aos 

eventos simulados. Deve-se expandir as análises para verificar quais são os eventos mais 

conservadores, como por exemplo, garantir que resistências de falta distintas sejam avaliadas 

para os mesmos locais de curto-circuito, sem correr o risco de não às considerar por se 

classificarem como erros de simulação. 

 

5.5 Conclusões parciais 

 

Este capítulo apresentou a metodologia proposta para o ajuste de proteções anti-

ilhamento. O mapa de ajustes foi proposto principalmente porque eventos de outra natureza, 

que não ilhamento, não podem ser inseridos na metodologia da curva de desempenho. O 

ajuste das proteções com base na metodologia de mapa de ajustes é facilitado pelo fato que 

não é necessário refazer simulações para verificar a atuação ou tempo de atuação das 

proteções, sendo que os resultados são condizentes com o método de curvas de desempenho.  

Ao todo foram executadas 6.678 simulações, que resultaram em 2.072 erros 

decorrentes de problemas de convergência ou condições operativas infactíveis. Portanto, os 

estudos são baseados em 4.606 simulações, e assim, 4.606 mapas de ajustes para cada 

proteção em análise.  

Dentre as milhares de simulações, foram identificados alguns padrões para as 

simulações usadas nesta tese. Por exemplo, a variação da impedância da subestação não altera 

significativamente os mapas de ajustes. Além disso, pela análise gráfica foi identificado que 

curtos-circuitos permanentes são os eventos mais conservadores na análise de ilhamento, já 

que ocorrem atuações para uma ampla faixa de ajustes.  

Ressalta-se que os padrões identificados são validos unicamente para as simulações da 

seção 5.3, e desconsidera os casos de erro por convergência numérica ou operação infactível. 

Nota-se que não foram executadas simulações de forma a identificar padrões. Por exemplo, 

não se pode concluir genericamente qual, dentre os mapas de resistência de falta de 0 Ω e 

50 Ω, são os mais conservadores, porque o número de simulações envolvidos em cada 

resistência é diferente (Tabela 23, página 121), e devem-se simular as mesmas condições de 

teste para ambas quando se pretende identificar qual é o mais conservador. 
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O próximo capítulo apresenta um método de ajuste automatizado que se baseia na 

metodologia de mapa de ajustes. Além disso, é apresentada uma metodologia de bloqueio da 

proteção por subtensão para eventos que não devem sensibilizar a proteção anti-ilhamento. 
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Capítulo 6  

Automatização baseada no mapa de ajustes 

Este capítulo apresenta uma metodologia baseada no mapa de ajustes que 

automaticamente define o ajuste das funções de proteção de sub/sobrefrequência, taxa de 

variação de frequência, salto de vetor e sub/sobretensão, buscando maximizar a detecção de 

ilhamento e minimizar atuações incorretas. Além disso, é proposta uma metodologia de 

bloqueio por subtensão para minimização de atuações incorretas. As análises são baseadas no 

sistema da Figura 3 (página 54) e nos casos simulados na seção 5.3. A seção 6.1 apresenta a 

metodologia de seleção do bloqueio e o método de automatização do ajuste. Na seção 6.2 é 

apresentado um exemplo de aplicação da metodologia e obtenção de resultados para ajustes 

padrões. Na sequência são apresentados os resultados da metodologia proposta para os 4.606 

eventos apresentados na Tabela 25, considerando (seção 6.3) e não considerando (seção 6.4) o 

bloqueio de tensão. A seção 6.5 apresenta dois casos que utilizam menos mapas de ajustes 

para obter o ajuste para os 4.606 eventos. Por fim, a seção 6.6 apresenta as conclusões 

parciais do capítulo. 

 

6.1 Metodologia automatizada para seleção do ajuste 

 

Como apresentado na seção 5.1, a metodologia de mapas de ajustes apresenta diversos 

possíveis ajustes/temporizações que detectam o evento, e a análise gráfica e visual pode ser 

utilizada para a determinação do pick-up e temporização. Entretanto, quando há várias 

intersecções entre os mapas de ajustes em casos em que a proteção deve e não deve atuar, a 

seleção visual torna-se muito difícil, como é o caso da Figura 72. Portanto, o objetivo desta 

seção é apresentar um método que obtém diretamente o ajuste das proteções anti-ilhamento, 

buscando maximizar a detecção do ilhamento e minimizar a operação incorreta de eventos de 

outra natureza. A Figura 83 apresenta a proposta.  
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Figura 83 – Metodologia de automatização da obtenção dos ajustes. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Os dados de entrada são os diversos mapas de ajustes a serem analisados. Isto é, cada 

evento é relacionado a uma oscilografia, e assim, é obtido um mapa de ajustes para cada 

função de proteção, que deve ser analisado em conjunto com os mapas de outros eventos. Na 

sequência, deve-se fazer a separação de casos que devem e não devem causar a atuação da 

proteção, que basicamente distingue casos de ilhamento (a proteção deve atuar) e de outros 

eventos (a proteção não deve atuar). 

Com base nos casos que devem e não devem sensibilizar a proteção, é realizada a 

seleção do bloqueio de tensão. De forma resumida, essa etapa verifica qual o melhor 

bloqueio de tensão para cada ajuste das funções 81U/O/R e 78, desde que não bloqueie 

eventos de ilhamento (o bloqueio de tensão será explicado em detalhes na seção 6.1.1). 

A identificação dos melhores valores de bloqueio de tensão é usada para obter o 

Ranking de ajustes para cada proteção (explicação na seção 6.1.2). Utilizando uma função 

objetivo, verifica-se qual é o melhor ajuste dentre as várias possibilidades de cada proteção. A 

proteção com melhores resultados é selecionada para utilizar o seu melhor ajuste, que pode 

ou não atuar para casos de outros eventos. As demais proteções recebem um ajuste mais 

conservador (ou secundário), de forma a não atuarem incorretamente. 

 

6.1.1 Seleção do bloqueio de tensão 
 

Os eventos de curto-circuito provocam significativa queda de tensão no sistema, e 

assim, a função 27 pode atuar incorretamente, como verificado na Figura 72e, caso ajustes 

mais sensíveis sejam requeridos para detecção do ilhamento. Como descrito na seção 2.3 para 

as proteções baseadas na medida de frequência, o bloqueio de tensão pode ser utilizado para 

evitar a atuação incorreta da proteção. Portanto, a seleção do bloqueio de tensão é proposta 
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nesta seção, e se baseia na elaboração de uma lógica entre as funções 81U/O/R e 78, 

analisadas individualmente, e a função 27 usada como bloqueio. Por exemplo, se a função 27 

atua antes que a 81O, então o trip da função 81O é bloqueado. Relés de proteção podem 

apresentar entradas de bloqueio em suas funções de proteção, que impedem a ativação da 

saída da unidade [61], [62]. Sendo assim, o uso de relés que permitem o bloqueio ou 

elaboração de lógicas internas viabiliza a aplicação da metodologia proposta. 

Para o melhor entendimento da utilidade do bloqueio das proteções anti-ilhamento por 

subtensão, na Figura 84 são apresentados dois exemplos distintos de eventos, considerando a 

função de proteção de sobrefrequência. No exemplo é selecionado o ajuste da função 81O de 

62 Hz e da função 27 em 0,85 pu, e são apresentadas duas oscilografias de tensão e frequência 

referentes aos mesmos eventos de curto-circuito e ilhamento.  

 

Figura 84 – Bloqueio por subtensão: exemplos 1 e 2. 

 
a) Exemplo 1. 

 
b) Exemplo 2. 

Fonte: próprio autor. 

 

Na Figura 84a é verificado que se o bloqueio por subtensão, que sempre opera de 

forma instantânea, estiver ajustado em 0,85 pu, então a função 27 atua antes que a função 81O 

para o evento de curto-circuito. Portanto, a função de sobrefrequência não atuará para o curto-

circuito, e detectará corretamente o ilhamento. Isto é, o ajuste de 62 Hz e 0,85 pu pode ser 

utilizado para detectar corretamente o ilhamento e não atuar incorretamente para o curto-

circuito. Nota-se que para o exemplo da Figura 84b, que se refere a outro evento, a função 27 

é sensibilizada depois da atuação da função 81O, o que leva à atuação incorreta. 
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Adotar uma temporização mínima para a função 81O pode solucionar problemas como 

o do exemplo da Figura 84b. Por exemplo, comparando Tmin de 100 ms e 0 ms, verifica-se que 

para 100 ms há mais tempo para que o curto-circuito seja bloqueado por subtensão.  

A Figura 85 ilustra outros dois exemplos, sendo que na Figura 85a verifica-se o efeito 

da temporização mínima Tmin na função de sobrefrequência para as mesmas oscilografias do 

exemplo 2 da Figura 84b. Adotando Tmin, há mais tempo para a função 27 bloquear o evento 

de curto-circuito. Portanto, é preciso comparar o tempo de atuação da função de 

sobrefrequência, temporizada em Tmin, com o tempo de atuação da função de subtensão, que 

sempre é utilizada como instantânea para bloqueio. Os tempos de atuação são obtidos a partir 

dos mapas de ajustes, tal como discutido na seção 5.1. 

 

Figura 85 – Bloqueio por subtensão: exemplos 3 e 4. 

 
a) Exemplo 3. 

 
b) Exemplo 4. 

Fonte: próprio autor. 

 

A Figura 85b apresenta um exemplo em que a tensão viola o ajuste de subtensão de 

0,85 pu, e na sequência, aumenta o suficiente para causar o desbloqueio da proteção (pode se 

referir a um curto-circuito temporário, por exemplo). Neste caso, a função 81O, ajustada em 

uma temporização T que deve ser maior ou igual à Tmin, atua incorretamente para o curto-

circuito. A solução é bloquear a função de sobrefrequência por certo tempo caso seja violado 

o ajuste de subtensão. A lógica do bloqueio de tensão é descrita na Figura 86, em que a saída 

do operador lógico E apenas será verdadeira quando a atuação da proteção anti-ilhamento é 

verdadeira e o bloqueio por subtensão é falso. Um relé temporizador com temporização de 

pick-up nula e dropout de dois segundos foi utilizado. Isto é, se o ajuste de bloqueio por 

subtensão é sensibilizado, a entrada do operador lógico E recebe imediatamente o sinal de 
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bloqueio, que permanece ativado por dois segundos após o bloqueio de subtensão ser 

desabilitado. O dropout de dois segundos foi utilizado para se adequar ao tempo de simulação 

considerado nesta tese, garantido que a proteção será bloqueada ao longo de todo tempo 

analisado. Recomenda-se considerar valores menores de dropout, pois a proteção se manteria 

bloqueada por dois segundos mesmo se um evento ocorresse durante este intervalo de tempo.  

 

Figura 86 – Diagrama lógico do bloqueio por subtensão. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Selecionada a lógica da Figura 86, pode-se definir o objetivo que deve ser alcançado 

pelo bloqueio de tensão. O objetivo é identificar o ajuste do bloqueio de subtensão para cada 

ajuste das proteções anti-ilhamento, buscando bloquear o maior número de eventos que não 

sejam ilhamento e evitar que sejam bloqueados os ilhamentos. Por exemplo, para o ajuste de 

sobrefrequência de 62 Hz, deve-se identificar o ajuste do bloqueio que desabilite a proteção 

para eventos de outra natureza, e mantenha a proteção habilitada para eventos de ilhamento. 

Portanto, devem-se analisar em conjunto os mapas de ajuste da função de sobrefrequência e 

de subtensão, verificando se há atuação das proteções nos ajustes em análise, e se o tempo de 

atuação da função 27 é menor que o da função 81O, já que o bloqueio deve ser sensibilizado 

antes da proteção a ser bloqueada.  

A Figura 87 ilustra um exemplo do ajuste do bloqueio por subtensão da função de 

sobrefrequência. No exemplo são considerados dois ajustes de sobrefrequência (60,5 e 61 Hz) 

e três ajustes de subtensão (0,75, 0,80 e 0,85 pu). Para cada ajuste de sobrefrequência deve-se 

avaliar qual o resultado de detecção do ilhamento e atuação incorreta. Tal processo, além de 

ser feito para todos os ajustes envolvidos, deve considerar todas as simulações de ilhamento e 

não-ilhamento. Assim, para cada ajuste da proteção anti-ilhamento, e cada ajuste da função 27 

candidato ao bloqueio, devem ser verificados quantos ilhamentos e eventos de outra natureza 

são bloqueados.  
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Figura 87 – Exemplo de seleção do bloqueio por subtensão. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Analisando o ajuste de 60,5 Hz da Figura 87, verifica-se que o pick-up da função 27 de 

0,85 pu bloqueia um ilhamento, o que não condiz com o esperado para o bloqueio. Portanto, o 

ajuste de 0,85 pu é descartado. Na próxima etapa, nota-se que o ajuste de 0,80 pu bloqueia 

três eventos de outra natureza, um a mais que o ajuste de 0,75 pu. Portanto, para o ajuste de 

60,5 Hz, adota-se 0,80 pu como bloqueio, pois não afeta ilhamentos e bloqueia o maior 

número de eventos de outra natureza. Processo semelhante é observado para o ajuste de 61 Hz 

da Figura 87, sendo que cada ajuste da função 81O deve avaliar todos os ajustes de bloqueio 

para a correta seleção. 

Conforme Figura 87, deve-se verificar se há atuação para diversos pick-ups da 

proteção e do bloqueio por subtensão, bem como o tempo de atuação das proteções, de forma 

a identificar se o tempo de atuação do bloqueio é menor que da função de sobrefrequência. 

São utilizados nesta tese 2.149 eventos de ilhamento e 2.457 eventos de outra natureza 

(Tabela 25), totalizando 4.606 casos. Isto é, para o exemplo da Figura 87, 27.636 análises da 

resposta da proteção serão realizadas. Devido ao elevado número de comparações, utiliza-se o 

mapa de ajustes para tal tarefa, conforme apresentado na seção 5.1, que pode ser usado para 

identificação da atuação do ilhamento e obtenção do tempo de atuação. 

A Figura 88 apresenta um exemplo didático para explicação do bloqueio de tensão. 

Dois mapas de ajustes são apresentados, sendo o mapa com linhas tracejadas um exemplo de 

curto-circuito e o mapa de linha contínua, um ilhamento. O algoritmo que descreve a lógica 

do bloqueio de tensão para o exemplo da Figura 88 é apresentado na Figura 89. 

O objetivo principal é detectar o ilhamento e não atuar para o curto-circuito. 

Analisando o ajuste set da proteção prot da Figura 88 (por exemplo, função 81O) verifica-se 

que qualquer temporização abaixo do ponto 1 sensibiliza a proteção para os dois eventos, e a 

temporização entre 1 e 2 leva à atuação apenas para o curto-circuito. Portanto, usar apenas a 
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proteção da Figura 88 não é viável, pois quaisquer ajustes que detectam o ilhamento levam à 

atuação incorreta para o curto-circuito.  

 

Figura 88 – Explicação do bloqueio de tensão: mapas de ajustes da proteção a bloquear. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Figura 89 – Explicação do bloqueio de tensão: algoritmo. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Para a seleção do bloqueio é preciso selecionar a temporização mínima (Tmin) da 

proteção em análise (81U/O/R ou 78). Ao usar Tmin ao invés da atuação instantânea há mais 

tempo para que o bloqueio por subtensão atue, e mais pick-ups da função 27 podem ser 

usados para o bloqueio, e, assim, o melhor dentre todos pode ser utilizado. 

Na Figura 83, o bloco definido como “ranking de ajustes” determina o melhor ajuste e 

temporização para a proteção anti-ilhamento. Isto é, a temporização selecionada pode ser 

diferente de Tmin. O objetivo de selecionar previamente o Tmin é estabelecer um tempo mínimo 

para a proteção em análise, para então comparar o tempo de atuação da proteção com o tempo 

em que ocorre o bloqueio. Se Tmin = 0, por exemplo, o tempo de atuação da proteção será mais 

rápido, restringindo o tempo para bloqueio de tensão. Isto é, quanto maior Tmin, maior é o 

tempo de atuação da proteção, e a função 27 tem mais tempo para bloquear o evento. 

Portanto, selecionando Tmin para a proteção a ser bloqueada, a metodologia do ranking só 

poderá usar temporizações maiores para essa proteção, garantindo que a função 27 (que atua 

de forma instantânea quando utilizada para bloqueio) terá tempo para bloquear. 
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Segundo a Figura 88 e Figura 89, e analisando o mapa de ajustes referente ao curto-

circuito, se T2 > Tmin e o tempo de atuação da proteção ajustada em set e Tmin (ta,2,prot,set) é 

maior que o tempo de atuação da função 27 ajustada em bloq1 (ta,2,27,bloq1), então a função 27 

atua antes, e há o bloqueio da proteção para o evento do mapa que cruza o ponto 2. Portanto, é 

incrementado o contador N (Nset,bloq1 da Figura 89), que se refere ao número de casos que a 

proteção Não deve atuar que foram corretamente bloqueados, pois o ponto 2 se refere ao 

curto-circuito. 

Analisando o mapa de ajustes referente ao ilhamento da Figura 88, se T1 > Tmin e o 

tempo de atuação da proteção ajustada em set e Tmin (ta,1,prot,set) é maior que o tempo de 

atuação da função 27 ajustada em bloq1 (ta,1,27,bloq1), então a função 27 atua antes, e há o 

bloqueio do mapa que cruza o ponto 1. Portanto, o contador D (Dset,bloq1 da Figura 89) é 

incrementado, representando o número de casos que a proteção Deve atuar que foram 

incorretamente bloqueados, já que se refere ao ilhamento, que não deve ser bloqueado. 

Quanto maior Nset,bloq1 e menor Dset,bloq1, melhor o resultado, sendo que no exemplo da Figura 

88 e Figura 89, o máximo para ambos é um, por haver um evento de cada tipo. 

A Figura 88 apresenta um exemplo para dois eventos: um curto-circuito e um 

ilhamento. Entretanto, para a seleção do ajuste da proteção diversos mapas são analisados 

simultaneamente, e a metodologia deve ser executada para todos os mapas envolvidos, tal 

como apresentado na Figura 90. Para um ajuste específico da proteção, ia, e bloqueio ib, 

avalia-se qual o resultado dos contadores Dia,ib e Nia,ib em relação aos n mapas de ajustes. 

 

Figura 90 – Explicação do bloqueio de tensão: cálculo de D e N. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

O exemplo da Figura 90 aborda um ajuste da proteção (ia) e um ajuste da função 27 

(ib). Para encontrar o melhor ajuste para o bloqueio de tensão, é preciso executar uma 

varredura dos ajustes ib da função 27 para cada um dos ajustes ia da proteção em análise. Após 
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executar a varredura, que utiliza o mapa de ajustes para identificar tanto a atuação quanto 

tempo de atuação, verifica-se qual o melhor resultado em termos dos contadores D e N. 

A Figura 91 apresenta um exemplo do bloqueio de tensão para a função 81O. É 

realizada uma varredura dos ajustes de sobrefrequência, partindo de 60,0 Hz até 65,0 Hz, 

totalizando 51 ajustes. Para cada ajuste de frequência, todos os ajustes do bloqueio de tensão 

são avaliados, partindo de 0,50 pu até 1,00 pu, totalizando 51 ajustes de subtensão.  

Na implementação desta tese foi usada a faixa de bloqueio de tensão entre 0,50 e 

1,00 pu. O objetivo de manter os valores de 1,00 pu (e próximos dos valores nominais) é 

verificar se a técnica se comporta adequadamente em diversas situações, e avaliar se os 

ajustes de bloqueio próximos a 1 pu serão descartados. Entretanto, recomenda-se fixar o 

limite superior da faixa de ajustes do bloqueio de tensão em, no máximo, 0,93 pu, o que 

diminui o tempo de processamento e garante que não sejam selecionados bloqueios em 

valores normais de operação.  

 

Figura 91 – Explicação do bloqueio de tensão: determinação do bloqueio. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

No exemplo, para o ajuste de 60,8 Hz da Figura 91 são calculados os contadores D e N 

para as 51 possibilidades de bloqueio de tensão, sendo que os contadores dependem de todos 

os mapas de ajustes envolvidos na função de sobrefrequência e de bloqueio. Após a obtenção 

de todos os contadores, busca-se o ajuste da função 27 que apresenta D = 0, isto é, nunca 

bloqueia ilhamentos. Havendo empate, busca-se o ajuste da função 27 que mais bloqueia 

outros eventos, e se o empate persistir, usa-se a mediana dentre todos os bloqueios possíveis6. 

Por fim, é obtido o valor do ajuste de bloqueio de tensão para a função de sobrefrequência 

ajustada em 60,8 Hz. Isto é, se a proteção for ajustada em 60,8 Hz, o melhor bloqueio a ser 

usado é Vbloq,60,8 Hz da Figura 91, desde que a temporização seja maior que Tmin.  
                                                 
6 Isto é, havendo empate dos contadores D e N, usa-se o resultado da mediana do bloqueio. Por exemplo, se os 
bloqueios de 0,6, 0,62, 0,63, 0,64 e 0,65 pu satisfazem a metodologia e têm valores iguais de D e N, usa-se o 
valor mediano, referente a 0,63 pu, para escolha do bloqueio, sendo que o valor menor (0,6 pu) e maior (0,65 pu) 
satisfazem igualmente a metodologia. 

.

.

.

60,8 Hz
60,9 Hz
61,0 Hz

.

.

.

0,50 pu  Di;1 ; Ni;1

0,51 pu  Di;2 ; Ni;2

0,52 pu  Di;3 ; Ni;3
.
.
.

1,00 pu  Di;nb ; Ni;nb

,60,8 HzbloqV
Selecione 
casos em 
que D =0

Selecione 
casos com 
maior N

.

.

.

i
i+1
i+2

.

.

.



 144 Automatização baseada no mapa de ajustes 

Para o exemplo da Figura 91 são avaliados 51 resultados de bloqueio de tensão (pois 

há 51 possibilidades de bloqueio de tensão) para cada ajuste da função 81O (conforme Tabela 

15). A metodologia de seleção do bloqueio seria substancialmente dificultada sem o mapa de 

ajustes, pois seriam necessárias simulações computacionais para cada configuração de ajuste, 

o que demanda maior tempo de processamento. 

A premissa da metodologia do bloqueio de tensão é buscar o melhor ajuste que não 

interfere na detecção de ilhamentos. A metodologia de bloqueio é executada com base na 

temporização mínima. Após obter o resultado final do ajuste e temporização, diferenças 

podem ocorrer entre os resultados de ilhamento. Como exemplo, considere a função 81O da 

Figura 88 com Tmin = 100 ms, e com temporização ajustada em 150 ms após a seleção do 

ajuste pela metodologia da Figura 83. Para o caso de ilhamento do exemplo, a metodologia de 

bloqueio verifica se o tempo de atuação da função 81O, para Tmin = 100 ms, é menor que da 

função 27. Caso positivo, o ilhamento não é bloqueado. Entretanto, a temporização resultante 

é de 150 ms. Não há garantias de que o caso analisado de ilhamento não será bloqueado, pois 

agora a comparação dos tempos de atuação baseia-se em 150 ms. Isto é, se o tempo de 

atuação do ilhamento da função 81O em 150 ms é maior que da função 27, o ilhamento é 

bloqueado. Portanto, o correto ajuste da temporização mínima é extremamente importante 

para evitar que ilhamentos sejam bloqueados.  

A Figura 92 exemplifica qual o problema ao usar uma temporização maior que Tmin 

para a função de sobrefrequência.  

 

Figura 92 – Bloqueio por subtensão: possível problema para T>Tmin. 

 

Fonte: próprio autor. 
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Se a seleção do bloqueio de tensão (0,85 pu no exemplo da Figura 92) é realizada com 

base em Tmin, então é certificado que não haverá bloqueio para o evento de ilhamento. 

Entretanto, se T>Tmin e a tensão diminuir suficientemente para bloquear a função de 

sobrefrequência, haverá o bloqueio do ilhamento. Isto é, existe a possibilidade de que se 

tenham novos bloqueios de tensão tanto para eventos de ilhamento como para outros tipos de 

evento, devido ao aumento no tempo de atuação. Esse problema é praticamente inexistente 

porque a dinâmica de variação da tensão é mais rápida que a da frequência, além de que se 

usa a Tmin para se aproximar dos valores de T adotados. 

 

6.1.2 Ranking de ajustes 
 

A seleção dos ajustes é explicada pela Figura 93, que ilustra cinco mapas de ajustes. 

Os traços contínuos são referentes à ilhamentos e os pontilhados à curtos-circuitos. Para o 

exemplo, são considerados quatro ajustes (pick-up de 1 a 4). Observando a Figura 93, nota-se 

que entre os pontos 12 e 13, para o pick-up 1, há uma região de ajuste que detecta os três 

casos de ilhamento e não atua para os curtos-circuitos. Nem sempre isso ocorre, conforme 

visto na Figura 72, mas foi utilizado como exemplo didático para facilitar o entendimento.  

 

Figura 93 – Exemplo didático de mapas de ajustes. 

 

Fonte: próprio autor. 
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Figura 93 tem três faixas possíveis de ajuste de temporização: 40-41, 41-42 e acima de 427. Já 

o pick-up 3 possui cinco faixas: 30-31, 31-32, 32-33, 33-34 e acima de 34. Após selecionar a 

melhor faixa de temporização de cada ajuste, especifica-se a temporização, e na sequência, o 

melhor entre os vários ajustes é selecionado. 

A função objetivo (fobj) para seleção do ajuste é apresenta em (50), sendo PD o peso 

dos casos em que a proteção deve atuar [pu], D a quantidade de atuações da proteção em 

casos em que deve atuar [%], PN o peso dos casos em que a proteção não deve atuar [pu], e N 

a quantidade de atuações da proteção em casos em que não deve atuar [%].  

 

( )100 [%]obj D Nf P D P N= ⋅ + ⋅ −  (50) 

 

A função objetivo busca combinar casos de atuação para ilhamentos e para outros 

eventos, e varia entre 0 e 100 %. Quanto maior o resultado de fobj, melhor o resultado em 

relação aos ajustes. Portanto, trata-se de um problema de maximização de fobj. Além disso, a 

soma dos pesos deve sempre ser igual a unidade, isto é, PD + PN = 1.  

Aplicando a função objetivo de (50) com pesos8 PD = 0,85 e PN = 0,15 na Figura 93, 

são obtidos resultados de fobj para cada intervalo de temporização. O resultado é apresentado 

em por unidade nos retângulos da Figura 94, para cada intervalo. 

Analisando o pick-up 4 da Figura 94, verifica-se que o maior resultado da função 

objetivo, 0,15, se refere às temporizações acima do ponto 42. O resultado é coerente, pois 

apenas eventos de curtos-circuitos podem ser detectados pelo pick-up 4. Sendo assim, utilizar 

a temporização menos sensível para esse ajuste é o ideal, pois evita atuações incorretas.  

No pick-up 2 da Figura 94 verifica-se que o maior resultado da função objetivo, 0,93, 

se refere às temporizações entre os pontos 21 e 22, em que os três ilhamentos e um curto-

circuito são detectados. Tal resultado é coerente com a seleção de PD e PN, pois a função 

objetivo pondera as atuações de ilhamento e curto-circuito de acordo com os pesos.  

Por fim, nota-se que para o pick-up 1 da Figura 94 a função objetivo é 1,00 para o 

intervalo entre os pontos 12 e 13. Isto é, a fobj atinge seu máximo, indicando que se a proteção 

for ajustada nesta faixa, 100 % dos ilhamentos serão detectados, sem atuação incorreta.  

 

                                                 
7 Todos os pontos de uma faixa resultam na mesma quantidade de atuações. Por exemplo, qualquer temporização 
entre os pontos 40 e 41 resultam na mesma quantidade de atuação para ilhamentos e/ou curtos-circuitos. 
8 Tais valores de pesos foram utilizados apenas como exemplo. Em próximas seções serão realizadas análises 
mais detalhadas, em forma de tabela. 
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Figura 94 – Metodologia para determinação do ajuste. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Portanto, o ajuste e a faixa de temporizações que se destaca na Figura 94 é o pick-up 1, 

no intervalo 12-13, pois apresenta o maior resultado da função objetivo. Isto é, o ajuste é 

definido em pick-up 1, e a temporização deve ser ajustada entre o mínimo T12, e máximo T13. 

O cálculo da temporização T considera os limites de temporização e pesos para a 

temporização superior (PS) e inferior (PI). Portanto, para o exemplo, o cálculo de T é dado por 

(51), que considera T13 como temporização superior, e T12 como inferior. Isto é, é feita a 

ponderação que garante que T se encontra entre os limites. Os pesos adotados são de PI = 0,9 

e PS = 0,1. O peso inferior é maior para que T seja menor, melhorando o tempo de atuação. 
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O algoritmo com a lógica descrita na Figura 94 é apresentado na Figura 95. O 

processo é repetido para cada uma das proteções. Os primeiros passos da metodologia, tópicos 

1.1 e 1.2 da Figura 95, resgatam o valor do bloqueio de tensão, e descartam os mapas de 

chaveamentos e curtos-circuitos que são bloqueados pela função 27. Por exemplo, com base 

na Figura 94, se o curto-circuito que cruza o ponto 12 e 23 é bloqueado pela função 27 

quando o ajuste pick-up 2 é selecionado, então esse mapa é descartado, e o resultado da 

função objetivo entre 21 e 22 é 1,00. 
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Os tópicos 1.3 a 1.6 da Figura 95 são basicamente explicados pela Figura 94, e a 

seleção do melhor ajuste se refere ao maior resultado da função objetivo. Em caso de empate 

do resultado da fobj, é selecionado o ajuste que detecta a maior quantidade de ilhamentos 

(demais condições de empate são apresentadas na Figura 95).  

 

Figura 95 – Automatização dos ajustes das proteções: melhor resultado de fobj. 
Para cada função de proteção faça: 
1. Para cada ajuste faça: 

1.1. Resgate do melhor bloqueio de tensão; 
1.2. Descarte dos mapas em que o bloqueio atua; 
1.3. Ordenação das temporizações dos mapas; 
1.4. Cálculo da função objetivo para cada intervalo entre mapas; 
1.5. Definir intervalo de busca entre temporização mínima (Tmin) e máxima (Tmax); 
1.6. Obtenção da melhor temporização (T) em relação à função objetivo; 

2. Elaboração de um vetor com os ajustes e as melhores temporizações; 
3. Obtenção do ajuste segue a ordem de critérios: 

3.1. Maior resultado da função objetivo; 
3.2. Havendo empate, preferência à maior detecção de ilhamento; 
3.3. Havendo empate, preferência à menor atuação incorreta; 
3.4. Havendo empate, preferência à maior temporização. 

Fonte: próprio autor. 

 

A Figura 95 descreve o algoritmo que busca o maior resultado de fobj. Para as seis 

proteções em análise, cada uma conta com um ajuste que se refere a esse ponto. Entretanto, na 

medida em que o peso PN diminui, o ilhamento ganha preferência, o que pode levar a atuações 

incorretas para eventos de outra natureza. Portanto, a metodologia apresentada na Figura 83 

atribui um ajuste secundário às proteções que apresentam menores resultados para fobj. Isto é, 

dentre as seis funções de proteção, a que apresenta o maior resultado de fobj é ajustada de 

acordo com a metodologia da Figura 95, e o restante das cinco funções é ajusta conforme a 

Figura 96. A metodologia da Figura 96 é semelhante à Figura 95, mas ao invés de buscar o 

maior resultado da função objetivo, busca o ajuste que detecta a maior quantidade de 

ilhamentos sem atuações incorretas.  

 



 Automatização baseada no mapa de ajustes 149 

Figura 96 – Automatização secundária dos ajustes das proteções: sem atuação incorreta. 
Para cada função de proteção, exceto a de maior fobj, faça: 
1. Para cada ajuste faça: 

1.1. Resgate do melhor bloqueio de tensão; 
1.2. Descarte dos mapas em que o bloqueio atua; 
1.3. Definir intervalo de busca entre temporização mínima (Tmin) e máxima (Tmax); 
1.4. Ordenação das temporizações dos mapas; 
1.5. Obtenção da melhor temporização em relação à menor atuação incorreta; 
1.6. Havendo empate, preferência à maior detecção de ilhamento. 

2. Elaboração de um vetor com os ajustes e as melhores temporizações; 
3. Obtenção do ajuste segue a ordem de critérios: 

3.1. Menor atuação incorreta; 
3.2. Havendo empate, preferência à maior detecção de ilhamento; 
3.3. Havendo empate, preferência ao maior pick-up. 

Fonte: próprio autor. 

 

6.2 Análise da metodologia e ajustes específicos 

 

Esta seção apresenta dois estudos. O primeiro analisa o resultado da metodologia de 

ajustes para ilhamentos provocados pela abertura de SW 5 com cenários distintos de múltiplos 

geradores. A próxima análise apresenta os resultados de atuação das proteções para ajustes 

baseados na literatura, para posterior comparação de resultados. 

 

6.2.1 Ilhamento provocado pela abertura de SW 5 
 

Esta seção busca ajustar as proteções para eventos de ilhamento provocados pela 

abertura de SW 5 e de curto-circuito seguido de abertura. Duas situações são propostas: uma 

que envolve múltiplos geradores, e outra que apenas considera o gerador na barra 848 da 

Figura 3 (página 54). 

Foram utilizados os eventos da Tabela 20 referente aos ilhamentos referentes à 

abertura de SW 5, sendo 56 casos em que apenas o GD da barra 848 está conectado e 90 que 

consideram cenários com múltiplos geradores. Os eventos de curtos-circuitos seguidos de 

abertura foram apresentados na Tabela 24, que totalizam 152 casos que não devem 

sensibilizar a proteção. 

A Tabela 26 apresenta os resultados da metodologia automatizada para seleção do 

ajuste e com bloqueio de tensão com o peso PD = 0,5, para a análise de todos os curtos-

circuitos seguidos de abertura e ilhamentos provocados pela abertura de SW 5 com apenas o 

GD de 848 operando. Apenas as funções 27 e 59 não apresentam bloqueio de tensão, e o 

ajuste do bloqueio para as demais funções é realizado com base na metodologia da seção 

6.1.1. 
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A Tabela 26 apresenta os ajustes para cada uma das proteções, sendo que 100 % dos 

casos foram detectados pela função de proteção 81R, e nenhum dos casos detectou os curtos-

circuitos. Além disso, as funções 81U/O e 78 identificaram mais de 94 % dos ilhamentos, e, 

portanto, vários casos apresentam redundância na atuação das proteções. Portanto, 56 dos 

casos de ilhamento foram identificados, e nenhum caso de curto-circuito. 

 

Tabela 26 – Resultados para ilhamento (abertura de SW 5): apenas GD em 848. 

Função Ajuste Temporização 
Bloq. de 
tensão 

Atuações corretas 
Atuações 
incorretas 

81U 59,80 Hz 118 ms 0,63 pu 55 98,21 % 0 0,00 % 

81O 60,20 Hz 108 ms 0,63 pu 53 94,64 % 0 0,00 % 

81R 0,05 Hz/s 237 ms 0,75 pu 56 100,00 % 0 0,00 % 

78 3° 100 ms 0,63 pu 55 98,21 % 0 0,00 % 

27 0,88 pu 100 ms -- 31 55,36 % 0 0,00 % 

59 1,16 pu 100 ms -- 3 5,36 % 0 0,00 % 

Total dos casos 56 de 56 100,00 % 0 de 152 0,00 % 

Fonte: próprio autor. 

 

São apresentados ajustes muito sensíveis das proteções na Tabela 26, como verificado 

para as funções 81U/O/R e 78. Restrições devem ser utilizadas para impossibilitar que os 

ajustes fiquem muito próximos da condição normal de operação, evitando possíveis atuações 

indevidas para variações normais de frequência (e, dependendo do ajuste, de tensão) do 

sistema.  

A Tabela 26 não inclui cenários com múltiplos geradores. Adicionando os 90 casos 

que envolvem múltiplos geradores, é realizada uma nova análise, apresentada na Tabela 27. 

Os ajustes da Tabela 27 detectam 100 % dos casos de ilhamento, e nenhum caso de curto-

circuito, sendo, novamente, a função 81R que mais detecta. 

 

Tabela 27 – Resultados para ilhamento (abertura de SW 5): todos os GDs. 

Função Ajuste Temporização 
Bloq. de 
tensão 

Atuações corretas 
Atuações 
incorretas 

81U 59,80 Hz 118 ms 0,63 pu 142 97,26 % 0 0,00 % 

81O 60,20 Hz 108 ms 0,63 pu 140 95,89 % 0 0,00 % 

81R 0,05 Hz/s 232 ms 0,75 pu 146 100,00 % 0 0,00 % 

78 3° 100 ms 0,63 pu 142 97,26 % 0 0,00 % 

27 0,88 pu 100 ms -- 92 63,01 % 0 0,00 % 

59 1,16 pu 100 ms -- 14 9,59 % 0 0,00 % 

Total dos casos 146 de 146 100,00 % 0 de 152 0,00 % 

Fonte: próprio autor. 
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A diferença de ajustes da Tabela 27 para a Tabela 26 é a temporização da função 81R, 

que diminuiu 5 ms. Além disso, utilizando os ajustes da Tabela 26 em todos os eventos 

simulados na Tabela 27, obtiveram-se os exatos resultados de atuação correta e incorreta da 

Tabela 27, o que é coerente, pois os ajustes da Tabela 26 e Tabela 27 são praticamente iguais. 

Em conclusão, a simulação dos GDs das barras 824 (gerador síncrono de 250 kVA) e 

840 (inversor de 100 kVA) considerados neste trabalho não impactam significativamente o 

resultado, porque os 90 casos são semelhantes aos 56 já utilizados na Tabela 26. Para verificar 

a proximidade entre os casos simulados, são apresentados na Tabela 28 os valores de 

desbalanço de potência ativa para os quatro cenários de combinação de GDs (Tabela 20) e em 

função da variação do carregamento a jusante de SW 5 (Figura 3, página 54). 

 

Tabela 28 – Desbalanço a jusante de SW 5 para simulações de variação do carregamento. 

Carregamento nominal Desbalanço de potência ativa - ΔP [kW] 

[pu] [kW] GD em 848 GD em 848 e 824 GD em 848 e 840 Todos GDs 

40 % 904 -193 -368 -263 -438 

45 % 1017 -104 -272 -173 -341 

50 % 1130 -15 -179 -86 -246 

55 % 1243 80 -78 15 -143 

60 % 1356 183 27 119 -33 
65 % 1469 284 134 222 76 

70 % 1582 390 241 330 185 

75 % 1695 491 351 437 297 

Fonte: próprio autor. 

 

Como oscilografias de eventos que resultam em pequenos desbalanços são usadas ao 

ajustar a proteção com apenas um GD em operação, a proteção é ajustada de forma 

conservadora. Ao inserir os outros GDs, os distúrbios e desbalanço serão semelhantes, não 

impactando significativamente a atuação das proteções. Isto é, usar oscilografias que 

representam casos com pequeno desbalanço de potência resulta em bons ajustes da proteção. 

Sendo assim, verifica-se que fazer uma análise detalhada de um sistema com um 

gerador, desde que inclua casos de pequenos desbalanços entre carga e geração, tanto de 

potência ativa (relacionado a proteções de frequência) quanto reativa (relacionado a proteções 

de tensão), é suficiente no ajuste da proteção no exemplo apresentado. As mudanças da 

dinâmica da ilha provocada pela abertura de SW 5 certamente serão alteradas devido à 

distribuição de potência na ilha, mas como o ajuste é conservador, tal mudança não é 

significativa. 
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A Figura 97 apresenta os resultados da função 81R para as duas análises propostas, 

sendo na Figura 97a apresentado o resultado da Tabela 26, e Figura 97b da Tabela 27. A 

figura apresenta ilhamentos com apenas o GD da barra 848 em operação, ilhamentos com 

outros GDs em operação, curtos-circuitos seguidos de abertura, e curto-circuito seguido de 

abertura que foram bloqueados pela função 27. Na Figura 97b, praticamente todos os 

ilhamentos com múltiplos geradores estão sobrepostos aos ilhamentos com apenas o GD em 

848, indicando semelhança entre os cenários, e assim, sem interferência no resultado do 

ajuste. Verifica-se que o mapa de ilhamento mais sensível se refere a um caso com múltiplos 

geradores, mas tal resultado não é suficiente para alterar os resultados de detecção.  

 

Figura 97 – Resultado da função 81R para ilhamentos (abertura de SW 5). 

a) Apenas GD em 848. b) Todos os GDs. 
Fonte: próprio autor. 
Nota: as linhas contínuas representam casos que a proteção não atua, e pontilhadas em que a proteção atua. 

 

6.2.2 Ajustes definidos 
 

Nesta subseção são avaliadas as atuações das proteções para ajustes definidos, 

utilizando os mapas de ajustes. São consideradas todas as 4.606 simulações da seção 5.3 e 

avaliadas as funções de proteção 81U/O/R, 78, 27 e 59. A primeira avaliação é apresentada na 

Tabela 29, e se refere aos ajustes apresentados na Tabela 12, página 78.  

A Tabela 29 apresenta todos os resultados de atuação correta e incorreta para cada 

ajuste. Nota-se que houve atuação das proteções para 95,63 % dos casos de ilhamento e 

40,25 % para outros eventos. Portanto, apesar de o ilhamento apresentar mais de 95 % de 

atuações, a quantia de atuações incorretas é elevada. 
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Tabela 29 – Ajustes originais. 

Função Ajuste Temporização Bloq. de tensão Atuações corretas Atuações incorretas 

81U 57 Hz 160 ms -- 689 32,06 % 1 0,04 % 

81O 60,5 Hz 160 ms -- 1866 86,83 % 189 7,69 % 

81R 1 Hz/s 160 ms -- 2055 95,63 % 128 5,21 % 

78 10° 160 ms -- 1787 83,15 % 190 7,73 % 

27 0,5 pu 160 ms -- 1 0,05 % 989 40,25 % 

59 1,2 pu 160 ms -- 874 40,67 % 37 1,51 % 

Total dos casos 2055 de 2149 95,63 % 989 de 2457 40,25 % 

Fonte: próprio autor. 

 

Um critério para melhorar os resultados é diminuir a sensibilidade das proteções que 

atuam várias vezes de forma incorreta e poucas vezes para ilhamento. Por exemplo, na Tabela 

29, pode-se observar que a função 27 atua corretamente para um ilhamento e atua 

incorretamente em 989 casos. Se a função 27 é desabilitada, conforme Tabela 30, o total de 

casos de atuação correta permanece o mesmo, mas a atuação incorreta diminui para 9,85 %.  

  

Tabela 30 – Ajustes originais com função 27 desabilitada. 

Função Ajuste Temporização 
Bloq. de 
tensão 

Atuações corretas Atuações incorretas 

81U 57 Hz 160 ms -- 689 32,06 % 1 0,04 % 

81O 60,5 Hz 160 ms -- 1866 86,83 % 189 7,69 % 

81R 1 Hz/s 160 ms -- 2055 95,63 % 128 5,21 % 

78 10° 160 ms -- 1787 83,15 % 190 7,73 % 

59 1,2 pu 160 ms -- 874 40,67 % 37 1,51 % 

Total dos casos 2055 de 2149 95,63 % 242 de 2457 9,85 % 

Fonte: próprio autor. 

 

Outra medida para atenuar atuações incorretas é utilizar o bloqueio por subtensão, isto 

é, a função 27 instantânea para bloquear outras funções. A Tabela 31 apresenta um exemplo, 

utilizando os ajustes da Tabela 30 e bloqueio de tensão em 0,8 pu nas funções 81U/O/R e 78.  

 

Tabela 31 – Ajustes originais com função 27 desabilitada e bloqueio de tensão. 

Função Ajuste Temporização Bloq. de tensão Atuações corretas Atuações incorretas 

81U 57 Hz 160 ms 0,8 pu 579 26,94 % 0 0,00 % 

81O 60,5 Hz 160 ms 0,8 pu 1755 81,67 % 0 0,00 % 

81R 1 Hz/s 160 ms 0,8 pu 1945 90,51 % 0 0,00 % 

78 10° 160 ms 0,8 pu 1674 77,90 % 0 0,00 % 

59 1,2 pu 160 ms -- 874 40,67 % 37 1,51 % 

Total dos casos 1946 de 2149 90,55 % 37 de 2457 1,51 % 

Fonte: próprio autor. 
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Nota-se que as atuações incorretas diminuíram em 8,34 % da Tabela 30 para Tabela 

31. Entretanto, as atuações corretas diminuíram em 5,08 %, pois para 109 casos de ilhamento, 

a função 27 ajustada em 0,8 pu bloqueou as proteções baseadas em medidas de frequência.  

Os resultados da Tabela 29, Tabela 30 e Tabela 31 são baseados na Tabela 12 (página 

78). Já a Tabela 32 apresenta os resultados de atuações para os ajustes instantâneos da Tabela 

5 (página 46), referentes às funções 81U/O. Considerando apenas as funções 81U/O, somente 

30,07 % dos ilhamentos são detectados, e ocorrem duas atuações incorretas. Não foram 

consideradas as proteções de tensão da Tabela 8 (página 48) e outros ajustes de frequência da 

Tabela 5 porque as temporizações são maiores ou iguais ao tempo de simulação. 

 

Tabela 32 – Ajustes instantâneos das funções 81U/O. 

Função Ajuste Temporização Bloq. de tensão Atuações corretas Atuações incorretas 

81U 56,5 Hz 0 ms -- 660 30,71 % 2 0,08 % 

81O 66,0 Hz 0 ms -- 0 0,00 % 0 0,00 % 

Total dos casos 660 de 2149 30,71 % 2 de 2457 0,08 % 

Fonte: próprio autor. 

 

Incluindo o ajuste das funções 81R e 78 na análise da Tabela 32, o resultado melhora 

significativamente para a detecção de ilhamento, mas os casos de atuação incorreta 

aumentam, como verificado na Tabela 33. Nota-se que os resultados são iguais aos da Tabela 

30. 

 

Tabela 33 – Ajustes instantâneos das funções 81U/O e inclusão das funções 81R e 78. 

Função Ajuste Temporização Bloq. de tensão Atuações corretas Atuações incorretas 

81U 56,5 Hz 0 ms -- 660 30,71 % 2 0,08 % 

81O 66,0 Hz 0 ms -- 0 0,00 % 0 0,00 % 

81R 1 Hz/s 160 ms -- 2055 95,63 % 128 5,21 % 

78 10° 160 ms -- 1787 83,15 % 190 7,73 % 

Total dos casos 2055 de 2149 95,63 % 242 de 2457 9,85 % 

 Fonte: próprio autor. 

 

Portanto, desabilitar a função 27 melhora os resultados de atuação incorreta. Isto 

indica que essa proteção atua para vários eventos diferentes de ilhamento, e, portanto, é 

adequada para atuar como bloqueio. Além disso, o bloqueio de tensão apresenta melhores 

resultados nas atuações incorretas, mas pode prejudicar as atuações para ilhamento. O correto 

ajuste do bloqueio de tensão é essencial, pois casos de ilhamento não devem ser bloqueados. 
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Os resultados apresentados nesta seção são referentes a ajustes predefinidos. A 

próxima seção apresenta o resultado da metodologia automatizada, que identifica o ajuste que 

melhora a detecção de ilhamentos e diminui atuações incorretas. 

 

6.3 Resultados para todos os eventos e considerando bloqueio de tensão 

 

Os resultados da metodologia de ajuste automático são apresentados nesta seção, e 

considera todos os eventos da seção 5.3 para a execução do ajuste considerando o bloqueio de 

tensão. A metodologia automatizada se baseia nas faixas de ajuste da Tabela 34. Por exemplo, 

foi definido como ajuste superior 59,5 Hz para a função 81U, e, portanto, a metodologia busca 

um valor menor ou igual a 59,5 Hz. O limite inferior foi selecionado como 55 Hz, mas pode 

ser definido de forma a manter a coordenação com a proteção do gerador, por exemplo. A 

temporização mínima e máxima foi definida entre 100 e 2000 ms, e o bloqueio de tensão entre 

0,5 e 1,0 pu. Além disso, a função 27 é considerada como bloqueio, pois atua primeiramente 

para eventos de curto-circuito na análise do mapa de ajustes.  

 

Tabela 34 – Limite dos ajustes considerando o bloqueio de tensão. 

Função 
Ajuste Temporização Bloqueio de tensão 

Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 

81U 55,0 Hz 59,5 Hz 100 ms 2000 ms 0,5 pu 1,0 pu 

81O 60,5 Hz 65,0 Hz 100 ms 2000 ms 0,5 pu 1,0 pu 

81R 0,10 Hz/s 10 Hz/s 100 ms 2000 ms 0,5 pu 1,0 pu 

78 6° 50° 100 ms 2000 ms 0,5 pu 1,0 pu 

27 0,0 pu 0,88 pu 100 ms 2000 ms --- --- 

59 1,10 pu 1,50 pu 100 ms 2000 ms --- --- 

Fonte: próprio autor. 

 

Apesar do disposto na Tabela 34, foram simuladas três situações de temporização 

mínima (Tmin) para comparação. O algoritmo de ajuste do bloqueio de tensão baseia-se no 

tempo de atuação da proteção a ser bloqueada e no tempo de atuação da função 27. Se o 

algoritmo baseia-se em Tmin de 200 ms, há mais tempo para o bloqueio atuar do que para 

Tmin = 100 ms. Entretanto, se Tmin é alto, a temporização selecionada será mais alta, afetando o 

tempo de atuação das proteções. Os resultados com bloqueio de tensão são apresentados nas 

tabelas a seguir, e consideram Tmin de 100 ms (Tabela 35), 200 ms (Tabela 36) e 300 ms 

(Tabela 37). Para cada caso foram simuladas condições com o peso PD de (50) variando entre 

zero e um, e apresentadas informações relevantes, como: 
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• Quantidade de atuações da proteção em casos em que deve atuar (D);  

• Quantidade de atuações da proteção em casos em que não deve atuar (N);  

• Casos de ilhamento que não atuaram (Não atuações de D);  

• Número de atuações para casos que não devem sensibilizar a proteção (atuações de N);  

• Soma dos erros de atuação para casos de D e N (erros de atuação); e 

• Tempo médio de atuação para ilhamento (ta,med,D). 

 

Tabela 35 – Resultados da metodologia com bloqueio de tensão e Tmin = 100 ms. 

Peso PD 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 

D [%] 99,95 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49 

N [%] 20,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Não atuações de D 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Atuações de N 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erros de atuação 494 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

ta,med,D [ms] 110 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 36 – Resultados da metodologia com bloqueio e Tmin = 200 ms. 

Peso PD 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 

D [%] 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49 

N [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Não atuações de D 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Atuações de N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erros de atuação 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

ta,med,D [ms] 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 37 – Resultados da metodologia com bloqueio e Tmin = 300 ms. 

Peso PD 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 

D [%] 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3 

N [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Não atuações de D 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Atuações de N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erros de atuação 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

ta,med,D [ms] 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 

Fonte: próprio autor. 

 

Para PD = 1 na Tabela 35, a função objetivo despreza os resultados de outros eventos e 

maximiza as detecções de ilhamento, o que leva a 20,07 % de atuações incorretas e 99,95 % 

de ilhamentos detectados. Mesmo com PD = 1, D não é 100 %. Isso ocorre porque há 
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limitação de temporização mínima e ajuste mínimo, não permitindo que seja usada a 

temporização ou ajuste necessário para detectar todos os ilhamentos.  

Não há diferenças entre os erros de atuação da Tabela 35 e Tabela 36 para PD menor 

ou igual a 0,9, mas a média do tempo de atuação é melhor para Tmin = 100 ms, pois a 

temporização é menor. Portanto, Tmin = 100 ms é suficiente para avaliar o tempo do bloqueio 

de tensão. Comparando com a Tabela 37, além da maior média no tempo de atuação, há mais 

casos de erros. Portanto, a temporização mínima de 100 ms apresenta os melhores resultados. 

Para a temporização de 100 ms os resultados do bloqueio de tensão são diferentes para 

cada proteção, e seguem a lógica da seção 6.1.1. A Figura 98 apresenta o resultado de todos 

os bloqueios de tensão para todas as faixas de ajustes das funções de proteção de 

subfrequência (Figura 98a), sobrefrequência (Figura 98b), taxa de variação de frequência 

(Figura 98c) e salto de vetor (Figura 98d). Por exemplo, para a função 81O (Figura 98b), usa-

se o bloqueio de 0,61 pu se o ajuste selecionado é de 62 Hz, e 0,59 pu se for 63,5 Hz.  

 

Figura 98 – Resultados do bloqueio de tensão. 

a) Função 81U. b) Função 81O. 

c) Função 81R. d) Função 78. 
Fonte: próprio autor. 
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A Figura 98 ilustra que as funções 81U e 78 (Figura 98a Figura 98d) resultam sempre 

no mesmo bloqueio, independentemente do ajuste selecionado. Já as funções 81O e 81R 

(Figura 98b Figura 98c) apresentam uma característica decrescente com o aumento do ajuste, 

que ocorre devido ao aumento do tempo de atuação. Isto é, à medida que o pick-up aumenta, o 

tempo de atuação da proteção aumenta (já que se usa sempre a mesma temporização de 

Tmin = 100 ms). Para eventos de ilhamento, se o tempo de atuação da proteção aumenta, há 

possibilidades de que a proteção seja bloqueada por subtensão, já que a função 27 tem mais 

tempo para bloquear. Portanto, o bloqueio deve ser menor para evitar a interferência nos casos 

de ilhamento. 

Conforme observado na Tabela 35, todos os casos, exceto para PD = 1,0, apresentaram 

o mesmo resultado, com menor número de erros de atuação (onze ilhamentos não detectados) 

e tempo médio de atuação para ilhamentos sendo de 154 ms. Para detalhar os resultados é 

apresentado na Tabela 38 o caso que considera PD = 0,50 e Tmin = 100 ms da Tabela 35.  

 

Tabela 38 – Resultado dos ajustes considerando bloqueio de tensão e PD = 0,50. 

Função Ajuste Temporização Bloq. 27 Atuações corretas Atuações incorretas 

81U 59,50 Hz 100 ms 0,61 pu 1815 84,46 % 0 0,00 % 

81O 60,50 Hz 100 ms 0,61 pu 1891 87,99 % 0 0,00 % 

81R 0,10 Hz/s 214 ms 0,71 pu 2138 99,49 % 0 0,00 % 

78 6° 100 ms 0,61 pu 1937 90,13 % 0 0,00 % 

27 desabilitada desabilitada -- 0 0,00 % 0 0,00 % 

59 1,10 pu 426 ms -- 1202 55,93 % 0 0,00 % 

Total dos casos 2138 de 2149 99,49 % 0 de 2457 0,00 % 

Fonte: próprio autor. 

 

De 2.149 casos de ilhamento da Tabela 38, 2.138 atuaram corretamente, sendo 

99,49 % de atuação correta, e apenas 11 casos de ilhamento não detectados. Em relação a 

atuações incorretas, nenhum dos 2.457 casos foi detectado pela proteção. Portanto, de 4.606 

casos, apenas 0,24 % não atuaram conforme o esperado, e 99,76 % atuaram adequadamente. 

Na Tabela 38, a temporização da função 81R é ajustada em 214 ms, sendo que a 

seleção do bloqueio de tensão é utilizada a temporização mínima de 100 ms. Tal diferença 

não leva a prejuízos da atuação da função 81R, já que as detecções de ilhamento superaram 99 

%, e não houve nenhuma atuação incorreta.  

A Figura 99 apresenta o tempo de atuação das proteções ajustadas de acordo com a 

Tabela 38 para todos os 2.138 casos de ilhamento. A representação em frequência de 

ocorrência auxilia na verificação dos tempos de atuação. Sobre o ilhamento, 97,95 % dos 
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2.138 casos detectados atuam mais rápido que 300 ms e 0,98 % atuam após 500 ms, sendo o 

tempo mínimo de 110,9 ms e máximo de 718,2 ms. 

 

Figura 99 – Tempos de atuação considerando bloqueio de tensão. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Todos os 11 casos de ilhamento que não atuaram são referentes a ilhamento provocado 

pela abertura de SW 1, e são descritos na sequência.  

 

• Oito casos relacionados à distribuição de carga na ilha, com γ = 95 % e GD em 848 

gerando 0,98 pu de potência ativa, sendo eles com carga em:  

o 4244 com α de 50 %;  

o 4446 com α de 50 %;  

o 4648 com α de 50 % e 75 %;  

o 844 com α de 50 %; e 

o 848 com α de 50 %, 75 % e 100 %.  

• Um caso para fator de potência fixo em 0,9 a jusante de SW 1, com γ = 90 %;  

• Um caso para desequilíbrio do tipo 2, β = 50 %, γ = 100 % a jusante de SW 1 e GD em 

848 gerando 0,98 pu de potência ativa; e 

• Um caso para regulador de tensão com tap fixo em -5 (isto é, tensão a jusante menor 
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potência, dificultando a detecção do ilhamento. 
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Para exemplificar, foi selecionado um dos eventos em que a proteção não atuou. A 

Figura 100 apresenta as oscilografias de frequência (Figura 100a), taxa de variação de 

frequência (Figura 100b), variação angular referente à entrada da função de salto de vetor 

(Figura 100c) e tensão eficaz (Figura 100d) para o evento de ilhamento provocado pela 

abertura de SW 1 com RT bloqueado em -5 e GD gerando 0,931 pu de potência ativa e 

γ = 100 %. A única oscilografia que violou os ajustes da Tabela 38 foi a taxa de variação de 

frequência (Figura 100b), mas a violação não se manteve por tempo suficiente para causar a 

atuação da proteção. 

  

Figura 100 – Oscilografias de RT bloqueado em -5 e PGD = 0,931 pu. 

a) Frequência. b) Taxa de variação de frequência. 

c) Defasagem angular da função 78. d) Tensão. 
Fonte: próprio autor. 
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qual é o tempo de atuação de cada uma das proteções e para cada uma das simulações. Além 

disso, é pressuposto que as proteções já estejam ajustadas para obter os tempos do relatório da 

Figura 101, sendo utilizados os ajustes da Tabela 38.  

Cada uma das simulações está associado a um nome de arquivo, dado na coluna 

“arquivos”, sendo indicado o tipo e local do evento (ILHA1 refere-se ao ilhamento resultante 

da abertura de SW 1 e DEF à defasagem do ângulo da tensão da subestação), o parâmetro 

variado (neste caso G, referente a variação de carga), e o número da simulação referente ao 

carregamento. Sendo assim, os casos da Figura 101 referem-se a um evento de ilhamento 

resultante da abertura de SW 1, com defasagem na fonte de tensão da subestação e variando o 

carregamento nominal das cargas da ilha 1 de 0 a 100 % em 21 patamares distintos de carga. 

Nota-se que para os arquivos de referência entre 2.127 a 2.144 houve ao menos três atuações 

simultâneas. O tempo de atuação da proteção, na coluna “atua”, refere-se à primeira proteção 

que atua, isto é, a análise individual das proteções serve apenas para representar a quantidade 

de redundâncias de atuação para cada simulação. Os casos de referência entre 2145 a 2147 

resultaram em apenas a função 81R atuando. 

 

Figura 101 – Relatório de casos em que a proteção deve atuar. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Da mesma forma que na Figura 101, é apresentada na Figura 102 uma parte do 

relatório para a análise das proteções em relação aos casos em que não deve ocorrer a atuação. 

A Figura 102 apresenta o resultado do relatório de 21 dos 2.457 casos em que a proteção não 

deve atuar. O evento se refere a curtos-circuitos na fase a na barra 840, sem impedância de 

falta e com defasagem na fonte de tensão da subestação. Os 21 casos referem-se aos 

diferentes carregamentos na ilha 1. 
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Figura 102 – Relatório de casos em que a proteção não deve atuar. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Nota-se que a função 81R atuaria em quatro casos da Figura 102, mas seu bloqueio de 

subtensão atua antes. Isto é, a proteção é bloqueada antes de haver sua atuação, e, portanto, o 

bloqueio opera satisfatoriamente. Além disso, para o mesmo ajuste da função 81R sem o 

bloqueio, haveria atuação em quatro dos 21 casos apresentados na Figura 102. Assim, como a 

função 81R é bloqueada para esses eventos, pode-se usar um ajuste sensível que detecte de 

forma adequada os eventos de ilhamento, tal como verificado na Tabela 38. 

 

6.3.2 Validação dos resultados 
 

Foram utilizados os ajustes da Tabela 38 nos arquivos do ATPDraw, validando os 

resultados do mapa de ajustes em relação aos tempos de atuação. Cada tempo de atuação de 

cada proteção do ATP foi comparado com seu respetivo resultado de tempo de atuação obtido 

pelo mapa de ajustes. Portanto, para cada proteção e evento foi registrada a diferença entre os 

tempos de atuação do ATP e do mapa de ajustes. Os valores médios e máximos de todas as 

diferenças de tempo de atuação, entre os modelos do ATP e mapa de ajustes, são apresentados 

na Tabela 39. 

 

Tabela 39 – Resultados comparativos considerando bloqueio de tensão. 

 81U 81O 81R 78 59 

N° de comparações 1815 1891 2138 1937 1202 

Diferença média 0,37457 µs 0,37316 µs 0,66477 µs 0,30392 µs 0,72147 µs 

Diferença máxima 0,93079 µs 0,92316 µs 1,3428 µs 0,93842 µs 1,3733 µs 

Fonte: próprio autor. 
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A amostragem da proteção modelada em Models no ATP foi adotada como sendo de 

32 amostras por ciclo de 60 Hz (isto é, 0,52 ms)9, e amostragem da simulação de 256 (isto é, 

65,1 µs). Portanto, verifica-se que a maior diferença entre resultados do mapa de ajustes e a 

validação no ATP é de 1,3733 µs para a função 59, sendo menor que os tempos de 

amostragem da proteção e da simulação (equivale a 0,26 % da amostragem da proteção, e 

2,11 % da amostragem da simulação). Sendo assim, pode-se usar a metodologia de mapa de 

ajustes para verificação das atuações da proteção e tempo de atuação, e não só para a 

automatização de ajustes. 

 

6.4 Resultados para todos os eventos e desconsiderando bloqueio de tensão 

 

Os resultados da metodologia de ajuste automático são apresentados nesta seção 

quando o bloqueio de tensão não é empregado, sendo considerados todos os eventos da seção 

5.3. O bloqueio de tensão melhora significativamente os resultados da proteção anti-

ilhamento. Para verificar sua contribuição na Tabela 38, o bloqueio foi desabilitado, e os 

resultados são apresentados na Tabela 40.  

 

Tabela 40 – Resultado dos ajustes desabilitando o bloqueio de tensão. 

Função Ajuste Temporização Bloq. 27 Atuações corretas Atuações incorretas 

81U 59,50 Hz 100 ms -- 1815 84,46 % 6 0,24 % 

81O 60,50 Hz 100 ms -- 1891 87,99 % 192 7,81 % 

81R 0,10 Hz/s 214 ms -- 2138 99,49 % 540 21,98 % 

78 6° 100 ms -- 1937 90,13 % 210 8,55 % 

27 desabilitada desabilitada -- 0 0,00 % 0 0,00 % 

59 1,10 pu 426 ms -- 1202 55,93 % 0 0,00 % 

Total dos casos 2138 de 2149 99,49 % 653 de 2457 26,58 % 

Fonte: próprio autor. 

 

Nota-se que não há diferenças entre as detecções de ilhamento em ambos os casos, 

mas a quantidade de atuações incorretas aumentou de 0,0 % para 26,58 %. Além disso, 

verifica-se que nenhum caso de ilhamento foi bloqueado pela função 27 na Tabela 38. 

Como alguns relés de proteção não permitem aplicar lógicas de bloqueio, é 

interessante analisar a resposta da metodologia considerando diretamente o ajuste das 

proteções. Portanto, nesta seção é feita a mesma análise da seção 6.3, mas desconsiderando o 

bloqueio de tensão. Os limites inferiores e superiores para ajustes e temporizações da 
                                                 
9 Foi realizada a reamostragem para a proteção. 
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metodologia estão apresentados na Tabela 41. A temporização mínima foi adotada como zero 

por não ser mais necessária na comparação com o bloqueio. 

 

Tabela 41 – Limite dos ajustes desabilitando o bloqueio de tensão. 

Função 
Ajuste Temporização 

Inferior Superior Inferior Superior 

81U 55,0 Hz 59,5 Hz 0 ms 2000 ms 

81O 60,5 Hz 65,0 Hz 0 ms 2000 ms 

81R 0,10 Hz/s 10 Hz/s 0 ms 2000 ms 

78 6° 50° 0 ms 2000 ms 

27 0,0 pu 0,88 pu 0 ms 2000 ms 

59 1,10 pu 1,50 pu 0 ms 2000 ms 

Fonte: próprio autor. 

 

Os resultados são apresentados na Tabela 42. Para peso unitário, há atuação para 

eventos de ilhamento em 100 % dos casos, mas com 93,04 % dos casos de outros eventos 

atuando. Para PD = 0, houve atuação em 90,13 % dos ilhamentos, com nenhuma atuação 

incorreta. 

 

Tabela 42 – Resultados da metodologia sem bloqueio de tensão. 

Peso PD 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 

D [%] 100 99,26 98,84 98,32 98,19 97,86 97,86 97,35 96,79 96,51 90,13 

N [%] 93,04 5,7 3,09 1,75 1,47 0,98 0,98 0,65 0,49 0,45 0 

Não atuações de D 0 16 25 36 39 46 46 57 69 75 212 

Atuações de N 2286 140 76 43 36 24 24 16 12 11 0 

Erros de atuação 2286 156 101 79 75 70 70 73 81 86 212 

ta,med,D [ms] 98 492 498 479 492 496 496 494 497 500 427 

Fonte: próprio autor. 

 

Os melhores resultados da Tabela 42, em relação aos erros de atuação, estão na faixa 

de peso entre 0,50 e 0,40. Apenas 46 casos de ilhamento não foram detectados, e houve 24 

atuações incorretas. O peso de 0,50 é uma boa alternativa para a automatização, e o resultado 

do ajuste e atuações de cada proteção são aprestados na Tabela 43. 

A Tabela 43 indica que as funções 81O, 78 e 27 foram desabilitadas. Isso ocorre para a 

função 27 porque ajustes sensíveis levariam à atuação tanto para ilhamento quanto outros 

eventos. Como são analisados diversos casos de curto-circuito, a tensão diminui, provocando 

a atuação da função 27 nesses casos. Como a tensão diminui no curto-circuito, a demanda das 

cargas diminui (cargas de impedância constante), e assim, registra-se sobrefrequência nos 

casos de curto-circuito. Tal resultado impacta a capacidade da função 81O de detectar 



 Automatização baseada no mapa de ajustes 165 

ilhamento e não detectar curto-circuito. A mesma análise se estende para a função 78, que 

basicamente se comporta como as funções 81U/O. 

 

Tabela 43 – Resultado dos ajustes sem bloqueio de tensão para PD = 0,50. 

Função Ajuste Temporização Atuações corretas Atuações incorretas 

81U 59,50 Hz 390 ms 1452 67,57 % 0 0,00 % 

81O desabilitada desabilitada 0 0,00 % 0 0,00 % 

81R 0,15 Hz/s 355 ms 2102 97,81 % 24 0,98 % 

78 desabilitada desabilitada 0 0,00 % 0 0,00 % 

27 desabilitada desabilitada 0 0,00 % 0 0,00 % 

59 1,10 pu 426 ms 1202 55,93 % 0 0,00 % 

Total dos casos 2103 de 2149 97,86 % 24 de 2457 0,98 % 

Fonte: próprio autor. 

 

A Figura 103 apresenta os tempos de atuação para eventos em que a proteção deve (D) 

atuar, considerando PD = 0,5. Nota-se que 26,3 % atuam após 500 ms, sendo o tempo mínimo 

de 362 ms e máximo de 1152 ms. Os tempos de atuação são maiores que os registrados 

quando aplicada a automatização considerando bloqueio de tensão (seção 6.3), pois é preciso 

aumentar as temporizações (conforme Tabela 43) para diminuir atuações incorretas. 

 

Figura 103 – Tempos de atuação desconsiderando bloqueio de tensão. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

6.4.1 Validação dos resultados 
 

Para avaliar a resposta, os ajustes da Tabela 43 foram utilizados no ATPDraw. A 

comparação entre os tempos de atuação do mapa de ajustes e dados pelo ATP é apresentada 

na Tabela 44, indicando as diferenças máximas e médias para cada proteção, e resultados 
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gerais. A maior diferença, 1,3733 µs, é menor que a amostragem da simulação (65,1 µs), e 

equivale à 2,1 % desta amostragem.  

 

Tabela 44 – Resultados comparativos desconsiderando bloqueio de tensão. 

 81U 81R 59 

N° de comparações 1452 2126 1202 

Diferença média 0,57161 µs 0,32056 µs 0,72147 µs 

Diferença máxima 1,1902 µs 1,0452 µs 1,3733 µs 

Fonte: próprio autor. 

 

6.5 Representatividade dos eventos 

 

Esta seção apresenta uma análise breve sobre a representatividade de certos eventos. O 

objetivo não é propor uma metodologia para selecionar casos mais representativos, mas sim 

ilustrar que há relação entre as simulações. Portanto, o desenvolvimento de uma metodologia 

para selecionar os casos mais representativos é sugerido como proposta futura, sendo que se 

pode aplicar técnicas específicas para identificação de padrões entre as simulações. 

Como verificado em vários casos da seção 5.4, muitos eventos apresentam mapas de 

ajustes muito próximos entre si. Com isso, pode-se utilizar uma quantidade menor de mapas 

de ajustes, com o mesmo efeito no resultado da automatização. Para verificar essa 

representatividade, foram propostos dois testes utilizando a metodologia de ajuste com 

bloqueio de tensão. O primeiro teste baseia-se em 121 simulações, e o segundo em 79, sendo 

que ambos buscam representar as 4.606 simulações da seção 5.3.  

 

6.5.1 Testes para 121 eventos 
 

Para o primeiro teste, foi proposto um cenário que não utiliza casos com múltiplos 

geradores, sendo considerados os eventos de ilhamento provocados pela abertura de SW 1 e 

SW 6 (Tabela 20), com variações de carregamento para abertura de SW 1 e de geração para 

abertura de SW 1 e SW 6, totalizando 63 eventos. Os eventos que não devem causar a atuação 

das proteções anti-ilhamento foram utilizados unicamente para variações do carregamento a 

jusante de SW 1, totalizando 58 simulações, sendo: curtos-circuitos com resistência de falta 

de 50 Ω na barra 834 (Tabela 23) e curto-circuito em 836 seguido de abertura de SW 60 

(Tabela 24). Nota-se que foram utilizados os curtos-circuitos em 834, que foram identificados 

como os mais conservadores para a análise de ilhamento dentre os eventos usados nesta tese 

(e válidos apenas para esta tese), conforme análises da seção 5.4.6 (Figura 81b e Figura 82b). 
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Os resultados são apresentados na Tabela 45 para PD = 0,5, e foram baseadas nos 63 

eventos de ilhamento e 58 de outra natureza, totalizando 121 eventos, ou 2,6 % das 4.606 

simulações. Para as 121 simulações, houve 100 % de detecções de ilhamento e nenhuma 

atuação incorreta. Os resultados da Tabela 46 utilizam os ajustes da Tabela 45 para avaliar a 

quantidade de atuações corretas e incorretas para as 4.606 simulações. Esses ajustes 

apresentam os mesmos resultados gerais que a Tabela 38.  

 

Tabela 45 – Ajuste obtido baseando-se em 121 eventos. 

Função Ajuste Temporização Bloq. 27 Atuações corretas Atuações incorretas 

81U 59,40 Hz 100 ms 0,62 pu 56 88,89 % 0 0,00 % 

81O 60,60 Hz 100 ms 0,62 pu 56 88,89 % 0 0,00 % 

81R 0,10 Hz/s 218 ms 0,70 pu 63 100,0 % 0 0,00 % 

78 7° 100 ms 0,62 pu 58 92,06 % 0 0,00 % 

59 1,11 pu 455 ms -- 15 23,81 % 0 0,00 % 

Total dos casos 63 de 63 100,0 % 0 de 58 0,00 % 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 46 – Resultados do ajuste da Tabela 45 em relação ao total de eventos. 

Função Ajuste Temporização Bloq. 27 Atuações corretas Atuações incorretas 

81U 59,40 Hz 100 ms 0,62 pu 1744 81,15 % 0 0,00 % 

81O 60,60 Hz 100 ms 0,62 pu 1858 86,46 % 0 0,00 % 

81R 0,10 Hz/s 218 ms 0,70 pu 2138 99,49 % 0 0,00 % 

78 7° 100 ms 0,62 pu 1907 88,74 % 0 0,00 % 

59 1,11 pu 455 ms -- 1174 54,63 % 0 0,00 % 

Total dos casos 2138 de 2149 99,49 % 0 de 2457 0,00 % 

Fonte: próprio autor. 

 

Os resultados da Tabela 46 são muito próximos aos resultados da Tabela 38. Portanto, 

bons resultados podem ser alcançados, desde que sejam usados eventos representativos. Isto é, 

foram utilizadas 121 simulações que representam o total de 4.606, indicando que apenas 

2,6 % dos eventos simulados podem ser suficientes para obter um ajuste adequado. 

 

6.5.2 Teste para 79 eventos 
 

Este teste se baseia unicamente nos eventos de ilhamento resultante da abertura de 

SW 1 e curtos-circuitos com resistência de falta de 50 Ω na barra 834 utilizados na seção 

6.5.1, o que totaliza 79 eventos. Os resultados da automatização com PD = 0,5 são 

apresentados na Tabela 47 para a comparação com os 79 eventos. A Tabela 48 apresenta as 

atuações para os 4.606 eventos apresentados na seção 5.3. Os resultados indicam que a 
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utilização destes dados, mesmo o curto-circuito sendo o evento de atuação incorreta mais 

conservador dentre os eventos analisados nesta tese, não são suficientes para um ajuste 

adequado, devido à grande quantidade de atuações incorretas da Tabela 48. 

 

Tabela 47 – Ajuste obtido baseando-se em 79 eventos. 

Função Ajuste Temporização Bloq. 27 Atuações corretas Atuações incorretas 

81U 59,40 Hz 100 ms 0,70 pu 35 83,33 % 0 0,00 % 

81O 60,60 Hz 100 ms 0,70 pu 35 83,33 % 0 0,00 % 

81R 0,10 Hz/s 100 ms 0,78 pu 42 100,0 % 0 0,00 % 

78 7° 100 ms 0,70 pu 37 88,10 % 0 0,00 % 

59 1,11 pu 455 ms -- 15 35,71 % 0 0,00 % 

Total dos casos 42 de 42 100,0 % 0 de 37 0,00 % 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 48 – Resultados do ajuste da Tabela 47 em relação ao total de eventos. 

Função Ajuste Temporização Bloq. 27 Atuações corretas Atuações incorretas 

81U 59,40 Hz 100 ms 0,70 pu 1744 81,15 % 0 0,00 % 

81O 60,60 Hz 100 ms 0,70 pu 1858 86,46 % 0 0,00 % 

81R 0,10 Hz/s 100 ms 0,78 pu 2084 96,98 % 448 18,23 % 

78 7° 100 ms 0,70 pu 1907 88,74 % 0 0,00 % 

59 1,11 pu 455 ms -- 1174 54,63 % 0 0,00 % 

Total dos casos 2148 de 2149 99,95 % 448 de 2457 18,23 % 

Fonte: próprio autor. 

 

Verifica-se que a alteração entre os ajustes da Tabela 46 e Tabela 48 é a temporização 

da função 81R e todos os bloqueios por subtensão. O evento de curto-circuito é o mais 

conservador nos mapas de ajustes da função de frequência, mas apresenta uma ampla faixa 

para bloqueio devido ao afundamento de tensão. Quando apenas este curto-circuito é 

utilizado, muitos dos seus casos são bloqueados, e, portanto, as temporizações das proteções 

podem assumir valores mais sensíveis.  

Sendo assim, devem-se avaliar casos de atuação incorreta que podem ser ou não ser 

bloqueados. Na análise da seção 6.5.1, o evento de curto-circuito seguido de abertura 

apresenta uma queda de tensão menor, pois o curto-circuito é interrompido. Isto é, os curtos-

circuitos permanentes contribuíram para o ajuste do bloqueio de tensão, e os curtos-circuitos 

seguidos de abertura para o ajuste adequado da temporização das proteções. 

Portanto, a seleção adequada dos casos em análise deve garantir que os eventos 

utilizados representem amplamente todas as simulações do problema. 
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6.6 Conclusões parciais 

 

Neste capítulo foi apresentada uma metodologia automatizada de ajustes baseada no 

mapa de ajustes, e uma metodologia para aplicação de bloqueio de tensão para melhoria dos 

resultados da proteção anti-ilhamento. Na sequência, diversas análises foram realizadas com a 

aplicação dessa metodologia. 

Na seção 6.2.1 foi avaliado o resultado das atuações considerando ou não cenários 

com múltiplos geradores, sendo constatado que quantidades menores de simulação podem ser 

realizadas, desde que sejam consideradas condições de pequenos desbalanços de potência na 

rede. Isto é, ao invés de elaborar tantas simulações, usam-se os casos de menor desbalanço de 

potência. Portanto, no caso específico da seção 6.2.1 e do sistema e geradores adotados, não é 

preciso modelar os geradores das barras 824 e 840 para obter ajustes adequados para a 

detecção do ilhamento e minimização de atuações incorretas. Essa análise foi retomada na 

seção 6.5, em que resultados eficientes foram obtidos com apenas 2,6 % das 4.606 

simulações, pois foram utilizadas simulações que representam o conjunto total de mapas de 

ajustes das simulações efetivamente usadas na tese. 

Com base nos ajustes definidos na seção 6.2.2, verifica-se que a função 27 atua para 

muitos eventos diferentes do ilhamento, o que a torna atraente para bloquear as funções 

81U/O/R e 78. Portanto, uma metodologia de ajustes baseada no mapa de ajustes e bloqueio 

por subtensão é proposta, sendo que a temporização mínima de 100 ms apresentou bons 

resultados por não limitar as proteções de frequência, e permitir que a função 27 tenha tempo 

suficiente para bloquear o evento em casos de afundamento de tensão. 

Em relação à metodologia automatizada, a escolha adequada dos pesos da função 

objetivo (50) deve ser adotada de forma a satisfazer os critérios do engenheiro de proteção 

responsável, podendo ser a maximização de atuação para ilhamentos, minimização de 

atuações incorretas, ou minimização de erros de atuação. Com base nas metodologias 

automáticas, verificou-se que a seleção dos pesos PD e PN igual a 0,5 apresentaram bons 

resultados para o exemplo apresentado nesta tese e para as quantidades de eventos de 

ilhamento e de outra natureza que foram simulados. 

Na Tabela 49 são comparados os resultados de ajustes dados da seção 6.2.2, página 

152 (Tabela 29: ajustes originais, Tabela 30: ajustes originais com função 27 desabilitada, 

Tabela 31: ajustes originais com função 27 desabilitada e bloqueio de tensão, Tabela 32: 

ajustes instantâneos das funções 81U/O e Tabela 33: ajustes instantâneos das funções 81U/O 

e inclusão das funções 81R e 78), da automatização com bloqueio de tensão da Tabela 38, 
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página 158, e sem bloqueio de tensão da Tabela 43, página 165. Verifica-se que os resultados 

da automatização com bloqueio de tensão (Tabela 38) são superiores aos demais, e na 

sequência, a automatização sem bloqueio de tensão (Tabela 43). Portanto, as metodologias 

propostas melhoraram a capacidade de detecção de ilhamento, e diminuem as atuações 

incorretas. 

 

Tabela 49 – Comparação dos ajustes dados pela metodologia automatizada. 

 Tabela 29 Tabela 30 Tabela 31 Tabela 32 Tabela 33 Tabela 38 Tabela 43 

Atuações corretas 95,63 % 95,63 % 90,55 % 30,71 % 95,63 % 99,49 % 97,86 % 

Atuações incorretas 40,25 % 9,85 % 1,51 % 0,08 % 9,85 % 0,00 % 0,98 % 

Fonte: próprio autor. 

 

A Tabela 50 compara a automatização, para todos os eventos, do ajuste com (Tabela 

38) e sem (Tabela 43) bloqueio de tensão. A automatização com bloqueio apresenta apenas 

11 erros de atuação, em comparação com os 70 erros da automatização sem bloqueio.  

 

Tabela 50 – Comparação da metodologia automatizada com e sem bloqueio. 

Descrição Com bloqueio de tensão  Sem bloqueio de tensão 

D [%] 99,49 97,86 

N [%] 0 0,98 

Não atuações de D 11 46 

Atuações de N 0 24 

Erros de atuação 11 70 

ta,med,D [ms] 154 496 

ta,max,D [ms] 718 1152 

Fonte: próprio autor. 

 

Por fim, os resultados da metodologia de mapa de ajustes foram comparados com a 

atuação das proteções no ATP implementadas em Models, obtendo as diferenças no tempo de 

atuação nas análises que consideram (Tabela 39) e não consideram (Tabela 44) o bloqueio de 

tensão. A maior diferença registrada foi de 1,3733 µs para a função 59, o que é 2,11 % da 

amostragem de 65,1 µs da simulação do ATP. 

O próximo capítulo apresenta a metodologia de proteção adaptativa, que seleciona os 

eventos de interesse com base em informações da condição operativa da rede. Na sequência 

são apresentados os resultados da metodologia proposta. 
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Capítulo 7  

Proteção adaptativa baseada no mapa de 

ajustes 

Este capítulo apresenta uma metodologia de proteção adaptativa, que se baseia nas 

metodologias de mapa de ajustes, automatização de ajustes e bloqueio de tensão. A 

metodologia proposta altera os ajustes de proteções baseando-se na condição operativa atual 

do sistema, que é identificada pela medição de potência ativa e reativa em um ou mais pontos 

de medição do sistema. São analisadas as funções 81U/O/R, 78, 27/59 para o sistema da 

Figura 3 (página 54) e casos simulados na seção 5.3. A seção 7.1 apresenta a metodologia de 

proteção adaptativa. Na seção 7.2 são apresentados os resultados da aplicação da metodologia 

quando considerada uma ou duas medições no sistema, e considerando ou não o bloqueio de 

tensão. A seção 7.3 apresenta as conclusões do capítulo. 

 

7.1 Metodologia de proteção adaptativa 

 

A proposta de proteção adaptativa baseia-se na mudança de ajustes dos relés de 

proteção com base em medições ou conhecimento do sistema. Exemplos de alteração dos 

ajustes são encontrados na literatura. Em [99] é apresentado um método de proteção de 

sobrecorrente adaptativa que altera os grupos de ajuste de relés. Outro exemplo é uma 

aplicação para energização de carga utilizando relé microprocessado com lógica programável, 

que pode alterar o ajuste de proteção da função de sobrecorrente de um alimentador quando 

este permanece desligado por um longo período, exigindo ajustes menos sensíveis até a 

normalização das cargas [100, p. 59].  

O método proposto nesta tese não necessita de novas simulações, considera diversos 

eventos para a seleção do ajuste e integra as proteções anti-ilhamento de sub/sobrefrequência, 

taxa de variação de frequência, salto de vetor e sub/sobretensão. A ideia geral é verificar qual 

é a condição operativa da rede no instante atual, e filtrar os casos, dentre todas as 

4.606 simulações utilizadas e apresentadas na seção 5.3 e Tabela 25, que estão próximos a 
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este ponto operativo. Após a filtrar os casos, a metodologia automatizada para seleção do 

ajuste (seção 6.1) é executada, buscando um ajuste que se adequa à condição atual da rede. 

Por exemplo, se apenas 500 simulações estão próximas à condição operativa atual, então a 

metodologia automatizada é executada apenas para esses 500 eventos. O detalhamento é 

apresentado na Figura 104. 

A metodologia proposta tem características de uma técnica remota, pois se baseia no 

envio de informações de pontos de medição do sistema para a proteção instalada no ponto de 

conexão do GD, que, com base nas leituras, toma decisões quanto a modificações ou não do 

ajuste. Uma das desvantagens de técnicas remotas, tal como apresentado na Tabela 2 (página 

40), é a possível perda do sistema de proteção devido ao defeito na comunicação. Portanto, 

deve-se fazer a verificação da rede de comunicação para identificar se a medida está sendo 

recebida. Havendo problemas de comunicação devem-se usar todas as simulações para a 

seleção do ajuste. 

 

Figura 104 – Metodologia de proteção adaptativa baseada no mapa de ajustes. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Com o canal de comunicação em funcionamento, são realizadas medições de potência 

ativa e reativa em determinados pontos da rede com o objetivo de identificar a condição 

operativa. Além disso, tais informações podem ser obtidas de equipamentos de medição já 

instalados em determinados locais do sistema, evitando a instalação de novos medidores.  

São utilizadas como medidas a potência ativa a reativa devido à forte relação com as 

proteções de frequência e tensão. Entretanto, pode-se aplicar o método com ou sem a medição 

de potência ativa e reativa, descrita na Figura 104, desde que o histórico do carregamento no 

ponto de medição seja conhecido, e seu comportamento seja repetitivo. Isto é, é possível 

aplicar a proteção adaptativa sem usar os dados de medições, tal como proposto em [22]. Se a 

curva de carga da rede é bem conhecida, e sabe-se, com precisão suficiente, a potência ativa e 
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reativa que flui no ponto de análise, então os valores conhecidos podem ser utilizados na 

etapa de medições da metodologia da Figura 104. 

Sabendo-se a condição operativa, é preciso identificar quais dentre todos os casos 

serão analisados. Portanto, é feita a especificação da tolerância ε a ser utilizada na etapa de 

triagem, que seleciona casos que apresentam potência ativa e reativa semelhantes, em 

determinado ponto de medição, ao valor medido e atual de condição operativa. Isto é, a 

tolerância utiliza os dados medidos de potência ativa e reativa para comparar com todas as 

simulações da base de dados. O valor especificado ε depende da periodicidade de alteração do 

ajuste, da variação observada em medidas consecutivas e da diversidade da base de dados. 

Quanto maior a tolerância, mais casos são avaliados na metodologia de ajuste. Entretanto, 

menos específico é o ajuste. 

Se a base de dados não contém simulações no intervalo definido pela tolerância, então 

não haverá arquivos para uso na proteção adaptativa. Isto é, quanto maior e mais diversificada 

for a base de dados, menor pode ser a tolerância. Para variações da condição operativa (seção 

5.1) foram utilizadas 21 simulações, variando de 0 a 100 % o carregamento e geração no 

sistema. Isto é, passos de 5 % de incremento foram adotados. Devido ao grande número de 

simulações executadas, foi adotada a tolerância de ε = 10 % nesta tese. 

Para a elaboração da etapa de triagem que depende da tolerância, deve-se realizar a 

obtenção da potência ativa e reativa para todas as simulações, isto é, esses valores para 

todas as simulações que compõem o banco de dados. Conhecendo os valores de potência do 

banco de dados, pode-se comparar com os valores medidos, e assim realizar a triagem das 

simulações a serem avaliadas. A triagem dos cenários é baseada nas quatro restrições de 

potência apresentadas em (52), que deve ser executada para todas as simulações do banco de 

dados. Para um ponto de medição especifico, a restrição A é verdadeira se a potência ativa Pi 

da simulação do banco de dados i em análise é maior ou igual que a potência medida, Pmed, 

multiplicada por um fator entre 0 e 1. Já a restrição B avalia se Pi é menor ou igual que Pmed 

multiplicada por um fator entre 1 e 2. Isto é, as restrições A e B avaliam se a simulação i se 

aproxima da medição Pmed por uma tolerância ε. As restrições C e D, referentes à potência 

reativa, seguem a mesma estrutura que A e B. Portanto, a lógica de (52) busca restringir a 

quantidade de mapas de ajustes do banco de dados que são utilizados para efetivamente 

ajustar a proteção, e utiliza os mapas que são semelhantes ao carregamento atual do sistema. 

Nota-se que quanto maior e mais diversificado for o banco de dados, melhores serão os 

resultados, pois a condição e topologia operativa analisada deve ser semelhante aos casos 

usados para o ajuste. 
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A combinação das restrições é apresentada por meio da lógica booleana de (53), em 

que T1 é a saída booleana que indica se o evento é ou não considerado. Isto é, se as restrições 

A e B são verdadeiras, ou as restrições C e D são verdadeiras, então o caso é avaliado na 

metodologia de ajuste. Por exemplo, para um caso com ε = 10 %, Pmed = 1.000 kW e 

Qmed = 500 kvar, todas as simulações que compreendem a faixa de 900 kW a 1.100 kW ou 

450 a 550 kvar serão avaliadas. Ressalta-se que as restrições apresentadas são utilizadas para 

Pmed e Qmed maior que zero. Caso sejam menores que zero, deve-se inverter o sinal de ε. 

 

( ) ( )1T A B C D=  e  ou  e  (53) 

 

Analisando a lógica apresentada em (53), casos semelhantes de carregamento de 

potência ativa e reativa são avaliados na metodologia de ajuste, proporcionando flexibilidade 

para possíveis variações na rede até a próxima atualização do ajuste. Isto é, os ajustes estão 

robustos para variações da ordem da tolerância, tanto para potência ativa (que impacta 

principalmente as funções 81U/O/R e 78) quanto reativa (que impacta principalmente as 

funções 27/59). Além disso, a lógica de (53) se refere a um ponto de medição. Caso mais 

medidas (ou informações da rede) estejam disponíveis, pode-se diminuir ainda mais a 

quantidade de casos analisados na proteção adaptativa, conforme (54) para n pontos de 

medição, sendo T1 o sinal booleano referente à medida 1, T2 à medida 2, e Tn à medida n. 

 

1 2 e  e  e nT T T T= �  (54) 

 

A avaliação do desempenho do ajuste atual deve ser executada após a triagem dos 

mapas selecionados. Isto é, caso o resultado do ajuste atual seja satisfatório, ele pode ser 

mantido. Caso contrário, deve-se selecionar novos ajustes por meio da execução da 

metodologia automatizada de mapa de ajustes (Figura 83), que leva ao resultado do 

ajuste para a condição operativa atual. Ressalta-se que enquanto a metodologia é 

executada através do algoritmo implementado, deve-se manter o último ajuste selecionado. 
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O resultado do ajuste para a condição operativa atual é obtido após a execução de 

todos os passos da Figura 104, sendo que a metodologia é executada sempre que as medições 

de potência ativa e reativa são atualizadas. Um exemplo hipotético da metodologia é 

apresentado Tabela 51 para a função 81U. Para o exemplo é considerado que de hora em hora 

os valores de potência ativa e reativa (do segundo passo da Figura 104) são atualizados. 

Portanto, a cada nova atualização das medições a metodologia da Figura 104 deve ser 

executada, o que resulta em novos ajustes para a condição operativa atual.  

 

Tabela 51 – Exemplo de metodologia adaptativa para função 81U e atualização horária. 

 06h00 07h00 08h00 ... 05h00 06h00 

Ajuste 59,5 Hz 59,4 Hz 59,2 Hz ... 59,1 Hz 59,1 Hz 

Temporização 50 ms 80 ms 140 ms ... 150 ms 75 ms 

Fonte: próprio autor. 

 

7.2 Resultados da proteção adaptativa 

 

Esta seção apresenta os resultados da metodologia de proteção adaptativa. 

Inicialmente serão apresentados os casos simulados para a análise. Na sequência, são 

apresentados os resultados para uma e duas medições no sistema da Figura 3, página 54. 

 

7.2.1 Casos simulados 
 

A metodologia de proteção adaptativa é executada assim que novas medições são 

recebidas, e terminando a execução, os ajustes são atualizados. Para apresentar os resultados 

nesta tese, foram adotadas seis situações operativas (sendo γ o carregamento nominal): 

 

• Caso 1: Apenas GD em 848 conectado, γ = 100 %; 

• Caso 2: Todos GDs conectados, γ = 100 %; 

• Caso 3: Todos GDs conectados, γ = 100 %, SW 88 aberto; 

• Caso 4: Todos GDs conectados, γ = 80 % a jusante de SW 6; 

• Caso 5: Apenas GD em 824 desconectado, γ = 80 % a jusante de SW 4; e 

• Caso 6: Apenas GD em 848 conectado, γ = 75 % a jusante de SW 1, SW 60 aberto. 

 

Cada caso proposto representa uma medição diferente no sistema, o que altera as 

restrições em (52) e resultados de (53) e (54). Portanto, cada caso seleciona um número 
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diferente de mapas de ajustes. A Tabela 52 apresenta as medições em dois pontos do sistema 

da Figura 3 para os seis casos propostos, sendo P800 e Q800 a potência ativa e reativa trifásica 

medida na barra 800, e PRT e QRT a potência ativa e reativa trifásica a jusante do regulador de 

tensão da barra 852, isto é, o mais afastado da subestação. Foram adotados esses pontos por 

serem relacionados à subestação e ao regulador, que podem dispor de medidores para coletas 

de dados. Entretanto, podem ser usadas quaisquer medidas disponíveis da rede, pois 

informações adicionais contribuem para a metodologia proposta. 

 

Tabela 52 – Medidas de potência ativa e reativa para a proteção adaptativa. 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 

P800 [kW] 1330 1163 728 558 858 624 

Q800 [kvar] 568 689 431 333 390 138 

PRT [kW] 864 822 414 431 433 205 

QRT [kvar] 462 548 322 318 322 83 

Fonte: próprio autor. 

 

Caso a proteção adaptativa seja projetada para operar unicamente com a medição na 

barra 800, o total de 2.149 casos de ilhamento e 2.457 casos de outros eventos serão restritos 

com base nas medições da barra 800 e a tolerância de 10 %. Sabendo-se os valores das 

medições da barra 800 (Tabela 52), são verificados os casos que devem ser avaliados para 

cada um dos seis cenários, conforme Tabela 53 e baseando-se em (53).  

A Tabela 54 apresenta a quantidade de casos avaliados se duas medições são 

utilizadas, sendo uma na barra 800 e outra a jusante do RT da barra 852. O número de casos 

diminuiu por seguir a lógica de (54), pois o conhecimento do ponto operativo é mais refinado.  

 

Tabela 53 – Número de casos avaliados para uma medida (em 800). 

N° de casos avaliados Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 

Casos que a proteção deve atuar 455 613 387 307 398 172 

Casos que a proteção não deve atuar 737 794 301 289 300 165 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 54 – Número de casos avaliados para duas medidas (em 800 e RT em 852). 

N° de casos avaliados Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 

Casos que a proteção deve atuar 342 272 144 47 252 61 

Casos que a proteção não deve atuar 629 374 136 22 150 50 

Fonte: próprio autor. 
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Para descrever em detalhes o processo de seleção das simulações que são utilizadas 

em cada um dos seis casos descritos, utiliza-se a Figura 105, que apresenta os valores de P800 

e Q800 para as 4.606 simulações usadas e descritas na Tabela 25. Cada ponto da Figura 105 se 

refere a uma simulação dentre as 4.606, o que forma o banco de dados. 

 

Figura 105 – Valores de potência ativa e reativa na barra 800 para as 4.606 simulações. 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Tomando o caso 1 como exemplo, é medido nessa condição 1.330 kW e 568 kvar na 

barra 800 (conforme Tabela 52). Isto é, para a tolerância de 10 % e considerando a lógica de 

(52), os limites inferiores e superiores de potência ativa são 1.197 e 1.463 kW, 

respectivamente, e de potência reativa são 511,2 e 624,8 kvar, respectivamente. A medida do 

caso 1, bem como dos limites inferiores e superiores, são apresentados na Figura 106.  

 

Figura 106 – Valores de potência ativa e reativa na barra 800 e medição para caso 1. 

  
Fonte: próprio autor. 
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O ponto ciano da Figura 106 é referente à medida de 1.330 kW e 568 kvar na barra 

800 do caso 1, e as linhas azuis aos limites inferiores e superiores, sendo 1.197 a 1.463 kW 

para potência ativa e 511,2 a 624,8 kvar para potência reativa. 

Portanto, dentre todas as 4.606 simulações, são selecionadas as que estão dentro da 

faixa de tolerância que é limitada pelos limites inferiores e superiores. As simulações 

utilizadas na metodologia adaptativa, para o caso 1 e uma medição, são apresentadas na 

Figura 107, e se referem a todos os pontos que estão dentro da faixa de tolerância, que é 

delimitada pelos limites inferiores e superiores de potência ativa, seguindo a lógica de (53). 

Por fim, os pontos em vermelho referente aos casos selecionados totalizam 

455+737 = 1.192 simulações, conforme Tabela 53. 

 

Figura 107 – Seleção das simulações avaliadas para caso 1 e uma medição. 

   
Fonte: próprio autor. 

 

A Figura 107 apresenta a seleção das simulações quando se utiliza uma medição para a 

proteção adaptativa. Para exemplificar o processo de seleção para duas medições, é utilizado 

novamente o caso 1, sendo apresentado na Figura 108b os valores de PRT e QRT para as 

4.606 simulações descritas na Tabela 25. 

No caso 1 é registrado 864 kW e 462 kvar no ponto de medição do RT (Tabela 52). 

Para a tolerância de 10 % verificam-se os limites de 777,6 a 950,4 kW e 415,8 a 508,2 kvar. 

Os limites são apresentados na Figura 108b. Entretanto, é observado que não são todos os 

pontos dentro da faixa de tolerância que são selecionados para a proteção adaptativa, como 

verificado na Figura 108a para a medição em 800 e Figura 108b para a medição no RT. 

Conforme (54), novas medições são agregadas por meio de uma multiplicação booleana 

(operador lógico E, ou and). Isto é, se um caso específico está contido na tolerância da Figura 

108a E Figura 108b, então ele é selecionado para ser utilizado na proteção adaptativa. 
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Portanto, duas medidas restringem a quantidade de simulações para 

342+629 = 791 simulações. 

 

Figura 108 – Seleção das simulações avaliadas para caso 1 e duas medições. 

a) Medição na barra 800. b) Medição no RT. 
Fonte: próprio autor. 

 

A seguir, na seção 7.2.2, será apresentado o resultado para uma medição e 

considerando o bloqueio de tensão. Na sequência serão avaliados os resultados para uma 

medição e sem bloqueio (seção 7.2.3), duas medições com bloqueio (seção 7.2.4), e duas 

medições sem bloqueio (seção 7.2.5). 

 

7.2.2 Uma medição e considerando bloqueio de tensão 
 

A Tabela 55 apresenta o resultado da automatização com bloqueio de tensão para os 

seis casos em análise, considerando PD entre 0 e 1, sendo que a quantidade de simulações 

avaliadas é apresentada na Tabela 53 para uma medição no sistema. Para os casos 4 a 6 da 

Tabela 55, todos os pesos PD resultam em 100 % de detecção de ilhamentos e 0 % de atuações 

incorretas. Os casos 2 e 3 apresentam mesmos resultados de D e N para quaisquer PD ≤ 0,9, 

sendo que para PD = 1,0 é observado 100 % de detecção de ilhamento e mais de 12 % de 

atuações incorretas, o que não é adequado como resultado final por apresentar muitos erros de 

atuação. Por fim, o caso 1 apresenta os mesmos valores de D e N para PD ≤ 0,7, e nota-se que 

para PD = 1,0 o ajuste não detecta todos os eventos de ilhamento, pois neste caso são 

consideradas simulações que apenas seriam detectas se não houvesse limites mínimos de 

temporização e pick-up. 
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Tabela 55 – Metodologia adaptativa com uma medição e bloqueio. 

 Peso PD 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 

Caso 1 
D [%] 99,78 98,9 98,02 97,58 97,58 97,58 97,58 97,58 97,58 97,58 97,58 

N [%] 17,5 10,18 1,36 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caso 2 
D [%] 100 99,67 99,67 99,67 99,67 99,67 99,67 99,67 99,67 99,67 99,67 

N [%] 12,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caso 3 
D [%] 100 99,74 99,74 99,74 99,74 99,74 99,74 99,74 99,74 99,74 99,74 

N [%] 12,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caso 4 
D [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caso 5 
D [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caso 6 
D [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: próprio autor. 

 

A Tabela 56 apresenta os resultados da automatização com proteção adaptativa para 

PD = 0,5. Além disso, é feita a comparação utilizando o ajuste resultante da automatização 

que considera todos eventos e bloqueio de tensão da Tabela 38. Na Tabela 56, utilizando um 

ajuste fixo para os seis casos, dado na Tabela 38, são verificados 11 erros de atuação no caso 

1, igual ao resultado da automatização adaptativa. O resultado é o mesmo para os seis casos 

quando comparadas as duas respostas. Todos os casos de automatização adaptativa 

apresentam tempos de atuação máximo para ilhamento menores que para o caso da proteção 

ajustada de acordo com a automatização da Tabela 38, que considera bloqueio de tensão (em 

média, 68 ms mais rápida). O único caso que apresenta tempo médio de atuação maior para a 

proteção adaptativa é o 6, sendo que ta,med,D é 4 ms mais lenta para a proteção adaptativa. 

Entretanto, a média dos seis casos indica que a proteção adaptativa é cerca de 5,2 ms mais 

rápida que o ajuste da Tabela 38. O tempo de atuação diminui ou aumenta em função dos 

tipos de eventos considerados e selecionados pela metodologia adaptativa, já que a 

metodologia não apresenta nenhum critério para diminuição desse tempo. 
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Tabela 56 – Metodologia adaptativa com uma medição e bloqueio (PD = 0,5). 

Descrição Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 

Automatização 
com todos 
eventos e 
bloqueio 

(Tabela 38) 

Não atuações de D 11 2 1 0 0 0 

Atuações de N 0 0 0 0 0 0 

Erros de atuação 11 2 1 0 0 0 

ta,med,D [ms] 189 167 164 145 163 132 

ta,max,D [ms] 547 517 627 446 627 263 

Adaptativa 
para 

PD = 0,5 

Não atuações de D 11 2 1 0 0 0 

Atuações de N 0 0 0 0 0 0 

Erros de atuação 11 2 1 0 0 0 

ta,med,D [ms] 188 164 148 141 152 136 

ta,max,D [ms] 545 507 573 196 573 225 

Fonte: próprio autor. 

 

A Tabela 57 apresenta os ajustes resultantes. O ajuste pode ser comparado com a 

automatização da Tabela 38 que considera todos os eventos e bloqueio de tensão (última 

coluna). A melhoria observada nas atuações da proteção adaptativa é pequena em relação à 

automatização da Tabela 38. Entretanto, em comparação com os ajustes definidos na seção 

6.2.2, há significativa melhora nos resultados. Além disso, a proteção adaptativa diminui os 

tempos de atuação da proteção. Observa-se que na Tabela 57 algumas temporizações 

diminuíram em relação à Tabela 38 (como a função 81R, que diminuiu nos seis casos). 

 

Tabela 57 – Ajustes da metodologia adaptativa com uma medição e bloqueio. 

Proteção Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Ajuste da Tabela 38 

Ajuste 

81U [Hz] 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,4 59,5 

81O [Hz] 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,6 60,5 

81R [Hz/s] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

78 [°] 6 6 6 6 6 8 6 

27 [pu] -- -- -- -- -- -- -- 

59 [pu] 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Temp. 

81U [ms] 100 100 100 100 100 100 100 

81O [ms] 100 100 100 100 100 100 100 

81R [ms] 212 204 160 175 160 176 214 

78 [ms] 100 100 100 100 100 100 100 

27 [ms] -- -- -- -- -- -- -- 

59 [ms] 424 426 456 135 413 100 426 

Bloq. de 
tensão 

81U [pu] 0,63 0,61 0,66 0,68 0,67 0,7 0,61 

81O [pu] 0,63 0,61 0,66 0,68 0,67 0,7 0,61 

81R [pu] 0,75 0,69 0,8 0,82 0,81 0,84 0,71 

78 [pu] 0,63 0,61 0,66 0,68 0,67 0,7 0,61 

Fonte: próprio autor. 
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7.2.3 Uma medição e desconsiderando bloqueio de tensão 
 

A Tabela 58 apresenta o resultado da automatização sem bloqueio de tensão para as 

simulações da Tabela 53 referentes a uma medição no sistema. Isto é, refere-se à mesma 

análise da seção 7.2.2, em que na sequência são apresentados os resultados das atuações e os 

ajustes para PD = 0,5 (Tabela 59 e Tabela 60), mas desconsiderando o bloqueio nas proteções.  

Para a Tabela 58, os casos 4 e 6 resultam em 100 % de detecção de ilhamentos e 0 % 

de atuações incorretas para todos os pesos, tal como observado na seção 7.2.2 e Tabela 55. 

Entretanto, para o caso 5, a Tabela 58 apresenta menores valores de D e maiores valores de N, 

quando comparada com a Tabela 55. Isso ocorre porque na Tabela 58 não há bloqueio de 

tensão para descartar os casos de atuação incorreta que resultam em subtensão, forçando os 

ajustes a serem menos sensíveis, o que diminui tanto os indicadores D e N.  

A mesma conclusão pode ser observada para a função 81R, comparando a Tabela 57 e 

a Tabela 60. A função 81R apresenta o melhor resultado da função objetivo para todos os seis 

casos da Tabela 57 e Tabela 60, e então é ajustada de acordo com a metodologia da Figura 95. 

Para a Tabela 57, os ajustes da função 81R são iguais a 0,1 Hz/s, e todas as temporizações são 

menores que o apresentado na Tabela 60. Ressalta-se que analisar outras proteções não é 

adequado para essa conclusão, já que são ajustadas de acordo com a metodologia da Figura 

96, que evita atuações incorretas. 

 

Tabela 58 – Metodologia adaptativa com uma medição sem bloqueio. 

 Peso PD 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 

Caso 1 
D [%] 100 97,36 96,7 96,7 96,7 95,38 95,38 94,51 89,45 87,47 71,21 

N [%] 92,54 9,09 4,75 4,75 4,75 2,99 2,99 2,44 1,09 0,81 0 

Caso 2 
D [%] 100 99,67 99,67 99,02 98,69 98,69 98,69 98,69 97,39 96,08 82,54 

N [%] 89,42 4,16 4,16 2,02 1,39 1,39 1,39 1,39 0,88 0,63 0 

Caso 3 
D [%] 100 99,22 99,22 99,22 99,22 99,22 99,22 99,22 99,22 99,22 99,22 

N [%] 79,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caso 4 
D [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caso 5 
D [%] 100 99,75 99,75 99,25 99,25 98,99 98,99 98,99 98,99 98,99 98,99 

N [%] 10,33 2,33 2,33 0,33 0,33 0 0 0 0 0 0 

Caso 6 
D [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: próprio autor. 

 

Novamente foi selecionada a automatização com PD = 0,5, que é apresentada em 

detalhes na Tabela 59, e comparada com os resultados da automatização que considera todos 
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os eventos e sem bloqueio de tensão da Tabela 43. Os casos 2, 3 e 6 apresentaram a mesma 

quantidade de erros de atuação para a automatização com todos os eventos e adaptativa. Para 

todos os seis casos da Tabela 59, o tempo médio e máximo de atuação para o ilhamento 

diminuiu (ta,med,D diminuiu em média 137 ms e ta,max,D 143 ms). Para os casos 1, 4 e 5, os 

tempos médio e máximo diminuíram, bem como a quantidade de erros de atuação.  

 

Tabela 59 – Metodologia adaptativa com uma medição e sem bloqueio (PD = 0,5). 

Descrição Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 

Automatização 
com todos 

eventos e sem 
bloqueio 

 (Tabela 43) 

Não atuações de D 41 8 3 0 3 0 

Atuações de N 13 11 0 1 2 0 

Erros de atuação 54 19 3 1 5 0 

ta,med,D [ms] 518 499 522 519 546 469 

ta,max,D [ms] 704 704 927 1152 927 780 

Adaptativa 
para 

PD = 0,5 

Não atuações de D 21 8 3 0 4 0 

Atuações de N 22 11 0 0 0 0 

Erros de atuação 43 19 3 0 4 0 

ta,med,D [ms] 331 496 515 298 519 94 

ta,max,D [ms] 669 694 712 772 732 758 

Fonte: próprio autor. 

 

Os tempos de atuação diminuíram porque a automatização da proteção adaptou os 

ajustes aos eventos em análise, e assim, valores mais sensíveis foram obtidos, como 

observado na Tabela 60 (que apresenta os ajustes para cada caso).  

 

Tabela 60 – Ajustes da metodologia adaptativa com uma medição e sem bloqueio. 

Proteção Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Ajuste da Tabela 43 

Ajuste 

81U [Hz] 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,4 59,5 

81O [Hz] -- -- -- -- -- -- -- 

81R [Hz/s] 0,1 0,15 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 

78 [°] -- -- -- -- -- -- -- 

27 [pu] -- -- -- -- -- -- -- 

59 [pu] 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Temp. 

81U [ms] 92 390 89 89 89 83 390 

81O [ms] -- -- -- -- -- -- -- 

81R [ms] 350 345 404 406 403 333 355 

78 [ms] -- -- -- -- -- -- -- 

27 [ms] -- -- -- -- -- -- -- 

59 [ms] 424 426 456 135 413 8 426 

Fonte: próprio autor. 

 

Por exemplo, na Tabela 60, a função 81U apresenta ajustes mais sensíveis para a 

proteção adaptativa que para o ajuste da Tabela 43 nos casos 1, 3, 4, 5 e 6, sendo que para o 
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caso 2 verifica-se que a função 81R foi sensibilizada. Observa-se que o tempo de atuação 

diminui devido à característica dos eventos selecionados, pois a metodologia não apresenta 

nenhum critério para diminuição do tempo de atuação. 

 

7.2.4 Duas medições e considerando bloqueio de tensão 
 

A Tabela 61 apresenta o resultado da automatização com bloqueio de tensão para as 

simulações da Tabela 54 (duas medições no sistema). Isto é, refere-se à mesma análise da 

seção 7.2.2, mas utilizando duas medições. Na Tabela 61, os resultados dos casos 3 a 6 

apresentam 100 % de detecção de ilhamento, e 0 % de atuações incorretas.  

 

Tabela 61 – Metodologia adaptativa com duas medições e bloqueio. 

 Peso PD 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 

Caso 1 
D [%] 99,71 99,71 97,37 96,78 96,78 96,78 96,78 96,78 96,78 96,78 96,78 

N [%] 17,49 17,49 1,43 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caso 2 
D [%] 100 99,26 99,26 99,26 99,26 99,26 99,26 99,26 99,26 99,26 99,26 

N [%] 8,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caso 3 
D [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caso 4 
D [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caso 5 
D [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caso 6 
D [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: próprio autor. 

 

O detalhamento para PD = 0,5 é apresentado na Tabela 62. A automatização com todos 

os eventos apresenta os mesmos resultados de atuação. Entretanto, todos os tempos médios de 

atuação são mais rápidos para a proteção adaptativa que para o ajuste da Tabela 38 (ta,med,D 

diminuiu em média 10 ms para a proteção adaptativa). Dentre os seis casos analisados, quatro 

apresentam tempo máximo de atuação menor para a proteção adaptativa, mas ta,max,D 

aumentou, em média, 2 ms. Portanto, as diferenças de tempo médio e máximo não são 

significativas quando comparados o ajuste da Tabela 38 (que considera todos os eventos) e 

adaptativo. 
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Tabela 62 – Metodologia adaptativa com duas medições e bloqueio (PD = 0,5). 

Descrição Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 

Automatização 
com todos 
eventos e 
bloqueio 

(Tabela 38) 

Não atuações de D 11 2 0 0 0 0 

Atuações de N 0 0 0 0 0 0 

Erros de atuação 11 2 0 0 0 0 

ta,med,D [ms] 193 169 183 140 166 132 

ta,max,D [ms] 547 517 536 223 528 230 

Adaptativa 
para 

PD = 0,5 

Não atuações de D 11 2 0 0 0 0 

Atuações de N 0 0 0 0 0 0 

Erros de atuação 11 2 0 0 0 0 

ta,med,D [ms] 192 168 161 120 155 128 

ta,max,D [ms] 545 512 483 274 481 298 

Fonte: próprio autor. 

 

A Tabela 63 apresenta os resultados dos ajustes. Nota-se que apenas permaneceram 

inalterados, nos seis casos de adaptação do ajuste, os pick-ups das funções 78 e 59, e 

temporizações das funções 81U/O.  

 

Tabela 63 – Ajustes da metodologia adaptativa com duas medições e bloqueio 

Proteção Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Ajuste da Tabela 38 

Ajuste 

81U [Hz] 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5 59,4 59,5 

81O [Hz] 60,5 60,5 60,6 61,3 60,5 60,8 60,5 

81R [Hz/s] 0,1 0,1 0,1 2,95 0,1 4,4 0,1 

78 [°] 6 6 6 6 6 6 6 

27 [pu] -- -- -- -- -- -- -- 

59 [pu] 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Temp. 

81U [ms] 100 100 100 100 100 100 100 

81O [ms] 100 100 100 100 100 100 100 

81R [ms] 212 209 160 100 167 101 214 

78 [ms] 100 102 100 101 100 117 100 

27 [ms] -- -- -- -- -- -- -- 

59 [ms] 433 413 188 128 184 100 426 

Bloq. de 
tensão 

81U [pu] 0,63 0,62 0,67 0,68 0,67 0,7 0,61 

81O [pu] 0,63 0,62 0,67 0,68 0,67 0,7 0,61 

81R [pu] 0,75 0,7 0,81 0,68 0,81 0,7 0,71 

78 [pu] 0,63 0,62 0,67 0,68 0,67 0,7 0,61 

Fonte: próprio autor. 

 

7.2.5 Duas medições e desconsiderando bloqueio de tensão 
 

A Tabela 64 apresenta o resultado da automatização sem bloqueio de tensão para as 

simulações da Tabela 54, referentes às duas medições no sistema. Esta análise é semelhante à 

realizada na seção 7.2.4, mas desconsiderando o bloqueio de tensão. 
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Para os casos 4 e 6 da Tabela 64, 100 % de ilhamentos são detectados sem atuação 

incorreta, independentemente do valor de PD. Para os demais casos, menores valores de D e N 

são observados à medida que PD diminui. Comparando com a Tabela 61, verifica-se que 

melhores resultados são observados para o caso 3 e 5 ao considerar bloqueio por subtensão. 

De forma geral, os resultados da Tabela 61 são melhores que os da Tabela 64, tanto em 

relação à detecção de ilhamento quanto à diminuição de atuações incorretas. 

 

Tabela 64 – Metodologia adaptativa com duas medições e sem bloqueio. 

 Peso PD 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 

Caso 1 
D [%] 100 96,49 95,61 95,61 95,61 93,86 93,86 93,86 92,69 83,63 71,35 

N [%] 94,91 9,38 4,93 4,93 4,93 3,02 3,02 3,02 2,54 0,79 0 

Caso 2 
D [%] 100 99,26 99,26 99,26 97,79 97,06 97,06 97,06 96,32 94,12 72,43 

N [%] 89,57 5,08 5,08 5,08 2,41 1,6 1,6 1,6 1,34 0,8 0 

Caso 3 
D [%] 100 99,31 99,31 99,31 99,31 99,31 99,31 99,31 99,31 99,31 99,31 

N [%] 13,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caso 4 
D [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caso 5 
D [%] 100 100 100 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

N [%] 1,33 1,33 1,33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caso 6 
D [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

N [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: próprio autor. 

 

Nos resultados para PD = 0,5 (Tabela 65), os casos de 2 a 6 não apresentam diferenças 

entre os erros de atuação quando comparado o ajuste que considera todos os eventos e o ajuste 

adaptativo. Para o caso 1 da Tabela 65, a melhoria do ajuste da Tabela 43 para a proteção 

adaptativa é de 12 erros de atuação, isto é, 20 ilhamentos são detectados a mais, mas há oito 

atuações incorretas a mais.  

Novamente é verificado que a proteção adaptativa resulta em melhores tempos médios 

de atuação, e na maioria dos casos, de ta,max,D (apenas o caso 6 apresentou resultado de ta,max,D 

melhor para o ajuste da Tabela 43). O tempo médio de atuação para ilhamentos, para a 

proteção adaptativa, é em média 223 ms mais rápido que para o ajuste com todos os eventos. 

Em relação ao tempo máximo, a proteção adaptativa é, em média, 103 ms mais rápida. 
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Tabela 65 – Metodologia adaptativa com duas medições e sem bloqueio (PD = 0,5). 

Descrição Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 

Automatização 
com todos 

eventos e sem 
bloqueio 

 (Tabela 43) 

Não atuações de D 41 8 1 0 1 0 

Atuações de N 11 6 0 0 0 0 

Erros de atuação 52 14 1 0 1 0 

ta,med,D [ms] 514 504 550 506 557 473 

ta,max,D [ms] 704 692 896 649 896 666 

Adaptativa 
para 

PD = 0,5 

Não atuações de D 21 8 1 0 1 0 

Atuações de N 19 6 0 0 0 0 

Erros de atuação 40 14 1 0 1 0 

ta,med,D [ms] 318 308 416 169 422 134 

ta,max,D [ms] 669 644 707 307 734 823 

Fonte: próprio autor. 

 

A Tabela 66 apresenta os ajustes da proteção adaptativa, sem bloqueio de tensão, e 

considerando as duas medições. O pick-up da função 59 permanece inalterado nos 6 casos. 

Apenas no caso 4 houve ajuste para as funções 81O e 78, isto é, não há situações em que a 

função 81O e 78 atuam incorretamente, quando ajustadas em 61,1 Hz, 160 ms e 6°, 181 ms, 

dentre os 22 casos em que a proteção não deve atuar (Tabela 54). Tal conclusão é verificada 

na Tabela 65, em que para o caso 4 não há erros de atuação para o ajuste adaptativo. Os 

ajustes da função 81R e todas as temporizações foram alterados para cada um dos casos, 

indicando que melhores resultados podem ser obtidos quando se aplica a automatização 

adaptativa. 

 

Tabela 66 – Ajustes da metodologia adaptativa com duas medições e sem bloqueio 

Proteção Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Ajuste da Tabela 43 

Ajuste 

81U [Hz] 59,5 59,5 59,5 59,4 59,5 59,4 59,5 

81O [Hz] -- -- -- 61,1 -- -- -- 

81R [Hz/s] 0,1 0,15 0,1 2,7 0,1 0,1 0,15 

78 [°] -- -- -- 6 -- -- -- 

27 [pu] -- -- -- -- -- -- -- 

59 [pu] 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Temp. 

81U [ms] 94 109 89 79 89 82 390 

81O [ms] -- -- -- 160 -- -- -- 

81R [ms] 350 344 404 173 414 514 355 

78 [ms] -- -- -- 181 -- -- -- 

27 [ms] -- -- -- -- -- -- -- 

59 [ms] 433 413 188 128 184 33 426 

Fonte: próprio autor. 
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7.3 Conclusões parciais 

 

A metodologia de proteção adaptativa, que se trata uma técnica remota, pode utilizar 

medições ou informações de potência ativa e reativa da rede, e torna-se mais aplicável à 

medida que se expande o desenvolvimento das redes elétricas inteligentes. Na Tabela 67 é 

apresentada a comparação da proteção adaptativa com uma medição, e na Tabela 68, para 

duas medições.  

 

Tabela 67 – Comparação com e sem bloqueio da proteção adaptativa com uma medição. 

Descrição Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 

Com bloqueio 

D [%] 97,58 99,67 99,74 100 100 100 

N [%] 0 0 0 0 0 0 

Não atuações de D 11 2 1 0 0 0 

Atuações de N 0 0 0 0 0 0 

Erros de atuação 11 2 1 0 0 0 

ta,med,D [ms] 188 164 148 141 152 136 

ta,max,D [ms] 545 507 573 196 573 225 

Sem bloqueio 

D [%] 95,38 98,69 99,22 100 98,99 100 

N [%] 2,99 1,39 0 0 0 0 

Não atuações de D 21 8 3 0 4 0 

Atuações de N 22 11 0 0 0 0 

Erros de atuação 43 19 3 0 4 0 

ta,med,D [ms] 331 496 515 298 519 94 

ta,max,D [ms] 669 694 712 772 732 758 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 68 – Comparação com e sem bloqueio da proteção adaptativa com duas medições. 

Descrição Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 

Com bloqueio 

D [%] 96,78 99,26 100 100 100 100 

N [%] 0 0 0 0 0 0 

Não atuações de D 11 2 0 0 0 0 

Atuações de N 0 0 0 0 0 0 

Erros de atuação 11 2 0 0 0 0 

ta,med,D [ms] 192 168 161 120 155 128 

ta,max,D [ms] 545 512 483 274 481 298 

Sem bloqueio 

D [%] 93,86 97,06 99,31 100 99,6 100 

N [%] 3,02 1,6 0 0 0 0 

Não atuações de D 21 8 1 0 1 0 

Atuações de N 19 6 0 0 0 0 

Erros de atuação 40 14 1 0 1 0 

ta,med,D [ms] 318 308 416 169 422 134 

ta,max,D [ms] 669 644 707 307 734 823 

Fonte: próprio autor. 
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Os casos 4 e 6 não apresentam modificações de erros de atuação para aplicação ou não 

do bloqueio de tensão, mas o caso 1 da Tabela 67, por exemplo, tem 32 erros a menos quando 

se usa o bloqueio de tensão. Isto é, para os casos 1, 2, 3 e 5 da Tabela 67 e Tabela 68, os 

resultados da proteção adaptativa com bloqueio de tensão são melhores que os sem bloqueio, 

quando comparada a quantidade de erros de atuação. Além disso, os tempos médios de 

atuação são menores quando se considera o bloqueio nos casos 1 a 5 da Tabela 67 e todos da 

Tabela 68. Isto ocorre porque a temporização deve ser maior para diminuir atuações 

incorretas quando não se utiliza o bloqueio. 

Analisando os tempos de atuação da proteção adaptativa com uma e duas medições, e 

considerando ou não o bloqueio de tensão (Tabela 56, Tabela 59, Tabela 62 e Tabela 65), é 

verificado que maiores diferenças de tempo médio e máximo de atuação são observadas 

quando não se considera o bloqueio de tensão. Por exemplo, considerando o bloqueio de 

tensão, a melhoria do tempo médio é 5 e 10 ms quando se consideram uma e duas medições, 

respectivamente. Já para os resultados sem bloqueio de tensão, a melhoria do tempo médio é 

137 e 223 ms quando se consideram uma e duas medições, respectivamente. Isto é, 

desconsiderando o bloqueio de tensão, o sistema de proteção apenas pode aumentar o pick-up 

e/ou temporização para diminuir atuações incorretas. Utilizando menos eventos para a 

implementação da metodologia de ajustes, vários eventos ao qual a proteção não deve atuar 

são descartados, permitindo que o pick-up e/ou temporização sejam sensibilizados.  

A melhoria que os resultados da proteção adaptativa proporcionam em relação a 

ajustes típicos é significativa. Toma-se como exemplo comparativo a Tabela 69, que 

apresenta resultados de atuação do ajuste original da Tabela 29, página 153, considerando os 

casos analisados na proteção adaptativa para uma e duas medições.  

Tanto para uma ou duas medições na Tabela 69, os resultados de atuação para outros 

eventos superam 35 %, e vários casos de ilhamento não são detectados, quando comparado 

com o resultado da automatização envolvida na proteção adaptativa. 
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Tabela 69 – Ajuste original para eventos simulados na proteção adaptativa. 

Descrição Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 

Uma medição 
(ajuste da Tabela 29) 

D [%] 84,18 94,94 98,97 100 98,24 99,42 

N [%] 43,83 39,29 41,2 35,64 39,67 43,64 

Não atuações de D 72 31 4 0 7 1 

Atuações de N 323 312 124 103 119 72 

Erros de atuação 395 343 128 103 126 73 

ta,med,D [ms] 214 187 176 176 177 172 

ta,max,D [ms] 532 508 535 572 572 183 

Duas medições 
(ajuste da Tabela 29) 

D [%] 80,7 88,97 99,31 100 98,41 100 

N [%] 45,95 35,83 41,91 36,36 40 40 

Não atuações de D 66 30 1 0 4 0 

Atuações de N 289 134 57 8 60 20 

Erros de atuação 355 164 58 8 64 20 

ta,med,D [ms] 209 205 177 173 175 172 

ta,max,D [ms] 532 508 501 178 566 182 

Fonte: próprio autor. 

 

A automatização adaptativa torna-se mais atrativa à medida que a quantidade de 

eventos simulados seja maior e mais diversificada. Quanto maior a base de dados, mais 

importante é a seleção dos casos mais relevantes dos mapas de ajustes, pois diversos desses 

não precisam ser analisados para a condição operativa atual, o que pode prejudicar a 

eficiência do ajuste. A diversificação da base de dados é importante para que sejam simuladas 

todas as situações possíveis no sistema, principalmente pelo fato de que o ajuste é definido 

por simulações computacionais. Por exemplo, se o sistema pode sofrer alterações topológicas 

devido a reconfigurações de rede, então tais condições operativas devem ser simuladas para o 

correto ajuste das proteções.  

O próximo capítulo apresenta as conclusões da tese.  
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Capítulo 8  

Conclusões 

Neste trabalho foram propostas metodologias para ajuste e avaliação das proteções 

passivas de sub/sobrefrequência, taxa de variação de frequência, salto de vetor e 

sub/sobretensão utilizadas como proteção anti-ilhamento em sistemas de distribuição com 

geração distribuída. As contribuições desta tese são: 

 

• Metodologia de avaliação do impacto das variações de carga no sistema de proteção para 

detecção do ilhamento em geradores síncronos distribuídos; 

• Metodologias de ajuste das proteções anti-ilhamento em função de eventos de ilhamento, 

chaveamentos e curtos-circuitos, sendo elas: 

o Metodologia de mapa de ajustes que se baseia em análise gráfica; 

o Metodologia automática de obtenção do ajuste; 

o Metodologia automática com seleção de bloqueio por subtensão; e 

o Ajuste adaptativo em função de medidas de potência ativa e reativa do sistema. 

• Proposta de um modelo de regulador automático de tensão no ATP. 

 

As simulações computacionais foram realizadas utilizando o programa computacional 

ATP, sendo executado por laços de repetição pela elaboração de algoritmos no Matlab®. Tal 

metodologia é útil por auxiliar na mudança dos parâmetros de carga e geração para as várias 

simulações. Além disso, a modelagem computacional do sistema de potência, controle e 

proteção pode ser estendida para outros tipos de estudos, auxiliando outros usuários do ATP 

na modelagem, como é o caso do modelo do regulador de tensão proposto nesta tese, que 

representa a mudança de tap através de fontes controladas de tensão e corrente. Entretanto, 

apesar do uso do ATP nesta tese, ressalta-se que outros softwares podem ser empregados para 

aplicar as metodologias propostas. 

Para a comparação dos resultados de variação de carga foram utilizadas as curvas de 

desempenho, considerando variação da distribuição de carga, fator de potência e 

desequilíbrio. Como resultado, foram identificadas as condições críticas de carregamento do 
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sistema para cada uma das seguintes proteções: sub/sobrefrequência, taxa de variação de 

frequência, salto de vetor e sub/sobretensão. A identificação auxilia o engenheiro de proteção 

quando não há informações detalhadas a respeito da natureza das cargas do sistema ao qual o 

GD é conectado.  

A seguir são apresentadas as situações com os maiores tempos de atuação (conforme 

Tabela 14). As conclusões são baseadas nas curvas de desempenho, com proteções baseadas 

em medidas de frequência relacionadas ao desbalanço de potência ativa, e proteções baseadas 

em medidas de tensão ao desbalanço de potência reativa. 

 

• Distribuição de carga na ilha: 

o Concentração das cargas em barras de alta potência de curto-circuito: 81O e 59; 

o Concentração das cargas em barras de baixa potência de curto-circuito: 81U e 27. 

• Variação do fator de potência: 

o Menor FP: 81U e 27; 

o Maior FP: 81O e 59. 

• Variação do desequilíbrio: 

o Cargas equilibradas: 81O, 27 e 59; 

o Total das cargas em uma única fase: 81U. 

 

A função 78 apresenta as mesmas condições que as proteções de frequência, sendo 

relacionada à função 81U para casos de déficit de potência ativa, e função 81O para casos de 

excesso de potência ativa. A função 81R, de forma geral, apresenta menor variação nos 

resultados quando comparada com as funções 81U/O, sendo verificado que as condições de 

variação do fator de potência levam aos casos de maior variação no tempo de atuação, 

seguindo o mesmo comportamento dos casos das funções de sub/sobrefrequência. 

A metodologia proposta para o ajuste das proteções com base no mapeamento gráfico 

do pick-up e temporização permite que qualquer tipo de evento seja representado no mesmo 

sistema de coordenadas, e assim, melhora a confiabilidade e segurança da atuação dos relés de 

proteção. Esse estudo é relevante para que as proteções sejam ajustadas em função da 

maximização da detecção do ilhamento, e minimização da atuação incorreta para eventos de 

outra natureza. Além disso, como o mapeamento de ajustes é realizado a partir de 

oscilografias, podem-se utilizar oscilografias reais de relés de proteção para validar ou 

verificar os ajustes, ou até mesmo para estudos de proteção das concessionárias de energia 

elétrica. As metodologias apresentadas nesta tese podem ser divididas conforme Tabela 70.  
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Tabela 70 – Metodologias propostas. 

Metodologia Descrição 

Mapa de ajustes Ajuste gráfico das proteções para diversos eventos 
Automatização sem bloqueio 

de tensão 
Ajustes automaticamente determinados, eliminando a etapa de análise 

gráfica 
Automatização com bloqueio 

de tensão 
Ajustes automaticamente determinados e inclusão do bloqueio de tensão 

Proteção adaptativa Execução da automatização de forma específica à condição operativa 

Fonte: próprio autor. 

 

O mapa de ajustes permite uma análise prática e rápida, e pode ser usado 

eficientemente para uma quantia reduzida de oscilografias, sendo possível ajustar a proteção 

de forma gráfica. A maior vantagem em relação a outras metodologias é que se pode 

identificar diretamente o ajuste. Entretanto, não é possível ajustar diretamente o bloqueio de 

tensão, e para considera-lo é preciso utilizar as metodologias automáticas. 

A automatização sem bloqueio de tensão pode ser usada para relés que não 

possibilitam a elaboração de lógicas internas, e, portanto, não permitem o uso do bloqueio de 

tensão. Para o sistema em estudo, 97,86 % de ilhamentos foram detectados e ocorreram 

0,98 % de atuações incorretas quando aplicada esta metodologia, o que é significativamente 

melhor que o resultado de ajustes convencionais. 

Relés que contam com a ferramenta de elaboração de lógicas internas podem ser 

ajustados conforme a automatização com bloqueio de tensão, o que melhora os resultados 

da detecção de ilhamento (99,49 % de ilhamentos detectados) e de atuações incorretas 

(nenhuma atuação incorreta). 

Por fim, a proteção adaptativa apresentou melhoria significativa no número de 

detecções de ilhamento e atuações incorretas quando comparado aos ajustes típicos, e é uma 

técnica muito atraente para sistemas que possuem um grande banco de dados de eventos, pois 

seleciona os mapas de ajustes adequados para executar a correta parametrização da proteção. 

Esta metodologia pode ser usada quando há comunicação entre pontos de medição específicos 

e o gerador em estudo, ou até mesmo quando o carregamento do sistema é bem conhecido por 

equipes de operação. A proteção adaptativa necessita de um dispositivo de proteção que 

permite ter seu ajuste alterado automaticamente. 

As metodologias de mapa de ajustes, automatização do mapa de ajustes e proteção 

adaptativa são baseadas nas oscilografias de frequência (funções 81U/O), taxa de variação de 

frequência (função 81R), defasagem angular (função 78) e tensão eficaz (funções 27/59). 

Portanto, independentemente da tecnologia e/ou controle do gerador analisado, as 

metodologias apresentadas poderão ser aplicadas corretamente.  
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As simulações propostas na seção 5.3, e ajustes resultantes das metodologias, podem 

ser utilizados em futuras comparações com novos métodos de detecção de ilhamento, de 

forma a verificar se a eficiência da detecção e operação incorreta é, de fato, melhorada. 

Como continuidade da pesquisa são propostas: 

 

• Análise da variação do carregamento, fator de potência e desequilíbrio para outro sistema 

de potência e cargas modeladas como potência, corrente e impedância constante;  

• Expansão da metodologia do mapa de ajustes para outras proteções e outras aplicações; 

• Aprimoramento da metodologia de proteção adaptativa (como por exemplo, considerar 

alterações topológicas do sistema) e aplicação integrada com relés comerciais para 

atualização dos ajustes via software, verificando resultados por simulações em tempo real; 

• Atualização da metodologia considerando casos aleatórios de distribuição de carga; e 

• Ampliação do estudo de representatividade dos eventos, analisando outros sistemas de 

potência, topologias, cargas e fontes alternativas de geradores distribuídos. 
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APÊNDICE - Parâmetros das simulações 

Os dados da modelagem do sistema, controles e proteções são apresentados nas 

próximas tabelas. A Tabela 71 apresenta os dados da subestação do sistema de 60 Hz. A 

Tabela 72 os dados dos transformadores e Tabela 73 dos bancos de capacitores. 

 

Tabela 71 – Fonte de tensão representando a subestação. 

 Magnitude [kVLL] Fase [°] 

Fase a 74,820  0  

Fase b 72,670 -120° 

Fase c 73,910 120° 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 72 – Transformadores. 

 
Subest. 

[78] 
832-888 

[78] 
848-DG de 
1.112 kVA 

848-LGD1 
824-DG de 
250 kVA 

840-DG de 
100 kVA 

Potência nominal [kVA] 2500 500 1500 750 300 112,5 

Tensão nominal do primário 
[kVLL] 

69 24,9 24,9 24,9 
24,9 24,9 

Conexão do primário D Yn Yn D D D 

Tensão nominal do 
secundário [kVLL] 

24,9 4,16 0,48 0,48 
0,22 0,22 

Conexão do secundário Yn Yn Yn Yn Yn Yn 

Resistência [pu] 0,01 0,019 0,015 0,015 0,015 0,015 

Reatância indutiva [pu] 0,08 0,0408 0,06 0,06 0,06 0,06 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 73 – Bancos de capacitores.  

 Barra 844 Barra 848 

Fase a [kvar] 100 150 

Fase b [kvar] 100 150 

Fase c [kvar] 100 150 

Condição operativa padrão adotada na tese desconectado conectado 

Fonte: [78]. 

 

As cargas do sistema são apresentadas em função da potência ativa e reativa. Todas as 

cargas foram modeladas como impedância constante, com valores de resistência e reatância 
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calculados com base na tensão nominal do ponto de conexão. Conforme recomendado em 

[79]10, cargas distribuídas do sistema IEEE 34 barras são assumidas como conectadas no 

centro da linha de distribuição. Os dados das cargas são apresentados na Tabela 74, Tabela 75 

e Tabela 76. Na Tabela 76, a carga LGD1 refere-se ao GD síncrono de 1.112 kVA, carga 

LGD2 ao GD síncrono de 250 kVA e carga LGDI ao GD baseado em inversor de 100 kVA. A 

Tabela 77 apresenta a demanda total das cargas no sistema em estudo. 

 

Tabela 74 – Cargas concentradas originais do IEEE 34.  

Nó 
Tensão nominal 

[kVLL] 
Conexão 

Fase a Fase b Fase c Trifásica 

kW kvar kW kvar kW kVAr kW kvar 

860 24,9 Y 20 16 20 16 20 16 60 48 

840 24,9 Y 9 7 9 7 9 7 27 21 

844 24,9 Y 135 105 135 105 135 105 405 315 

848 24,9 D 20 16 20 16 20 16 60 48 

890 4,16 D 150 75 150 75 150 75 450 225 

830 24,9 D 10 5 10 5 25 10 45 20 

Fonte: [78]. 

 

Tabela 75 – Cargas distribuídas originais do IEEE 34 (entre no i e j).  

Nó i Nó j 
Tensão 

nominal [kVLL] 
Conexão 

Fase a Fase b Fase c Trifásica 

kW kvar kW kvar kW kvar kW kvar 

802 806 24,9 Y 0 0 30 15 25 14 55 29 

808 810 24,9 Y 0 0 16 8 0 0 16 8 

818 820 24,9 Y 34 17 0 0 0 0 34 17 

820 822 24,9 Y 135 70 0 0 0 0 135 70 

816 824 24,9 D 0 0 5 2 0 0 5 2 

824 826 24,9 Y 0 0 40 20 0 0 40 20 

824 828 24,9 Y 0 0 0 0 4 2 4 2 

828 830 24,9 Y 7 3 0 0 0 0 7 3 

854 856 24,9 Y 0 0 4 2 0 0 4 2 

832 858 24,9 D 7 3 2 1 6 3 15 7 

858 864 24,9 Y 2 1 0 0 0 0 2 1 

858 834 24,9 D 4 2 15 8 13 7 32 17 

834 860 24,9 D 16 8 20 10 110 55 146 73 

860 836 24,9 D 30 15 10 6 42 22 82 43 

836 840 24,9 D 18 9 22 11 0 0 40 20 

862 838 24,9 Y 0 0 28 14 0 0 28 14 

842 844 24,9 Y 9 5 0 0 0 0 9 5 

844 846 24,9 Y 0 0 25 12 20 11 45 23 

846 848 24,9 Y 0 0 23 11 0 0 23 11 

Fonte: [78]. 

 

                                                 
10 Arquivo Original Test Feeder Paper. 
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Tabela 76 – Cargas conectadas junto aos GDs. 

Nó 
Tensão 
nominal 
[kVLL] 

Conexão 
Fase a Fase b Fase c Trifásica 

kW kvar kW kvar kW kvar kW kvar 

LGD1 0,48 Y 185,33 60,916 185,33 60,916 185,33 60,916 556 182,748 

LGD2 0,22 Y 41,667 13,695 41,667 13,695 41,667 13,695 125 41,085 

LGDI 0,22 Y 16,667 5,478 16,667 5,478 16,667 5,478 50 16,434 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 77 – Total de cargas no sistema. 

 
Fase a Fase b Fase c Trifásica 

kW kvar kW kvar kW kvar kW kvar 

Carga dos GDs 243,67 80,09 243,67 80,09 243,67 80,09 731 240,27 

Cargas concentradas do IEEE 34 344 224 344 224 359 229 1047 677 

Cargas distribuídas 262 133 240 120 220 114 722 367 

Total 849,67 437,09 827,67 424,09 822,67 423,09 2500 1284,27 

Fonte: próprio autor. 

 

Os dados das linhas de distribuição, modeladas pelo circuito π, são apresentados na 

Tabela 78 e Tabela 79, sendo Rii, Xii e Bii a resistência, reatância indutiva e sucesptância 

capacitiva da fase i, respectivamente, e Rij, Xij e Bij a resistência, reatância indutiva e 

susceptância capacitiva entre fase i e fase j, respectivamente. 

 

Tabela 78 – Configurações das linhas de distribuição.  

 Configuração 

 300 301 302 303 304 

R11 [Ω/m] 0,000830649 0,001199246 0,001739528 0 0 

R21 [Ω/m] 0,00013055 0,000144593 0 0 0 

R22 [Ω/m] 0,000822571 0,00119036 0 0,001739528 0,001194089 

R31 [Ω/m] 0,000132352 0,000146581 0 0 0 

R32 [Ω/m] 0,000128375 0,00014217 0 0 0 

R33 [Ω/m] 0,000826051 0,001194213 0 0 0 

X11 [Ω/m] 0,000829095 0,000877065 0,000923047 0 0 

X21 [Ω/m] 0,00035909 0,000400287 0 0 0 

X22 [Ω/m] 0,000843138 0,00088738 0 0,000923047 0,000883092 

X31 [Ω/m] 0,000311618 0,000353622 0 0 0 

X32 [Ω/m] 0,000285271 0,000325474 0 0 0 

X33 [Ω/m] 0,000837049 0,000882906 0 0 0 

B11 [μS/m] 0,003315014 0,003181854 0,002625355 0 0 

B21 [μS/m] -0,000951505 -0,000892537 0 0 0 

B22 [μS/m] 0,003167687 0,003048135 0 0,002625355 0,002711477 

B31 [μS/m] -0,000617829 -0,000584213 0 0 0 

B32 [μS/m] -0,000385996 -0,000369778 0 0 0 

B33 [μS/m] 0,003037261 0,002930013 0 0 0 

Fonte: [78]. 
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Tabela 79 – Linhas de distribuição do IEEE 34.  

Nó i Nó j Configuração Comprimento [m] Nó i Nó j Configuração Comprimento [m] 

800 802 300 786,384 834 860 301 615,696 

802 806 300 527,304 834 842 301 85,344 

806 808 300 9823,704 836 840 301 262,128 

808 810 303 1769,0592 836 862 301 85,344 

808 812 300 11430 842 844 301 411,48 

812 814 300 9061,704 844 846 301 1109,472 

814 850 301 3,048 846 848 301 161,544 

816 818 302 521,208 850 816 301 94,488 

816 824 301 3112,008 852 832 301 3,048 

818 820 302 14676,12 854 856 303 7110,984 

820 822 302 4187,952 854 852 301 11225,78 

824 826 303 923,544 858 864 302 493,776 

824 828 301 256,032 858 834 301 1776,984 

828 830 301 6230,112 860 836 301 816,864 

830 854 301 158,496 862 838 304 1481,328 

832 858 301 1493,52 888 890 300 3218,688 

Fonte: [78]. 

 

O regulador de tensão da barra 814 foi modelado como transformador ideal, com 

relação de transformação na Tabela 80 e ajustado com base nos resultados do fluxo de carga 

apresentados em [78]. O regulador da barra 852 foi modelado conforme [12] e apresentado na 

Figura 13, com os dados na Tabela 81. 

 

Tabela 80 – Ajuste do regulador de tensão entre 814-850. 

 Np/Ns 

Fase a 0,93023484327 

Fase b 0,96977084349 

Fase c 0,96961677938 

Fonte: baseado em [78]. 

 

Tabela 81 – Ajuste do regulador de tensão entre 852-832. 

 Ajuste do IEEE 34 Ajuste proposto ao inserir GD 

Ajuste de Rcomp 2,5 2,5 

Ajuste de Xcomp 1,5 1,5 

Ajuste da Tensão (VSET) 124 119,8 

Relação de transformação de potencial (RTP) 120 120 

Relação de transformação de corrente (RTC) 100 100 

Bandwidth 2 V 2 V 

Fonte: baseado em [78]. 
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Os dados do gerador síncrono distribuído de 1.112 kVA foram baseados em [87]; 

[101], e estão apresentados na Tabela 82, Tabela 83 e Tabela 84. XCAN é a reatância mútua de 

dispersão no circuito do rotor [102], sendo que o ATP recomenda que XCAN seja igual a XL 

caso seja desconhecida. 

 

Tabela 82 – Parâmetros do gerador síncrono de 1.112 kVA. 

Potência nominal [MVA] 1,112 Xq’ [pu] 0,2797 

Tensão nominal [kV] 0,480 Xd’’ [pu] 0,193 

Frequência nominal [Hz] 60 Xq’’ [pu] 0,183 

Velocidade nominal [rpm] 1200 Tdo’ [s] 3,007 

Número de pares de polos 3 Tqo’ [s] 1,592 

Resistência do estator - Ra [pu] 0,027 Tdo’’ [s] 0,0153 

Reatância de dispersão - XL [pu] 0,1 Tqo’’ [s] 0,0081 

Xd [pu] 2,081 Reatância de Canay - XCAN [pu] 0,1 

Xq [pu] 1,144 Constante de inércia - H [s] 0,4182 

Xd’ [pu] 0,295 Momento de inércia - J [M.kg.m2] 5,88978014.10-5 

Fonte: [87]; [101]. 

 

Tabela 83 – Parâmetros do controle de tensão e potência reativa do GD de 1.112 kVA. 

KA [pu] 300 TB [s] 0 KE [pu] 1 KF [pu] 0,001 

TA [s] 0,001 TC [s] 0 TE [s] 0 TF [s] 0,1 

Fonte: [87]; [101]. 

 

Tabela 84 – Parâmetros do controle de velocidade do gerador síncrono de 1.112 kVA. 

 Kc [pu] 20  T3 [s] 0,2 T5 [s] 0,39 

T1 [s] 0,01 K [pu] 80 T6 [s] 0,009 

T2 [s] 0,02 T4 [s] 0,25 Td [s] 0,0025 

Fonte: [87]; [101]. 

 

Os dados do gerador síncrono distribuído de 250 kVA são apresentados na Tabela 85. 

O restante dos dados foi adotado como os apresentados na Tabela 82, Tabela 83 e Tabela 84.  

 

Tabela 85 – Parâmetros do gerador síncrono de 250 kVA. 

Potência nominal [MVA] 0,250 

Tensão nominal [kV] 0,220 

Momento de inércia - J [M.kg.m2] 1,32414122.10-5 

KA [pu] 100 

Fonte: próprio autor. 

 

Os dados do gerador distribuído baseado em inversor são apresentados na Tabela 86. 
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Tabela 86 – Parâmetros do gerador baseado em inversor. 

Potência nominal [kVA] 100 KIPLL [pu] 10 

Tensão nominal [kV] 0,220 KPP [pu] 50 

Frequência nominal [Hz] 60 KIP [pu] 500 

Frequência de amostragem da onda portadora [Hz] 1920 KPI [pu] 500 

Indutor em série - Ls [H] 0,0015 KII [pu] 5000 

KPPLL [pu] 1 -- -- 

Fonte: baseado em [90]. 

 

As frequências de corte dos filtros Butterworth passa-baixa de segunda ordem são 

apresentadas na Tabela 87. Informações sobre a modelagem das proteções são apresentadas 

na Tabela 88, e parâmetros de simulações e amostragem são apresentados na Tabela 89. 

 

Tabela 87 – Frequências de corte dos filtros Butterworth passa-baixa de segunda ordem. 

Controle de tensão e potência reativa dos 
GDs síncronos 

Filtro de Vt [Hz] 30 

Filtro de Q3ϕ [Hz] 30 

Controle de velocidade dos GDs 
síncronos 

Filtro de P3ϕ [Hz] 30 

Filtro de ω [Hz] 30 

Controle do inversor 
Filtro de tensão alternada de entrada [Hz] 160 

Filtro da corrente alternada de entrada [Hz] 80 

Estimação de tensão e corrente eficaz 
para uso das proteções 

Filtro da tensão eficaz, em pu, para funções 27/59 [Hz] 30 

Filtro da corrente eficaz, em pu [Hz] 30 

Estimação de frequência e taxa de 
variação de frequência para uso das 

proteções 

Filtro na entrada da estimação da frequência [Hz] 120 

Filtro na saída da estimação da frequência [Hz] 30 

Filtro de df/dt estimada [Hz] 15 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 88 – Detalhes sobre modelagem das proteções. 

Frequência nominal [Hz] 60 

Banda de medição da frequência [%] 50 

Fonte: próprio autor. 

 

Tabela 89 – Variáveis de simulação e amostragem usadas no ATP. 

Passo de tempo de simulação [s] 6,5104166667.10-5 

Tempo máximo de simulação [s] 12 

Momento de aplicação do evento [s] 10 

Amostragem dos algoritmos de medição [amostras/ciclo] 16 

Amostragem do algoritmo de ajuste do tap do regulador de tensão [amostras/ciclo] 16 

Amostragem dos algoritmos de controle dos GD síncronos [amostras/ciclo] 64 

Amostragem dos algoritmos de controle do GD baseado em inversor [amostras/ciclo] 256 

Amostragem dos algoritmos de proteção [amostras/ciclo] 32 

Fonte: próprio autor. 


