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RESUMO 
 

O presente trabalho aborda a estimação da seção em falta e a detecção de falhas na 

proteção de sistemas elétricos de potência, utilizando informações sobre a operação de 

relés e disjuntores bem como informações sobre a filosofia de proteção. Por fazer uso dos 

estados de operação dos dispositivos de proteção, a metodologia pode ser aplicada em 

nível de centro de controle, obtendo os dados a partir do sistema SCADA (Supervisory, 

Control and Data Acquisition), ou em nível de análise de pós-operação, obtendo os dados a 

partir de arquivos no formato COMTRADE gerados pelas unidades de proteção digital (UPD) 

e registradores digitais de perturbação (RDP). A ausência de uma formulação analítica para 

o diagnóstico de faltas propicia a utilização de técnicas que incorporam o vasto campo da 

inteligência computacional, tais como as redes neurais artificiais e os algoritmos genéticos, 

técnicas utilizadas neste trabalho. Inicialmente, os alarmes dos dispositivos de proteção são 

submetidos a um passo de pré-processamento, o qual gera valores percentuais que indicam 

o grau de similaridade entre os padrões de sintoma coletados em campo e os padrões 

esperados na atuação da proteção . Neste trabalho, a conversão para valores percentuais 

ou normalizados é uma característica singular e permite o uso de redes neurais artificiais, 

cuja quantidade de entradas não depende da quantidade de alarmes da filosofia de proteção 

ou da quantidade de disjuntores nos diferentes arranjos de barramento. Isto permite que o 

mesmo conjunto de redes neurais seja treinado e aplicado em diferentes sistemas de 

potência com diferentes esquemas de proteção e arranjos de barramento. Para os dados de 

entrada neste novo formato, duas redes neurais artificiais (MLP-SFp e MLP-SF) foram 

propostas para a estimação da seção em falta e três redes neurais (MLP-FPp, MLP-FP e 

MLP-FDP) para a detecção de falhas na proteção.  Para as redes neurais MLP-SFp e MLP-

FPp, as saídas desejadas não são conhecidas, e para as redes neurais MLP-SF e MLP-FP, 

os valores de entrada não são conhecidos.  Isto  conduziu ao uso do algoritmo genético 

como técnica de ajuste dos pesos sinápticos das redes neurais. O treinamento e teste das 

redes neurais mostram que o sistema proposto é capaz de associar a seção em falta e as 

falhas na proteção aos valores percentuais calculados a partir dos alarmes de diferentes 

esquemas de proteção, exibindo considerável robustez em relação as mudanças de 

topologia. O sistema proposto foi treinado considerando o sistema IEEE-57 barras, contendo 

diferentes esquemas de proteção, e posteriormente testado nos sistemas IEEE 14-barras, 

30-barras e 118-barras, e no sistema de transmissão Tramoeste de 230 kV da Eletronorte. 

 
PALAVRAS-CHAVES: Diagnóstico de faltas, estimação da seção em falta, detecção de 

falhas na proteção, aplicação de redes neurais artificiais, algoritmos genéticos e proteção de 

sistemas elétricos de potência. 
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ABSTRACT 
 

The present work discusses the fault section estimation and protective device failure 

detection in electric power systems, using information about the operation of relays and 

circuit breakers as well as information about the protection philosophy. For using the 

operation states of protective devices, the methodology can be performed at control center 

level, getting the data from the SCADA (Supervisory, Control and Data Acquisition), or at 

level of post-operation analysis, getting the data from the COMTRADE format files generated 

by digital protection units (DPU) and digital fault recorders (DFR). The absence of an 

analytical formulation for fault diagnosis favors the use of techniques taken from the vast field 

of computational intelligence, such as artificial neural networks and genetic algorithms used 

in this work. Initially, the operation states of protective devices undergo a preprocessing step, 

which generates percentage values that indicate the degree of similarity between the 

symptom pattern collected in the field and the expected patterns for the protection operation. 

In this work, the conversion to percentage or normalized values is a unique feature and it 

allows the use of artificial neural networks, whose numbers of inputs do not depend on the 

number of alarms of the protection philosophy, or the type of bus arrangement or the number 

of circuit breakers. This allows the same set of neural networks to be trained and applied in 

different power systems with different protection schemes and bus arrangements. To input 

data in this new format, two artificial neural networks (MLP-SFp e MLP-SF) were proposed 

for the fault section estimation and three networks (MLP-FPp, MLP-FP e MLP-FDP) for 

protection failure detection. For the MLP-SFp and MLP-FPp neural networks, target outputs 

are not known, and for MLP-SF and MLP-FP, inputs are not known. This led to the use of the 

genetic algorithm as a technique for adjusting the synaptic weights of the artificial neural 

networks. The training and test of the artificial neural networks showed that the proposed 

system is able to associate the fault section and the protection failure to the percentage 

values calculated from the alarms of different protection schemes, exhibiting considerable 

robustness in relation topology changes in the electrical network. The proposed system was 

trained considering the IEEE 57-bus system, containing different selective protection 

schemes, and subsequently tested in the IEEE 14-bus, 30-bus and 118-bus systems, and 

Eletronorte 230 kV real power system. 

 

 

 

 

KEYWORDS: Fault diagnosis, fault section estimation, protective device failure detection, 

artificial neural network application, genetic algorithms and power system protection. 



CAPÍTULO 1 –  INTRODUÇÃO 

1.1 INTRODUÇÃO 

 Neste capítulo são apresentadas as contribuições do trabalho, uma breve revisão 

bibliográfica e como o trabalho foi estruturado. As contribuições visam dar suporte à análise 

de diagnóstico de faltas, bem como à análise de ocorrência de pós-operação em sistemas 

elétricos de potência. A revisão bibliográfica faz uma breve referência sobre as metodologias 

utilizadas no diagnóstico de faltas, na qual se observa muitos trabalhos relacionados à 

estimação das possíveis seções em falta, contudo carentes em aspectos relacionados à 

avaliação da atuação da proteção. O estudo das metodologias de estimação da seção em 

falta no processo de diagnóstico de faltas tornou possível compreender a maneira pela qual 

os alarmes de relés e disjuntores são processados e com isso fazer uso da essência destas 

metodologias no desenvolvimento de uma nova abordagem para a estimação da seção em 

falta e detecção de falhas na atuação da proteção. 

1.2 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

 O presente trabalho propõe um sistema inteligente para o diagnóstico de faltas 

baseado na conversão dos dados de entrada do formato de 0 e 1 para o formato de valores 

em percentual. Além deste processo inovador de conversão, propõe-se uma abordagem 

pioneira para o processamento destes dados, baseada em redes neurais artificiais e 

algoritmos genéticos. Nesta abordagem, é possível associar a seção em falta e as falhas de 

atuação da proteção aos padrões de sintomas previamente convertidos para valores em 

percentual, considerando diferentes filosofias de proteção e o treinamento e teste do 

sistema proposto em diferentes sistemas elétricos de potência, sem a necessidade de definir 

novas entradas para as redes neurais e/ou inserir novas redes neurais. Este é um diferencial 

em relação as outras metodologias baseadas em redes neurais até então propostas na 

literatura, pois o mesmo conjunto de redes neurais é capaz de realizar o diagnóstico de 

faltas considerando diferentes esquemas de proteção, e ser treinado e aplicado em 

diferentes sistemas elétricos de potência. 

 No sistema proposto, o diagnóstico de faltas é composto pela estimação da seção 

em falta e detecção de falhas no sistema de proteção, fazendo uso dos estados de 

operação de relés e disjuntores. Portanto, o sistema proposto contribui na tomada de 

decisões, ajudando o operador a identificar os componentes elétricos em falta com suas 

respectivas falhas no sistema de proteção, o que agiliza o processo de restauração da rede 

elétrica e ajuda a equipe de manutenção a corrigir as falhas e a melhorar a eficiência do 

sistema de proteção, quando da ocorrência de futuras contingências. Por utilizar os estados 
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de operação dos dispositivos de proteção, o sistema inteligente pode ser utilizado no 

diagnóstico on-line nos centros de controle e supervisão, obtendo dados a partir do sistema 

SCADA (Supervisory, Control and Data Acquisition); ou em análises de pós-operação pelo 

uso de dados provenientes de arquivo no formato COMTRADE (Common Format for 

Transient Data Exchange) gerados por registradores digitais de perturbação (RDPs) e 

unidades de proteção digital (UPDs).  

 Especificamente, o presente trabalho apresenta um diferencial em relação ao que 

normalmente se propõe na literatura, que é a identificação da seção, ou elemento do 

sistema elétrico que está sob defeito. Na presente proposta, além de ser identificada a 

seção em falta, também é apresentado um diagnóstico a respeito da atuação do sistema de 

proteção, informando se houve falha na atuação da proteção. Esse diferencial permite aos 

analistas criticarem a filosofia de proteção, avaliando o seu desempenho, e promovendo 

ajustes e as modificações necessárias.  

 Umas das características inovadoras do trabalho é a metodologia de pré-

processamento dos dados de entrada, composta por dois passos: o agrupamento dos 

alarmes e a conversão dos dados do formato de 0 e 1 para valores percentuais. No primeiro 

passo, os alarmes são agrupado em arranjos de proteção em consonância com os 

esquemas de proteção, e estes arranjos de proteção são agrupados em relação à primeira 

zona de atuação da proteção. Para finalizar o agrupamento, os alarmes em cada arranjo de 

proteção formam subgrupos de acordo com a funcionalidade dos dispositivos de proteção. 

Após o agrupamento dos alarmes, é feita a conversão dos dados de entrada no formato de 

0 e 1 para um formato expresso por uma quantidade definida de valores percentuais. Esta 

conversão está baseada no grau de similaridade entre os padrões de sintomas coletados 

em campo e os padrões de sintomas esperados para a atuação da proteção. Esta 

quantidade definida de valores percentuais permite o uso de redes neurais artificiais, cuja 

quantidade de entradas não depende da quantidade de alarmes da filosofia de proteção, ou 

do tipo do arranjo de barramento, ou da quantidade de disjuntores. Isto permite que o 

mesmo conjunto de redes neurais seja treinado e aplicado em diferentes sistemas de 

potência com diferentes esquemas de proteção e arranjos de barramento.  

 Considerando os dados de entrada neste novo formato, o sistema proposto aplica 

redes neurais artificiais e algoritmos genéticos para o aprendizado do diagnóstico de faltas 

considerando diferentes filosofias de proteção. Após o processo de aprendizagem, as RNAs 

são capazes de avaliar qual a seção em falta e diagnosticar se a atuação da proteção está 

correta. 

 Como rotina de pós-operação, a metodologia apresenta um diferencial em relação às 

rotinas atualmente praticadas pelo setor de pós-operação, pelo fato de apresentar um 

procedimento automático e sistematizado, capaz de avaliar a operação do sistema de 
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proteção com base nos registros da oscilografia digital. O diagnóstico do sistema inteligente 

pode ser utilizado para auxiliar a composição de relatórios de análise de ocorrências 

elaborados pelas concessionárias de energia ou servir de subsídio para determinar quais 

conjuntos de dispositivos de proteção ou seções do sistema devem ser focados para 

avaliação do desempenho da proteção ou na determinação das causas da ocorrência. Por 

utilizar dados provenientes de arquivos no formato COMTRADE gerados diretamente por 

RDPs e UPDs (armazenados em discos rígidos de computadores locais ou remotos) o 

sistema computacional não fica sujeito a existência de incertezas nas informações sobre os 

estados de operação de relés e disjuntores. 

Por fim, o método proposto leva em conta a possibilidade de ocorrência de faltas 

múltiplas, pois realiza o diagnóstico de faltas para cada seção, cujos alarmes de proteção 

estejam assinalados. O método também leva em conta a possibilidade de ocorrência de 

falhas na atuação dos esquemas de proteção, além de exibir uma considerável robustez em 

relação as mudanças de topologia na rede elétrica, conforme é mostrado nos testes de 

simulação computacional discutido no capítulo 4. 

1.3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Atualmente, os principais métodos de diagnóstico de faltas em sistemas elétricos 

podem ser classificados em três classes: Métodos Baseados em Cálculo Analítico (MBCA), 

Métodos Baseados em Otimização (MBO); e os Métodos Baseados em Inferência (MBI) (He, 

et al., 2009). O MBCA identifica a seção em falta e os dispositivos de proteção com falhas 

por meio de cálculos analíticos que usam valores de tensão e corrente do sistema SCADA 

(Supervisory, Control and Data Acquisition) e registros oscilográficos (He, et al., 2009). 

 Na classe MBO, os métodos formulam o problema de estimação da seção em falta 

como um problema de otimização inteira (0-1). Então, ele pode ser resolvido usando um 

método de otimização global, como a máquina de Boltzmann, em (Oyama, 1993); 

algoritmo genético, em (Wen, et al., 1995), (Wen, et al., 1996), (Wen, et al., 1997), (Lai, et 

al., 1998), (Leão, et al., 2009); sistema de colônia formigas, em (Chang, et al., 1999); 

busca tabu, em (Wen, et al., 1997) ou enxame de partículas (He, et al., 2009). Em geral, 

nos métodos baseados em otimização, a seleção da função objetivo é crítica e, geralmente, 

há parâmetros que precisam ser ajustados. Um exemplo de aplicação é o sistema proposto 

por Oyama (1993). O autor propôs o uso da máquina de Boltzmann para o problema da 

estimação da seção em falta. Em seu trabalho, o problema foi formulado como um problema 

de otimização não-linear. Como a função objetivo para o problema tinha a forma de uma 

expressão de alta ordem polinomial, uma aproximação foi feita para que a máquina de 

Boltzmann pudesse ser utilizada com maior facilidade. Segundo o autor, para casos de até 

duas faltas, a máquina de Boltzmann, com função objetivo modificada, trabalhou bem.  
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 Os MBIs inferem a seção em falta usando regras lógicas ou deduções conotativas, 

incluindo algumas técnicas, tais como: Sistema Especialista, em (Fukui, et al., 1986), 

(Kumano, et al., 1993); Lógica Fuzzy, em (Chen, et al., 2011), (Luo, et al., 2008), (Chen, et 

al., 2011), (Luo, et al., 2008); Redes Petri em (Lo, et al., 1999) e (Lo, et al., 1997), (Huang, 

et al., 2000); redes de Causa-Efeito, em (Chen, et al., 2011); Redes Neurais Artificiais, 

em (Yang, et al., 1994), (Aygen, et al., 1999),  (Bi, et al., 2002), (Cardoso Jr., et al., 2008); e 

Rede Bayesiana, em (Yan, et al., 2006). 

 Os métodos baseados em sistema especialista foram as primeiras tentativas de 

aplicação de inteligência artificial no diagnóstico de faltas em sistema de potência (Fukui, et 

al., 1986). Os sistemas especialistas geralmente apresentam uma arquitetura constituída por 

três módulos principais: uma base de conhecimento, um motor de inferência e uma interface 

com o usuário. O conhecimento dos especialistas é representado na base de conhecimento, 

que é formada pela base de regras e pelos fatos armazenados na memória de trabalho. A 

base de conhecimentos é, comumente, representada na forma: se (condição)... então 

(conclusão/ação). Por sua vez, o motor de inferência é o mecanismo de controle do sistema 

que avalia e aplica as regras conforme as informações contidas na base de conhecimento 

(Cardoso Jr., et al., 2004). Fukui et al. (1986), por exemplo, propuseram em seu trabalho um 

sistema especialista para estimação da seção em falta capaz de fazer inferências baseadas 

no conhecimento sobre os sistemas de proteção e informações sobre as operações dos 

relés de proteção e disjuntores. Este sistema era utilizado quando algumas faltas ocorriam. 

O sistema podia dar respostas até em casos de múltiplas faltas e falhas de operação de 

relés e disjuntores.  

 Kumano et al. (1993) também utilizaram sistemas especialistas para a solução do 

problema da estimação da seção em falta e identificação de falhas no sistema de proteção 

em subestações. Kumano et al. (1993) introduziram a idéia de “área de falta” que 

corresponderia a área formada pelas zonas de eliminação e zonas de proteção dos relés 

que operaram. Para cada área de falta era investigado sistematicamente qual o conjunto de 

combinações de falta que poderiam explicar as operações dos relés de proteção. No entanto, 

a aquisição, organização, validação e manutenção completa do conhecimento no sistema 

especialista são consideradas difíceis, além de apresentarem tempo de resposta lento. 

 Os métodos baseados em redes de Petri (RP) apresentam como vantagens as 

habilidades de representação do conhecimento gráfico e processamento de informações 

paralelas. As redes de Petri são constituídas por dois tipos de nós (lugares e transições) e 

dois tipos de arcos (entradas e saídas). Os lugares representam os estados, e as transições, 

os eventos. Os arcos de entrada são indicados por um arco direcionado do lugar para a 

transição, enquanto que os de saída são indicados por um arco direcionado da transição 

para o lugar. Os lugares de entrada e saída da transição representam os estados antes e 
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após a ocorrência do evento, respectivamente (Wang, et al., 1997). Para uma dada RP, sua 

estrutura topológica pode ser representada por uma matriz de incidência. A inferência de 

sistemas baseados em regras pode ser realizada através de operações matriciais. Em geral, 

a matriz de incidência se torna grande em dimensão para um sistema de potência de grande 

porte, levando à dificuldade de análise. Dessa forma, para os métodos baseados em redes 

de Petri serem aplicáveis a sistemas elétricos de potência de grande porte, é necessário que 

a técnica de redução de matriz e o algoritmo de inferência sejam eficientes. Um exemplo de 

aplicação é o sistema proposto por Huang et al. (2000). Os autores propuseram um sistema 

de diagnóstico de faltas baseado em RPs para auxiliar os operadores na estimação da 

seção em falta nos sistemas de distribuição. O modelo proposto era composto por diversos 

submodelos de RPs por seção individual e condições de falta. Cada submodelo de RP é 

construído de acordo com a configuração local da subestação, os estados dos dispositivos 

de proteção, e as heurísticas de engenharia. O modelo de RPs construído é, então, 

transformado em formas matriciais, que são invocadas para inferir o resultado do 

diagnóstico de faltas através de simples operações matriciais. Por meio da abordagem de 

representação do conhecimento das RPs, a experiência humana sobre diagnóstico de faltas 

era denotada pela representação gráfica das regras heurísticas.  

 A rede Causa-Efeito (CE) é uma ferramenta gráfica para representação do 

conhecimento. Na estimação da seção em falta, a rede CE é usada para representar as 

causalidades entre as faltas e as ações dos dispositivos de proteção, sendo composta por 

nós de seção em falta, nós de relés e nós de disjuntores. É mais fácil para os operadores 

humanos de entender e manter a base de conhecimento na representação gráfica. Assim, 

as dificuldades da aquisição de conhecimento a partir dos operadores em termos de regras 

detalhadas são evitadas. Já que as redes CE podem ser facilmente representadas por 

matrizes, a inferência pode ser alcançada rapidamente devido ao processamento paralelo 

das informações através de operações matriciais. Em comparação com as RPs, as 

propostas baseadas em redes CE são mais fáceis para os operadores desenhar e modelar 

objetos. Além disso, os procedimentos de inferência das redes CE são mais concisos e 

necessitam de menos cálculo no processo de inferência (Chen, et al., 2011). Foi com base 

na representação gráfica do conhecimento e no processo de inferência das redes CE que, 

por exemplo, Chen et al. (2001) propuseram um método de estimação da seção em falta 

para sistemas de distribuição e, mais tarde, Chen et al. (2011) realizaram um estudo que 

estende a inferência do diagnóstico de faltas nos sistemas de distribuição radial para redes 

de transmissão em malha. 

 A Lógica Fuzzy é uma maneira conveniente de expressar informações incompletas 

ou incertas no diagnóstico de faltas. A questão-chave da lógica fuzzy reside na definição das 

funções de pertinência, as quais são geralmente definidas com base em tentativa e erro. 
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Muitas abordagens híbridas com lógica fuzzy têm sido propostas para diagnóstico de faltas 

para resolver a ausência de dados e/ou as incertezas nas informações. Como exemplos de 

aplicação de propostas híbridas seguem algumas referências: Chen et al. (2000) utilizaram a 

lógica fuzzy e a rede causa-efeito para a produção de um sistema de diagnóstico em nível 

de subestação; Sun et al. (2004) utilizaram Redes de Petri e Lógica Fuzzy na estimação da 

seção em falta em sistemas elétricos de potência; Luo et al. (2008) realizaram um estudo 

abordando a otimização da estrutura dos modelos de diagnóstico baseados em redes Petri e 

lógica fuzzy bem como a otimização do algoritmo de execução de inferência matricial; e, 

como último exemplo de aplicação, Meza et al. (2006) utilizaram uma base de dados 

contendo as relações fuzzy para o treinamento de redes neurais artificiais. Neste sistema, os 

vetores de entrada das redes neurais são constituídos por padrões de alarmes associados a 

diferentes eventos e cada neurônio de saída é responsável por estimar o grau de pertinência 

de um componente específico na classe de componentes defeituosos. 

 Na aplicação de diagnóstico de faltas, os modelos baseados em redes neurais 

artificiais podem ser considerados como uma caixa preta que executa um caso especial de 

mapeamento de vetores. Este mapeamento é considerado opaco por não permitir entender 

como ele funciona. No entanto, as principais vantagens das RNAs para o diagnóstico de 

faltas são a capacidade de aprendizagem, a capacidade de generalização, a flexibilidade de 

trabalhar com dados incompletos e a rápida resposta de inferência alcançada devido ao 

processamento paralelo das informações. Regras explícitas não são necessárias para 

definir com precisão a configuração do sistema de potência e os esquemas de proteção. No 

entanto, geralmente, as redes neurais precisam de um processo de treinamento que leva 

certo tempo para obter os valores dos pesos sinápticos. Quando os sistemas de potência 

tornam-se maiores, a convergência do treinamento fica mais lenta e, por vezes, pode cair 

em um ótimo local. Além disso, quando ocorre qualquer mudança na configuração dos 

sistemas de potência, geralmente, as redes neurais devem ser treinadas novamente em 

resposta a cada mudança. A seguir são citadas algumas propostas baseadas em redes 

neurais artificiais, destacando suas vantagens e desvantagens, bem como contextualizando 

as contribuições do sistema proposto nesta tese. 

 Yang et al. (1994) observaram que construir e depurar a base de conhecimento de 

um sistema especialista tradicional era a tarefa mais difícil, demorada e cara de sua 

elaboração. Para solucionar este problema, os autores propuseram uma estrutura, cuja base 

de conhecimento estava baseada em redes neurais artificiais do tipo perceptron de múltiplas 

camadas, seguida de uma máquina de inferência, sendo capaz de realizar a estimação da 

seção em falta e a identificação de falhas no sistema de proteção. O sistema tinha um perfil 

similar a um sistema especialista, mas com a vantagem de ser construído muito mais 

facilmente a partir de exemplos elementares. A base de conhecimento era formada por três 
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módulos neurais dispostos hierarquicamente, cada módulo com 7 redes neurais (chamadas 

de sub-redes). No primeiro módulo neural, o número de nós de entrada de cada sub-rede é 

igual ao de relés e disjuntores. Os nós de saída de cada sub-rede têm o mesmo número de 

possíveis seções em falta. O segundo módulo neural fazia o mapeamento contrário 

(trocando os dados de entrada pelos de saída e vice-versa) ao do primeiro módulo. O 

terceiro módulo identifica os relés e os disjuntores da proteção primária bem como identifica 

suas falhas de operação. Segundo os autores, a máquina de inferência era o núcleo do 

sistema de diagnóstico. A máquina de inferência dá a conclusão final sobre as seções 

faltosas, através da exploração das informações fornecidas pelos três módulos neurais na 

base de conhecimento. A máquina de inferência é destinada a gerar regras "se-então" 

conforme a necessidade de explicar como a conclusão foi alcançada. 

 Apesar da excelente capacidade de aprendizagem e generalização das redes 

neurais no diagnóstico de faltas, Yang et al. (1995) criticavam os problemas relativos à 

formação das redes neurais convencionais por retro-propagação do erro, tais como a 

determinação dos parâmetros da rede e a convergência lenta no processo de formação, que 

ainda permaneciam sem solução em aplicações práticas. Além disso, Yang et al. (1995) 

citam que para um sistema de grande porte, as abordagens convencionais com redes 

neurais levariam a um enorme sistema estruturado que não é eficiente para os requisitos de 

memória de computador e tempo de treinamento. Para solucionar este problema, Yang et al. 

(1995) propuseram um sistema de diagnósticos distribuído baseado em redes neurais de 

árvore de decisão para estimação da seção em falta em um sistema de transmissão e 

distribuição. O sistema foi distribuído em várias subestações locais. Neste caso, uma 

subestação local foi definida como uma porção do sistema de transmissão e distribuição 

separada por disjuntores a partir do resto do sistema e conectada a outras subestações por 

linhas de transmissão. A cada subestação local estaria associado um sistema de 

diagnóstico distribuído usando redes neurais baseada em árvore de decisão. Diante de 

eventos, cada sistema distribuído faria o diagnóstico em seu próprio sistema e a decisão 

final para as várias subestações envolvidas seria feita por uma unidade de coordenação. 

Para cada sistema de diagnóstico distribuído, árvores de decisão para seções individuais 

eram criadas separadamente a partir da correspondente base de dados de treinamento. As 

árvores individuais eram então integradas a uma árvore de decisão em nível de sistema 

através de um nó raiz comum. A entrada da rede em nível de sistema é constituída pelos 

estados dos dispositivos lógicos (relés, chaves e disjuntores), enquanto que o número de 

neurônios na camada de saída corresponde ao número total de seções passíveis à falta. 

 Na década de 1990, as redes neurais estavam sendo pesquisadas com maior 

frequência, devido à capacidade de aprendizagem, generalização e tolerância a erros que 

estas apresentavam (Da Silva, et al., 1994; Sun, et al., 1998; Tanaka, et al., 1989; Yang, et 
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al., 1994). Além disso, os cálculos para os neurônios são paralelos, o que torna as redes 

neurais artificiais adequadas para o ambiente on-line. Entre todas as aplicações deste 

período, o modelo mais amplamente utilizado foi a Rede Neural Artificial de Retro-

propagação do erro (RNA RP). Seguindo estas tendências, Aygen et al. (1999) aplicaram a 

Rede Neural Artificial Perceptron de Múltiplas Camadas (RNA MLP - Multilayer Perceptron) 

na estimação da seção em falta, fazendo uso dos estados de operação do sistema de 

proteção e dos disjuntores. A rede neural tomava como entrada os sinais representativos de 

atuação (0 ou 1) de cada esquema de proteção e, portanto, não fazendo uso dos sinais 

individuais dos relés de proteção que compõe o esquema. Com isso, os autores 

simplificaram a quantidade de alarmes dos sistemas de proteção. Neste estudo, três 

esquemas de proteção foram considerados: proteção de barra, proteção de transformador e 

proteção de linha. O vetor de saída da rede dependia da topologia, e tinha dimensão igual 

ao número de seções protegidas. Neste caso, quanto maior o sistema elétrico de potência 

maior a rede neural. Aygen et al. (1999) aplicaram sua proposta a um sistema de 

transmissão de quatro barras, um transformador e quatro linhas.  

 Bi et al. (2002) destacaram que a principal limitação da RNA RP estava relacionada 

ao algoritmo de aprendizagem que poderia ser muito lento e ficar preso em um mínimo local. 

Neste sentido, Bi et al. (2002) propuseram o uso da Rede Neural Artificial de Função de 

Base Radial (RNA FBR) que tem a capacidade de aproximação universal (Haykin, 2001) 

como a Rede Neural Artificial Perceptron de Múltiplas Camadas (RNA MLP - Multilayer 

Perceptron), podendo ser projetada em uma fração de tempo quando comparada com a 

RNA MLP. Assim como Aygen et al. (1999), Bi et al. (2002) consideraram os sistemas de 

relés de proteção como um sistema simplificado, resultando em um alarme para cada um 

dos seguintes esquemas de proteção: proteção principal de linha, proteção de retaguarda de 

linha, proteção principal de barra e proteção principal de transformador. 

 Para os métodos baseados em redes neurais citados acima, cada entrada da rede 

neural artificial está relacionada a um relé (ou alarme integrado representando o esquema 

de proteção) ou disjuntor, e cada saída da rede está relacionada a uma seção do sistema 

elétrico de potência (Aygen, et al., 1999), (Bi, et al., 2002). Neste caso, as dimensões das 

redes neurais artificiais tornam-se grandes para o caso de sistemas elétricos de grande 

escala e o número de neurônios torna-se muito grande para ser aceitável na prática (Bi, et 

al., 2002). Por esta razão, Bi et al. (2002) propuseram uma abordagem na qual um método 

divide o sistema elétrico de potência em sub-sistemas. No entanto, as redes neurais ainda 

apresentavam dificuldades em lidar com mudanças topológicas, além do excessivo esforço 

no procedimento de treinamento (Cardoso Jr., et al., 2004) 

 Mais adiante, Cardoso et al. (2008) propuseram uma abordagem baseada em redes 

neurais artificiais e sistemas especialistas, aplicada a cada seção cujo sistema de proteção 
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apresentasse um evento de falta sinalizado. Os autores construíram um módulo neural 

(conjunto de redes neurais) para cada filosofia de proteção, utilizando dois tipos de redes 

neurais: redes neurais artificiais perceptron múltiplas camadas (Multilayer Perceptron - MLP) 

e Redes Neurais de Regressão Generalizada (Generalized Regression Neural Network - 

GRNN). As redes neurais MLP foram empregadas para lidar com mensagens relacionadas 

aos dispositivos de proteção e as redes neurais GRNN foram empregadas para modelar a 

filosofia de proteção. Os estados de operação dos dispositivos de proteção e disjuntores 

alimentam o módulo neural (MLP + GRNN), que por sua vez faz indicação se a falta ocorreu 

no elemento protegido, externamente ao elemento protegido (indicando a direção) ou de que 

não há informações suficientes para inferir conclusões com base nos alarmes observados. 

Os sistemas especialistas são utilizados para complementar os resultados inferidos pelos 

módulos neurais, em especial aqueles referentes a faltas externas. Neste caso, o sistema 

especialista, através de seu conjunto de regras, possibilita a tomada de decisão multi-

objetivo, que é utilizada para inferir a solução mais plausível. Sistemas baseados em regras 

de decisão multi-objetivo são caracterizados por um conjunto de solução finito e um conjunto 

objetivo. O conjunto de soluções é caracterizado pelas seções suspeitas de falta, ou seja, 

pelas seções desenergizadas (sem tensão) pela atuação da proteção. O conjunto de 

objetivos é caracterizado pelos elementos cujas redes neurais associadas fazem indicativa 

de falta externa. A cada solução está associado um grau de pertinência (0≤ µ ≤1) com 

relação aos objetivos. Desta forma podem-se aplicar as equações fundamentais que regem 

a tomada de decisão multi-objetivo. O resultado final (lista das seções mais prováveis de 

ocorrência de falta) é inferido pelo maior valor de pertinência (0≤ µ ≤1) encontrado entre os 

resultados obtidos pelas redes neurais e o sistema especialista (relacionado a tomada de 

decisão multi-objetivo).  

 Por aplicar os modelos neurais para cada elemento, Cardoso et al. (2008) reduziram 

o esforço computacional com respeito ao número de alarmes analisados pelas redes neurais 

bem como tornou o sistema de diagnóstico independente da topologia e naturalmente 

preparado para múltiplas faltas.  

 Nas metodologias apresentadas por Aygen et al. (1999), Bi et al. (2002) e Cardoso et 

al. (2008), os alarmes dos dispositivos de proteção são aplicados diretamente sobre as 

entradas das redes neurais artificiais, o que significa que cada entrada da rede neural está 

associada a um alarme específico. Portanto, a quantidade de entradas das redes neurais 

depende da quantidade de alarmes nos esquemas de proteção e da quantidade de 

disjuntores presentes nos diferentes arranjos de barramento. Então, o mesmo conjunto de 

redes neurais não pode ser aplicado em diferentes sistemas elétricos, pois, dependendo da 

metodologia utilizada no diagnóstico, qualquer variação na quantidade de alarmes ou das 

filosofias de proteção utilizadas para os elementos do novo sistema, poderá implicar na 
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definição de novas entradas para as redes neurais ou na inserção de novos módulos 

neurais no sistema de diagnóstico. Outro aspecto é que a maioria das metodologias até 

então propostas na literatura estão limitadas a estimação da seção em falta, isto é, não 

executam a detecção de falhas na proteção. 

 Para resolver as dificuldades mencionadas, este trabalho de tese propõe um módulo 

de pré-processamento capaz de converter o formato dos dados de entrada (estados de 

operação dos dispositivos de proteção) a partir de 0 e 1 para valores em percentual. Esta 

conversão elimina a correspondência biunívoca entre as entradas das redes neurais e os 

alarmes dos dispositivos de proteção, permitindo que o mesmo conjunto de entrada da rede 

neural artificial represente diferentes filosofias de proteção e arranjos de barramento. Desta 

forma, o mesmo conjunto de redes neurais pode ser treinado e aplicado em diferentes 

sistemas elétricos de potência. 

 Por mudar o formato dos dados de entrada, a abordagem proposta torna-se uma 

solução singular, a qual conduziu a uma estrutura específica formada por cinco redes 

neurais artificiais. Duas redes neurais, denominadas de MLP-SFp e MLP-SF, realizam a 

estimação da seção em falta, e três redes neurais, denominadas de MLP-FPp e MLP-FP, 

realizam a detecção de falhas na proteção. Para as redes MLP-SFp e MLP-FPp, os valores 

de entrada são conhecidos enquanto que as saídas desejadas não são conhecidas. Para as 

redes MLP-SF e MLP-FP, as saídas desejadas são conhecidas, enquanto que os valores de 

entrada, relacionados as saídas desejadas, não são conhecidos. Isto conduziu ao uso de 

algoritmos genéticos como algoritmo para ajuste dos pesos sinápticos. 

 Por fim, é importante ressaltar que a conversão do formato a partir de 0 e 1 para o 

formato em valores em percentual facilitou a interpretação dos alarmes pelas redes neurais; 

e, por esta razão, a estrutura do sistema proposto fez uso de poucas redes neurais, cada 

uma contendo poucos neurônios.  Um neurônio é uma unidade computacional e, portanto, 

tem um tempo de processamento computacional associado a ele. Então, quanto menor a 

quantidade de neurônios, menor o tempo de processamento. Portanto, comparando o 

sistema proposto com aqueles até então citados na literatura que usaram RNAs para 

resolver a estimação da seção em falta, pode-se notar uma redução na quantidade de 

neurônios, o que contribui para diminuir o tempo de processamento. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 O Capítulo 2 tem como objetivo descrever o diagnóstico de faltas e a análise de pós-

operação em sistemas elétricos de potência, permitindo ao leitor contextualizar a solução 

proposta junto às atividades executadas nos centros de operação. Destacam-se neste 

capítulo a estimação da seção em falta e os dados comumente utilizados no processo de 

diagnóstico de faltas, o que inclui os dados gerenciados pelo sistema SCADA (Supervisory, 

Control and Data Acquisition) e os dados armazenados em arquivos no formato 

COMTRADE (Common Format for Transient Data Exchange) gerados por Unidades de 

Proteção Digital (UPD) e Registradores Digitais de Perturbação (RDP). 

 O Capítulo 3 apresenta os principais conceitos de proteção de sistemas elétricos de 

potência, bem como os esquemas de proteção utilizados para a validação do sistema 

proposto. Em geral, as explanações para cada esquema de proteção culminam em tabelas 

que representam os possíveis estados de operação do esquema de proteção. Estas tabelas 

são utilizadas pelo módulo de pré-processamento do sistema proposto. 

 O Capítulo 4 descreve, em detalhes, a metodologia proposta para estimação da 

seção em falta e a detecção de falhas na proteção. Neste capítulo, são mostrados como os 

alarmes dos dispositivos de proteção são agrupados; e o método utilizado para converter os 

dados de entrada do formato de 0 e 1 para um conjunto de valores expressos em 

percentagem. Na sequência, descrevem-se as estruturas neurais utilizadas para o 

processamento dos dados expressos em valores percentuais, bem como a representação 

cromossomial e as funções objetivo utilizadas pelo algoritmo genético no treinamento das 

redes neurais. Por fim, são apresentados os resultados sobre o sistema de diagnóstico 

proposto quando aplicado nos sistemas IEEE 14-barras, 30-barras, 57-barras, 118-barras e 

no sistema de transmissão TRAMOESTE da ELETROBRAS/ELETRONORTE. 

 O Capítulo 5 mostra as conclusões sobre o trabalho proposto, destacando a 

importância dos resultados alcançados para o processo de diagnóstico realizado nos 

centros de operação e de pós-operação. 



CAPÍTULO 2 –  DIAGNÓSTICO DE FALTAS E ANÁLISE PÓS-OPERAÇÃO 

2.1 INTRODUÇÃO 

 A operação dos sistemas elétricos de potência tem como objetivo fornecer energia 

elétrica confiável e estável para os consumidores. No entanto, na prática, durante a 

operação dos sistemas elétricos de potência é inevitável a ocorrência de faltas resultantes 

de perturbações ou falhas de equipamentos. Quando uma falta ocorre, é imperativo 

restringir o impacto das interrupções ao mínimo e restaurar a área sob falta o mais rápido 

possível. Isto requer que, primeiramente, a seção em falta seja identificada a partir das 

informações fornecidas pelos dispositivos de proteção – esta é a principal questão do 

diagnóstico de faltas em sistemas elétricos de potência (Chen, 2011). Posteriormente, é feita 

a análise de pós-operação, que corresponde a uma pesquisa bastante detalhada sobre as 

causas do desligamento, bem como a avaliação do desempenho da proteção. Nesta etapa, 

são utilizados todos os dados disponíveis (Cardoso Jr., et al., 2004).  

 É neste contexto de diagnóstico que a metodologia proposta é aplicada e, por esta 

razão, este capítulo tem como objetivo descrever o processo de diagnóstico de faltas e a 

análise de pós-operação, definindo o problema e apresentando os principais dados 

utilizados pelos sistemas de diagnósticos. 

 

2.2 DIAGNÓSTICO DE FALTAS: DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 Os sistemas elétricos de potência estão sujeitos a ocorrências com diferentes tipos 

de faltas, que podem ocorrer em qualquer parte do sistema elétrico. Os relés de proteção 

detectam estas faltas e disparam um sinal de comando para abertura dos disjuntores, os 

quais isolam o(s) elemento(s) do sistema em falta do resto do sistema elétrico de potência 

(Aygen, et al., 1999). Os dispositivos de proteção geram sinais de alarmes que são 

recebidos em um centro de controle, cada alarme correspondendo ao estado de operação 

(on-off) de um relé ou disjuntor (Yang, et al., 1994). A quantidade de alarmes aumenta 

quando os desligamentos atingem grandes proporções, devido à ocorrência de atuações 

incorretas da proteção e/ou problemas de oscilação e sobretensões após a ocorrência da 

falta (Gomes, et al., 2002). Além destes problemas, podem ocorrer falhas nas unidades 

terminais remotas, nos canais de comunicação, ou na aquisição de dados, implicando em 

informações incompletas ou corrompidas (Cardoso Jr., et al., 2004). Portanto, uma situação 

de falta pode causar um grande número de mensagens de alarmes em um curto período de 

tempo, as quais são enviadas aos consoles dos operadores, impondo um elevado stress e, 

por conseguinte, influenciando no processo de decisão (Chen, 2011).  
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 De acordo com o padrão do sintoma (caracterizado pelos estados de operação dos 

relés e disjuntores) o operador tem a tarefa de diagnosticar o problema no sistema, ou seja, 

tem tarefa de identificar, com rapidez e precisão, os eventos que produziram a sequencia de 

alarmes, estimando a seção mais provável de ocorrência da(s) falta(s) e as possíveis falhas 

no sistema de proteção da seção em falta ou das seções adjacentes.  

 O objetivo do operador ao realizar as tarefas acima citadas é restabelecer o sistema 

o mais rápido possível, de modo a evitar danos aos consumidores e à empresa fornecedora 

de energia elétrica. Para isso, o operador deve efetuar as manobras para isolar o 

componente com defeito; restaurar as partes do sistema atingidas pelo desligamento, mas 

que não estão em falta; acionar, caso haja necessidade, as equipes de manutenção para 

que a causa do defeito seja eliminada; e, finalmente, restaurar a(s) parte(s) onde ocorreu o 

defeito. 

 Nas condições em que todos os dispositivos de proteção funcionam normalmente e 

não há erros de comunicação entre os equipamentos de proteção, uma ocorrência de falta 

resultaria em um padrão de sintoma particular. Ao reconhecer corretamente os padrões de 

sintomas, as possíveis situações de falta podem ser identificadas. No entanto, para padrões 

de sintomas com falhas de comunicação, ou para padrões com falha na operação dos relés 

ou disjuntores, o problema se torna mais complexo. Nesta conjuntura, uma situação de falta 

pode trazer vários padrões de sintomas possíveis, e um padrão de sintoma confrontado 

pelos operadores pode ser causado por uma série de situações de falta possíveis (Yang, et 

al., 1994). 

 A tarefa de identificar os eventos que produzem uma determinada sequencia de 

alarmes consiste basicamente de três funções: processador de alarmes, diagnóstico de 

faltas e análise pós-morte (pós-operação) (Cardoso Jr., 2003). 

 O processador de alarmes é uma ferramenta que visa filtrar alarmes redundantes. 

Sua função é agrupar, selecionar e apresentar ao operador os alarmes mais importantes 

(Murta Vale, et al., 2002). 

 O diagnóstico de faltas busca as causas que deram origem aos alarmes. Sua função 

é estimar a seção do sistema que originou os desligamentos, bem como identificar falhas de 

operação nos relés e disjuntores. No diagnóstico de faltas, é conveniente que os dados 

utilizados sejam gerados pelo módulo de processamento de alarmes (Sidhu, et al., 1997).  

 A análise de pós-operação corresponde a uma pesquisa bastante detalhada sobre as 

causas do desligamento, além de identificar possíveis falhas ou confirmar a correta 

operação de relés e disjuntores. Por ser uma fase que exige muito trabalho e grande 

precisão, é normalmente realizada off-line. Neste caso, todos os tipos de dados disponíveis 

são utilizados, inclusive os registros digitais de perturbação (Cardoso Jr., et al., 2004). 
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2.2.1 Métodos Computacionais 
 O grande volume de alarmes, a quantidade de padrões de sintomas, a quantidade de 

situações de falta, as incertezas presentes nas informações e/ou a urgência imposta pela 

situação impulsionam o operador a usar métodos computacionais que automatizam o 

processo de diagnóstico. Este processo de automatização da análise de operação dos relés 

e disjuntores tem sido motivo de pesquisa a mais de 40 anos (Dyliacco, et al., 1969). 

 A literatura propõe a utilização de sistemas inteligentes para automatizar a tarefa de 

diagnóstico de faltas. A utilização das técnicas de inteligência computacional  se faz 

presente devido à ausência de uma formulação analítica eficaz, capaz de solucionar o 

problema (Cardoso Jr., et al., 2004). Tais técnicas surgem como soluções promissoras, 

onde a natureza heurística e simbólica do raciocínio envolvido nas tarefas do operador pode 

ser modelada. Os resultados obtidos com aplicações de sistemas inteligentes em sistemas 

de potência mostram que a utilização de técnicas de inteligência computacional é adequada 

e bastante proveitosa, capaz de solucionar problemas nos quais as técnicas tradicionais de 

programação não apresentam bons resultados (Vale, et al., 1995). 

 Os métodos computacionais empregados no diagnóstico de falta apresentam 

comumente as seguintes funcionalidades: a estimação da seção em falta, a identificação de 

falhas no sistema de proteção, a identificação do tipo de falta (Yang, et al., 1995; Chen, et 

al., 2000), a identificação da área de black-out (Kumano, et al., 1993), entre outros. A 

solução para a estimação da seção em falta é mais amplamente estudada, pois está 

relaciona ao primeiro passo do processo de restauração do sistema elétrico. Por outro lado, 

a identificação de falhas nos sistemas de proteção junto ao processo de estimação da seção 

tem sido modesta, apesar de sua importância na compreensão dos padrões de sintomas, o 

que proporcionaria uma maior segurança nas decisões do operador. Os sistemas de 

diagnósticos propostos por Kumano et al.  (1993) e Yang et al. (1994) são exemplos de 

sistemas que incluem a identificação de falhas nos dispositivos de proteção.   

 No que tange a estimação da seção em falta, uma seção do sistema elétrico de 

potência significa um elemento do sistema, como uma linha de transmissão, barra, 

transformador, ou gerador, o qual pode ser separado, por disjuntores, a partir do resto do 

sistema. Portanto, estimar a seção em falta implica em determinar o(s) elemento(s) do 

sistema com as maiores chances de estar(em) em falta, o que permite realizar uma rápida e 

precisa ação de restauração para minimizar a interrupção do serviço e limitar os danos aos 

equipamentos (Huang, 2002). 

 O sistema computacional de diagnóstico de faltas deve lidar eficientemente com 

diferentes tipos de esquema de proteção formados por diferentes tipos de relés. Por sua vez, 

a complexidade dos esquemas de proteção utilizados depende do tipo do sistema elétrico 

(distribuição, transmissão, geração, nível de tensão, entre outros) e da importância 
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econômica do equipamento a ser protegido. O sistema de diagnóstico deve ser capaz ainda 

de lidar com múltiplas faltas, operações e não-operações incorretas de relés e circuitos 

disjuntores. Adicionalmente, o método de solução deve ser capaz de lidar com situações 

complexas, oriundas de erros em alarmes ou ausência de parte destes. Tal cenário pode 

gerar diferentes combinações de faltas capazes de produzir o mesmo conjunto de alarmes 

recebidos (Wen, et al., 1997). Desta forma, o diagnóstico de faltas pode ser definido como 

um problema de tomada de decisão, onde várias hipóteses, previamente formuladas, 

competem entre si, cabendo ao operador ou à ferramenta computacional de apoio, 

selecionar a mais provável (Park, et al., 1999). 

 

2.2.2 Dados Utilizados 
 Os tipos de dados utilizados no diagnóstico de faltas dependem do tipo de método 

computacional utilizado. Como exemplo, os sistemas de estimação da seção em falta usam 

um ou mais dos seguintes tipos de informações: estados de operação dos relés de proteção 

e disjuntores; regras de operação dos sistemas de proteção (Fukui, et al., 1986); sequencia 

de operação dos dispositivos disparados (Kumano, et al., 1993); conhecimento da topologia 

da rede (Lee, et al., 2000); conhecimentos heurísticos de operadores bem treinados (Lee, et 

al., 2000), valores de tensão e corrente (Chen, et al., 2000), entre outros. 

 O sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) é considerado como a 

fonte de informações mais amplamente utilizada nos centros de controle, com capacidade 

para diagnóstico on-line, antes da etapa de restauração do sistema (Cardoso Jr., et al., 

2004). O sistema SCADA é composto por uma estação mestre que se comunica com 

unidades terminais remotas (UTRs) com a finalidade de permitir aos operadores observar e 

controlar as instalações físicas. Usinas geradoras e subestações de transmissão certamente 

justificam UTRs, e sua instalação está se tornando mais comum em subestações de 

distribuição, com o diminuir dos custos. As UTRs transmitem para a estação mestre o status 

dos dispositivos e os valores das medições, e recebem comandos de controle e dados de 

referência a partir da estação mestre. A comunicação é geralmente através de circuitos 

dedicados operando na faixa de 600-4800 bits/s com as UTRs respondendo às solicitações 

periódicas iniciadas a partir da estação mestre a cada 2s à 10s, dependendo da criticidade 

dos dados (Grigsby, 2000). 

 Historicamente, as funções de proteção, controle e medição foram executadas com 

equipamento eletromecânico. Esta primeira geração de equipamento foi gradualmente 

substituída pelos equipamentos eletrônicos analógicos, a maioria dos quais emulava as 

funções individuais próximas de seus precursores eletromecânicos. Ambas as tecnologias 

requeriam onerosos equipamentos auxiliares e cabeamento para produzir sistemas que 

operassem corretamente (GE Industrial Systems, 2009). Recentemente, os equipamentos 
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eletrônicos digitais começaram a prover proteção, controle e funções de medição. 

Inicialmente, este equipamento tinha uma função ou capacidade de multi-função muito 

limitada, e não reduzia de maneira significativa o cabeamento e os equipamentos auxiliares 

requeridos. Porém, os recentes relés digitais ficaram bastante multi-funcionais, reduzindo 

significativamente os cabeamentos e dispositivos auxiliares. Adicionalmente, estes 

dispositivos também transferem os seus dados para as instalações com centros de controle 

e Interfaces Máquina-Homem, através de comunicações eletrônicas. As funções executadas 

por estes produtos ficaram tão amplas que muitos usuários preferem atualmente o termo  

IED (Intelligent Electronic Device - Dispositivo Eletrônico Inteligente) (GE Industrial Systems, 

2009). Desta forma, os sistemas de medição, proteção e controle baseados em 

computadores digitais têm se tornado características comuns em subestações de energia 

elétrica (IEEE Std C37.118-2005). 

 Dentre os equipamentos de aquisição, monitoração e registro de grandezas elétricas 

e eventos (status dos dispositivos) destacam-se os Registradores Digitais de Perturbação 

(RDP). Os RDPs podem ser conectados através de entradas ópticas ou elétricas a uma 

referência externa, provendo uma aquisição sincronizada e referência temporal para os 

registros (Reason Tecnologia S.A.). Os RDPs registram os sinais analógicos por 

amostragem periódica e converte os sinais medidos para valores digitais. Tipicamente os 

registradores monitoram de 16 à 64 canais analógicos e um número parecido de entrada de 

eventos (estado de contato) (IEEE Std C37.111.1999; IEEE Std C37.111.1991). Desta forma, 

os RDPs basicamente fazem dois tipos de registros: sinais analógicos e sinais digitais. Os 

sinais analógicos monitorados correspondem aos sinais de tensão e corrente. Os sinais 

digitais monitorados podem se referir ao monitoramento dos estados de operação das 

funções de proteção (relés), disjuntores, entre outros. Por outro lado, os projetos de 

relés usando microprocessadores estão sendo atualmente desenvolvidos e comercializados. 

Alguns destes relés têm habilidade de capturar e armazenar os sinais de entrada na forma 

digital e transmitir estes dados para outros dispositivos. Na execução desta função, as 

unidades digitais de proteção (UPD) são similares aos registradores digitais de perturbação, 

exceto que a qualidade dos dados registrados pode ser influenciada pela necessidade dos 

algoritmos de proteção (IEEE Std C37.111.1991; IEEE Std C37.111.1999).  

 Tanto os registros dos RDPs como das UPDs são armazenados em disco rígidos em 

arquivos cujo formato é o COMTRADE. Este formato é definido pelo padrão IEEE 

C37.111.1999 para os firmwares mais atuais, e pelo padrão IEEE C37.111.1991 para os 

firmwares anteriores a 1999.  O conjunto dos dados obtidos por meio de arquivos no formato 

COMTRADE é essencial para a avaliação da operação da proteção, mas durante condições 

extremas podem produzir uma sobrecarga de informações (Bell, et al., 1998).  Logo, a 

utilização desta tecnologia no desenvolvimento de uma ferramenta computacional rápida e 
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precisa necessita de infra-estrutura de alta velocidade em sistemas de comunicação além 

de softwares elaborados a partir de técnicas avançadas de programação, tais como as 

técnicas de inteligência computacional (Sevcik, et al., 2000).  

 Recentemente o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) tem realizado 

esforços no desenvolvimento de um sistema integrado para aquisição e análise dos 

registros dos RDPs e UPDs (Giovanini, et al., 2008). Os sistemas de registro de distúrbios 

de curta duração instalados no Sistema Interligado Nacional (SIN) são compostos 

principalmente por Registradores Digitais de Perturbação (RDPs) instalados nas 

subestações e usinas dos agentes de transmissão e geração. Seu principal objetivo é o 

registro dos sinais analógicos das ondas de tensão/corrente dos equipamentos do SIN 

(Linhas de Transmissão, Reatores, Banco de Capacitores, etc.) e dos sinais digitais dos 

sistemas de proteção e controle. O registro destas informações tem como objetivo sua 

utilização para análise de desligamentos e o respectivo desempenho dos sistemas de 

proteção e controle (Giovanini, et al., 2008) 

 

2.3 ANÁLISE DE PÓS-OPERAÇÃO 

A análise pós-operacional da ocorrência de distúrbios nos sistemas de energia 

elétrica é de fundamental importância para a operação segura desses sistemas, e para 

manter a confiabilidade do fornecimento da energia elétrica a todos os consumidores. Nesse 

sentido, as empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia elétrica utilizam 

os Registradores Digitais de Perturbação (RDPs), ou oscilógrafos, para monitorar e registrar 

grandezas elétricas, usualmente as tensões e as correntes nas três fases, o que permite 

avaliar o comportamento operacional do sistema elétrico após  a  ocorrência de 

perturbações. Além dos sinais analógicos, os RDPs monitoram os estados de operação dos 

relés de proteção, registrando a atuação desses dispositivos para a eliminação de defeitos 

permanentes, como curtos-circuitos. As unidades de proteção digital também geram 

registros, com uma descrição completa da atuação do sistema de proteção. 

Os sistemas de proteção dos dias atuais são executados por um complexo sistema 

de relés extremamente sensíveis que funcionam somente durante um falta no sistema de 

energia. Como os relés são extremamente rápidos, oscilógrafos automáticos instalados em 

localizações apropriadas podem ser usados para determinar o desempenho dos relés de 

proteção durantes condições anormais do sistema. As informações a partir dos oscilógrafos 

podem ser usadas para detectar: a presença de uma falta; a severidade e a duração de uma 

falta; a natureza de uma falta (fase A para terra, fases A e B para terra, entre outras); a 

localização de faltas em linhas; a adequação do desempenho da proteção; o desempenho 

efetivo de disjuntores em interrupção de circuito; a ocorrência de faltas repetitivas; a 
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persistência de falta; o mau funcionamento de equipamento; e a causa e a possível solução 

de um problema (Grigsby, 2000). 

Os dados adquiridos pelos diversos RDPs e UDPs são codificados no padrão 

COMTRADE (IEEE Standard Common Format for Transient Data Exchange), e são 

armazenados em concentradores na forma de arquivos no formato zip.  

Um dos maiores problemas relativos ao registrador digital de perturbações está 

relacionado ao grande número de perturbações e dados registrados (Cardoso Jr., et al., 

2004). Apesar dos softwares disponibilizados atualmente para a análise pós-operacional de 

ocorrências apresentarem inúmeros recursos para a avaliação dos sinais gravados nestes 

arquivos, este processamento ainda se dá de forma manual, o que torna lento, e difícil o 

processo de análise de todos os registros oscilográficos gerados.  Dessa forma muita 

informação relevante é perdida, ou não utilizada efetivamente. Tal problema pode ser 

reduzido com o desenvolvimento de rotinas capazes de distinguir faltas transitórias e outros 

eventos transitórios que não representam faltas permanentes (Cardoso Jr., et al., 2004). 

 Em seu trabalho intitulado “Rotina de Análise de Atuação das Proteções", Pauli et al. 

(2005) descrevem os procedimentos adotados pela ELETROSUL (Eletrosul - Centrais 

Elétricas S. A., 2005) na  análise do desempenho das proteções e no diagnóstico das 

causas das atuações indevidas (incorretas e acidentais)  e recusa de atuação destas 

proteções. Estes procedimentos baseiam-se na utilização de softwares de análise de 

registros oscilográficos (de faltas) e software de transitórios eletromagnéticos (para 

simulação de faltas), através dos quais é avaliado o desempenho e diagnosticada a causa 

ou levantadas as prováveis causas de atuação indevida ou recusa de atuação das 

proteções. Isto facilita a etapa de planejamento dos testes nos relés, realizada com as 

equipes de manutenção. Estes testes fazem uso do registro da falta real, bem como 

registros de faltas simuladas, com o objetivo de comprovar uma das hipóteses levantadas 

na fase inicial de análise da ocorrência.  

 Os procedimentos que a ELETROSUL utiliza para a análise do desempenho das 

proteções dos componentes do sistema de energia e diagnóstico da(s) causa(s) das 

atuações indevidas e recusas de atuação são (Pauli, et al., 2005): 

 

• Realizar a análise detalhada da ocorrência, através dos registros oscilográficos 

(provenientes de RDPs e UPDs) e dos registros de eventos (provenientes do sistema 

supervisório e dos relés digitais), bem como das informações provenientes das 

equipes de operação e manutenção. Se forem necessários testes nas proteções, o 

relatório de “Análise de Ocorrência no Sistema” é emitido em caráter preliminar; 

• Quando necessário, são realizadas simulações de faltas, utilizando o software ATP 

(Alternative Transient Program), visando identificar ou confirmar fenômenos 
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verificados na análise dos registros de falta; ou gerar registros de faltas simuladas 

com o objetivo de testar o(s) relé(s); 

• Antes da realização dos testes nos relés é feito um planejamento, envolvendo as 

equipes de operação e manutenção, com o objetivo de estabelecer um “programa” 

adequado de ensaios; 

• Os testes são realizados aplicando-se, no(s) relé(s) a falta real e as faltas simuladas, 

através de malas de teste digitais; 

• Por fim, é elaborado um relatório com a descrição dos testes; e é emitido um relatório 

de “Análise de Ocorrência no Sistema” complementar. 

 

 Observa-se, portanto, que a avaliação do desempenho da proteção consiste em 

avaliar se os relés estão atuando corretamente para os eventos para os quais foram 

parametrizados. Neste caso, o teste é feito pela aplicação de caixas de teste que 

reproduzem os sinais obtidos a partir de RDPs e/ou simulações de faltas através de 

software de transitórios eletromagnéticos. Neste caso, é a análise preliminar de ocorrência 

no sistema que determina quais funções de proteção serão testadas e avaliadas, bem como 

as possíveis seções em falta para a realização das simulações. 

 Na análise de pós-operação, pelo uso de arquivo no formato COMTRADE gerados 

por RDPs e UPDs, o sistema de diagnóstico proposto é capaz de identificar quais relés e 

disjuntores falharam em sua operação de acordo com a lógica de operação dos esquemas 

de proteção, bem como estimar ou confirmar as seções em falta que explicariam o conjunto 

de alarmes observado. Desta forma, expõe-se o problema de falhas de forma explícita 

(expondo o elemento em falta e as falhas de operação dos dispositivos de proteção na 

cadeia de proteção) e com isso, especialistas e/ou outros sistemas inteligentes podem 

concentrar esforços para avaliar o desempenho dos esquemas de proteção através de 

métodos mais detalhados, tais como, os adotados pela ELETROSUL. 

 Por fim é bom enfatizar que, uma publicação do IEEE Power System Relaying 

Committee, intitulada “Relay Performance Testing”, faz um relato sobre os métodos para 

ensaios de regime permanente, transitórios e dinâmicos de relés modernos. Um ensaio de 

regime permanente (steady-state test) consiste em aplicar, no relé, excitações cujos fasores 

são mantidos estáveis para uma duração muito maior que o tempo de operação do relé. As 

excitações são então variadas em incrementos muito menores que a resolução do relé. 

Estes ensaios são usados para determinar o ajuste dos parâmetros do relé. Um ensaio de 

estado dinâmico consiste em aplicar no relé excitações que incluem as componentes de 

frequência fundamental das correntes do sistema representando períodos de pré-falta, falta 

e pós-falta. A excitação usada neste ensaio seria as formas de onda senoidais de amplitude 
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correspondente àquelas experimentadas em períodos de pré-falta, falta e pós-falta. Um 

ensaio de simulação transitória consiste em usar excitações que incluem a frequência 

fundamental e frequências de ordens maiores experimentadas durante as condições de 

operação do sistema. O propósito de “Relay Performance Testing” é prover aos usuários de 

relés um entendimento da capacidade e das limitações dos métodos de ensaios utilizados 

na avaliação do desempenho dos relés de proteção; e em segundo, por servir como 

referência para o desenvolvimento de planos de ensaios para avaliar o desempenho do relé 

e determinar sua qualidade para a aplicação intencionada (Jodice, 1997). 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este capítulo apresentou o problema de diagnóstico de faltas, bem como os dados 

comumente utilizados. Em resumo, o processo de diagnóstico de faltas constitui uma etapa 

essencial para restringir ao mínimo os impactos das interrupções, e restaurar a área sob 

falta o mais rápido possível. Neste processo, a estimação da seção em falta é o primeiro 

passo a ser realizado, tendo principalmente como informações os estados de operação dos 

dispositivos de proteção. Adicionalmente, o diagnóstico sobre a atuação do sistema de 

proteção permite maior agilidade na compreensão dos padrões de sintomas apresados no 

console do operador, o que proporciona maior segurança nas decisões para restauração do 

sistema. Para realizar rapidamente estas duas funcionalidades, o operador faz uso de 

métodos computacionais baseados em inteligência computacional, devido à falta de uma 

formulação analítica eficaz na solução do problema. Após a restauração do sistema é feita 

uma análise de pós-operação com o intuito de investigar minuciosamente as causas do 

desligamento, avaliando criteriosamente os dispositivos de proteção. Nesta etapa, são 

utilizados todos os tipos de dados disponíveis e equipamentos capazes de reproduzir os 

sinais de tensão e corrente obtidos de registros oscilográficos e/ou simulações 

computacionais. 
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CAPÍTULO 3 –  PROTEÇÃO EM SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA 

3.1 INTRODUÇÃO 

 Este capítulo é dedicado à apresentação dos principais conceitos relacionados à 

proteção, destacando alguns esquemas de proteção em sistemas de energia elétrica, em 

especial, aqueles utilizados para a validação do sistema inteligente proposto. O objetivo é 

preparar o leitor para compreender, no próximo capítulo, a metodologia de pré-

processamento e as relações entre as entradas e as saídas do sistema inteligente como um 

todo. No entanto, neste momento, é importante destacar que a metodologia de pré-

processamento é composta basicamente de duas fases: (a) agrupamento do alarmes 

representados por 0 e 1; e (b) conversão dos valores do formato de 0 e 1 para uma 

quantidade fixa de valores em percentual. A fase (b) da metodologia de pré-processamento 

faz uso de tabelas contendo a filosofia dos esquemas de proteção. Estas tabelas são 

formuladas neste capítulo, imediatamente após a apresentação dos esquemas de proteção. 

 Após a leitura deste capítulo, o leitor poderá acompanhar e compreender, no capítulo 

seguinte, os motivos pelos quais os estados de operação dos dispositivos de proteção são 

agrupados, bem como, a aplicação das tabelas contendo a filosofia dos esquemas de 

proteção. 

3.2 ZONA DE ATUAÇÃO OU ZONA DE SELETIVIDADE 

 A proteção dos sistemas elétricos de potência é feita por esquemas de proteção que, 

por sua vez, são basicamente comandados por relés. A função primordial desses relés é 

identificar os defeitos, localizá-los da maneira mais exata possível e alertar a quem opera o 

sistema, promovendo o disparo de alarmes, sinalizações e também, dependendo do caso, 

promovendo a abertura de disjuntores de modo a isolar o defeito, mantendo o restante do 

sistema em operação normal, sem que os efeitos desse defeito prejudiquem sua 

normalidade. Note que o bom desempenho da proteção no sistema elétrico, reduz e 

minimiza (Kindermann, 2005): 

• A extensão do defeito no equipamento, reduzindo o custo da reparação dos estragos; 

• A probabilidade de que o defeito possa se propagar e envolver outros equipamentos; 

• O tempo em que o equipamento fica indisponível; 

• A perda da produção; 

• Descontentamento. 

 

 Nos sistemas elétricos de potência, destacam-se as proteções principais e 

secundárias de linhas, barras, transformadores e geradores. A proteção de primeira defesa 

é feita pela proteção principal e em segunda instância pela proteção secundária a qual 
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pode ser local e/ou remota (Kindermann, 2006). Dependo da importância e do porte do 

sistema elétrico, pode-se constituir a proteção principal em réplica (redundância), ou seja, 

classificada em proteção primária e alternativa. Neste caso as proteções são idênticas, ou 

seja, existem duas proteções desempenhando funções idênticas com hierarquias iguais. Os 

equipamentos da proteção primária e alternativa podem ser em réplica do mesmo fabricante 

ou de fabricantes diferentes (Kindermann, 2006). 

 A zona de atuação ou zona de seletividade de cada proteção principal ou alternativa 

é a cobertura que a proteção efetua sobre linhas ou trechos de linha ou equipamentos do 

sistema. (Kindermann, 2006).  

 A zona de atuação da proteção principal deve efetuar a proteção considerando: 

• que haja superposição nas zonas de atuação dos relés da proteção principal; 

• cada disjuntor esteja coberto (contido) em pelo menos duas zonas de atuação dos 

relés da proteção principal; 

• sempre entre cada elemento ou conjunto de equipamentos deve existir pelo menos 

um disjuntor. 

 

 Para exemplificar, a Figura 3.1 mostra a zona de atuação das proteções de partes 

de um sistema elétrico. Note que quando ocorre um defeito dentro de uma determinada 

zona, os relés, que constituem a proteção principal, devem desligar todos os disjuntores 

dentro de sua respectiva zona de atuação. Deste modo, para um defeito localizado dentro 

da superposição de duas zonas, todos os disjuntores das duas zonas devem ser desligados. 

Este esquema funciona adequadamente, mas tem um inconveniente que ocorre quando 

existir um defeito dentro da superposição de duas zonas, e num local onde a abertura de 

alguns disjuntores é desnecessária. Por exemplo, se um defeito ocorrer no ponto k do 

esquema da Figura 3.1 ou Figura 3.2, desligaria os disjuntores 1, 2, 3 e 4, enquanto que 

somente o desligamento do disjuntor 1 da barra A seria o suficiente. O inconveniente desse 

desligamento seria retirar um elemento não defeituoso do sistema elétrico. Entretanto, a 

probabilidade da ocorrência desse defeito é muito pequena, dado que, a zona de 

superposição é muito pequena (Kindermann, 2006). 

 Na prática, a zona de atuação da proteção principal se inicia no local da instalação 

do TC ou dos TCs do circuito elétrico. Nos disjuntores pertencentes à superposição, os TCs 

estão entrelaçados, isto é, os TCs estão posicionados de modo que o disjuntor fique no 

meio, conforme ilustrado na Figura 3.2 (Kindermann, 2006). 

 Cada conjunto de TCs alimenta relés de sistemas de proteção diferentes. Por 

exemplo, o TCy pertence ao esquema diferencial (87) do conjunto (transformador e gerador 

síncrono), o TCx pertence a proteção diferencial (87) da Barra A (Kindermann, 2006). 
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Figura 3.1 – Sistema de proteção típico e suas zonas de atuação (IEEE Std C37.113, 1999). 

  

 
Figura 3.2 – Localização dos TCs (Kindermann, 2006). 

 

 Salienta-se que os posicionamentos dos TCs apresentados na Figura 3.2 seria o 

ideal em termos de entrelaçamento de zonas de proteção, mas na prática, é de alto custo e 

as empresas, por motivos econômicos, utilizam o esquema apresentado na Figura 3.3 

(Kindermann, 2006). As empresas utilizam apenas um TC com vários enrolamentos 

independentes no secundário, assim, nesse caso, bastaria um enrolamento primário e 2 

enrolamentos secundários. Para este propósito, convenciona-se que o símbolo 

k

k

yx
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apresentado na Figura 3.3 corresponde a um TC com 1 enrolamento primário e 2 

enrolamentos secundários (Kindermann, 2006). 

 

 
Figura 3.3 – TCs com 2 enrolamentos no secundários no entrelaçamento das zonas de proteção 

(Kindermann, 2006). 

 

3.3 PROTEÇÃO PRINCIPAL, RETAGUARDA (LOCAL E REMOTA) E CONTRA FALHA 
DE DISJUNTOR 

 O sistema de proteção principal, para uma determinada zona de protecção, é 

chamado de proteção primária. Esta proteção opera no menor tempo possível e remove o 

menor número de elementos possível para eliminar a falta (Grigsby, 2000).  

 Os relés de retaguarda devem operar caso a proteção principal venha a falhar. Neste 

caso, há três formas básicas de proteção de retaguarda: remota, local e proteção contra 

falha de disjuntor. Uma combinação de todas estas três provê a mais completa proteção de 

retaguarda (IEEE Std C37.113, 1999). 

 A retaguarda remota depende da proteção remota de circuitos adjacentes para 

alcançar as primeiras zonas de proteção. O tempo de abertura é atrasado para permitir que 

a proteção principal opere. Em alguns casos, se os relés de retaguarda remota não podem 

cobrir completamente a zona protegida sob condições normais, eles devem pelo menos 

estar aptos a operar sequencialmente. Obviamente, isso conduz a atrasos na eliminação de 

faltas. Outro sério inconveniente da proteção de retaguarda remota é a completa perda das 
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cargas instaladas para as subestações afetadas, por causa de todas as linhas que devem 

ser abertas para remotamente eliminar a falta (IEEE Std C37.113, 1999). 

 A Figura 3.4 mostra uma representação simples de linhas e transformadores 

próximos de uma barra. Uma falta na linha B-C seria eliminada pelos relés principais (relés 

Rbc e Rcb) e seus respectivos disjuntores. Considere a possibilidade em que o disjuntor B1 

falhe para eliminar a falta. Esta falha pode ser causada pela falha dos relés principais, pela 

falha do transformador de corrente (TC) ou transformador de potencial (TP), pela falha da 

bateria da estação ou pela falha do circuito disjuntor. A função de retaguarda remota é 

provida pelos relés nas barras A, D e E para eliminar a falta F, se ela não for eliminada pelo 

disjuntor 52-1. Porém, a proteção de retaguarda remota é frequentemente insatisfatória em 

sistemas de potência modernos (Kennedy, et al., 1957). Primeiro, por que ela deve ser lenta 

o suficiente para coordenar com todos os relés principais associados. Então, a função de 

retaguarda remota na barra A deve coordenar com os relés da zona 2 das linha B-C, B-D e 

o transformador B-E. Segundo, por causa da possibilidade de infeeds nas subestações 

remotas, podendo ser difícil ajustar os relés de retaguarda remota para ver a falta F a partir 

das subestações A, D e E. Finalmente, a potência suprida para as cargas instaladas nas 

linhas A-B e B-D é desnecessariamente perdida devido a operação da proteção de 

retaguarda remota (Horowitz, et al., 2008). 

 
Figura 3.4 – Representação simples de linhas e transformadores próximos de uma barra (Horowitz, 

et al., 2008). 

  

 Um método preferido de proteção contra a falha dos relés principais nas subestações 

B e C é prover um segundo conjunto (proteção de retaguarda local) de relés nestas 

localizações, representada por Rbc’ na subestação B e Rcb’ na subestação C. Estes relés 

operam mais lentamente que os relés da proteção principal, mas dispara os mesmos 

disjuntores (Horowitz, et al., 2008). Outra forma básica de proteção de retaguarda local é 

a inclusão de redundância no esquema de proteção.  Esta redundância pode estender-se 

desde o uso de zonas adicionais de relés de impedância à duplicação completa de 

esquemas de proteção, incluindo TCs, TPs, baterias e circuitos de disparo (trip). 

bcR cbR

bdR
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Tipicamente, quanto mais alto o nível de tensão, maior a redundância (IEEE Std C37.113, 

1999). Pode-se usar relés de um fabricante diferente, ou relés baseados em um princípio 

diferente de operação para evitar falhas de modo-comum. O tempo de operação e a lógica 

de disparo para a proteção principal e o sistema duplicado são os mesmos (Grigsby, 2000). 

O uso de retaguarda local reduz os atrasos longos e a perda de seletividade que ocorre com 

a operação da proteção de retaguarda remota (IEEE Std C37.113, 1999).  

 A proteção de retaguarda local cobre a falha dos relés principais e seus TCs e TPs 

associados e do circuito de distribuição DC dos relés principais. Porém, os relés da proteção 

de retaguarda não cobrem a falha dos disjuntores. Para se defender contra esta 

possibilidade, relés contra falha de disjuntor são providos (Horowitz, et al., 2008). 

 A proteção contra falha de disjuntor opera quando os relés locais chamam por 

uma abertura, mas um disjuntor falha para interromper a corrente de falta. Um esquema de 

falha de disjuntor simples consiste de um detector de falta, uma indicação de status do 

disjuntor, e um temporizador que parte quando o relé de linha requisita uma abertura. Após 

um atraso (tipicamente entre 10 e 20 ciclos), o esquema contra falha de disjuntor promoverá 

a abertura de todos os disjuntores necessários para eliminar a falta. Se estiver em operação 

constante, o detector poderia melhor ser ajustado acima da corrente de carga e abaixo da 

corrente mínima de falta para linha. Se o detector de falta é chaveado somente com a 

ativação do esquema contra falha de disjuntor, o pickup pode ser ajustado abaixo da 

corrente de carga (IEEE Std C37.113, 1999). 

3.4 PROTEÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO 

 Faltas podem ocorrer em qualquer parte do sistema elétrico, mas as linhas de 

transmissão, devido à extensa dimensão e à constante exposição a fenômenos atmosféricos 

e acidentes provocados por atividades humanas, correspondem à parte mais exposta do 

sistema (Barros, et al., 1994).  

 As linhas, dependendo de sua importância, são protegidas por relés de 

sobrecorrente, distância e piloto (Cardoso Jr., 2003).  

 Os relés de sobrecorrente são os mais simples e baratos (IEEE Std C37.113, 1999), 

porém os mais difíceis de ajustar para se obter seletividade (Cardoso Jr., 2003). O princípio 

de funcionamento depende apenas da magnitude da corrente (IEEE Std C37.113, 1999). 

São os relés mais comumente usados para a proteção de linhas de subtransmissão de 

baixa tensão e radiais, e instalações industriais ou comerciais (Horowitz, et al., 2008). Em 

redes de transmissão estes são utilizados como proteção de retaguarda das linhas de 

transmissão protegidas por relés de distância (Cardoso Jr., 2003).  

 Na medida em que os sistemas de energia tornam-se mais complexos e a corrente 

de falta varia com as mudanças na geração e configuração do sistema, os relés de 
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sobrecorrente direcionais tornam-se difíceis de aplicar e ajustar para todas as contingências, 

enquanto que o ajuste do relé distância é constante para uma grande variedade de 

alterações externas à linha protegida (Grigsby, 2000). Isto porque, a proteção de distância 

responde à impedância entre a localização do relé e a localização da falta. Como a 

impedância por metro de uma linha de transmissão é razoavelmente constante, estes relés 

respondem à distância de uma falta na linha de transmissão – tendo como consequência o 

seu nome (Horowitz, et al., 2008).  

 A aplicação da proteção de distância sem o uso de canais de comunicação é 

chamada de proteção de distância escalonada (step distance protection) (IEEE Std C37.113, 

1999). Este esquema de proteção fornece proteção instantânea ao longo de 80-90% da 

linha a ser protegida (zona 1) e proteção com tempo de atraso para o restante da linha 

(zona 2) acrescida de proteção de retaguarda sobre a secção da linha adjacente. 

Adicionalmente, uma terceira zona de proteção (zona 3) também fornece proteção de 

retaguarda para as seções adjacentes das linhas (Grigsby, 2000). 

 No entanto, as proteções usando somente relés de sobrecorrente e distância contêm 

uma dificuldade fundamental: não é possível remover uma falta instantaneamente a partir de 

ambas as extremidades de uma linha de transmissão se a falta está próxima de uma das 

extremidade da linha. Isto é devido ao fato de que, na detecção de uma falta utilizando 

apenas as informações obtidas em uma extremidade, as faltas perto da extremidade remota 

não podem ser eliminadas, sem a introdução de algum atraso de tempo (Horowitz, et al., 

2008). Na maioria dos casos isto é inaceitável devido a considerações de estabilidade do 

sistema (Grigsby, 2000). 

 Para cobrir os 10-20% da linha não abrangido pela Zona 1 da proteção de distância 

escalonada, a informação sobre a localização da falta é transmitida através de um canal de 

comunicação, a partir de um terminal local para o terminal remoto (Grigsby, 2000). Esta 

informação permite o disparo em alta velocidade para faltas que ocorrem em 100% da linha 

protegida (IEEE Std C37.113, 1999). 

 Os esquemas de proteção que usam canais de comunicação para enviar 

informações a partir de um terminal local para o terminal remoto são denominados de 

proteção piloto (IEEE Std C37.113, 1999). A proteção piloto é uma versão modificada da 

proteção diferencial utilizada em transformadores, máquinas e barras. Esta tem por 

finalidade proteger, em alta velocidade, o trecho da linha não protegido pela proteção de 

distância de primeira zona (subalcance) (Cardoso Jr., 2003). O termo 'piloto'  refere-se a um 

canal de comunicação entre duas ou mais extremidades de uma linha de transmissão, para 

fornecer eliminação instantânea de faltas sobre 100% da linha. Esta forma de proteção é 

também conhecida como 'teleproteção' (Horowitz, et al., 2008). 
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 Os esquemas por comparação direcional são esquemas de teleproteção comumente 

aplicados na proteção de linhas de transmissão e que, frequentemente, usam funções de 

proteção de distância que são inerentemente direcionais e relés de sobrecorrente direcional 

de terra (IEEE Std C37.113, 1999). O padrão IEEE Std C37.113 (1999) destaca os 

seguintes esquemas por comparação direcional: 

  

• Sistema de Bloqueio por comparação Direcional (Directional Comparison 

Blocking – DCB); 

• Sistema de Transferência de Disparo Direto por Subalcance (Direct 

Underreaching Transfer Trip – DUTT); 

• Sistema de Transferência de Disparo Permissivo por Subalcance (Permissive 

Underreach Transfer Trip – PUTT); 

• Sistema de Transferência de Disparo por Sobrealcance (Permissive Overreach 

Transfer Trip – POTT); 

• Sistema Hibrido por Comparação Direcional (Dierectional Comparison Hybrid) ou 

Esquema de Desbloqueio com Lógica de Eco (Unblocking Scheme with Echo 

Logic);  

• Sistema de Desbloqueio por Comparação Direcional (Directional Comparison 

Unblocking); e 

• Esquema por Aceleração de zona. 

 

 As próximas seções descrevem estes esquemas de teleproteção bem como a 

proteção escalonada. 

 

3.4.1 Esquema de Bloqueio por Comparação Direcional (DCB) 

 O esquema de Bloqueio por Comparação Direcional (Directional Comparison 

Blocking – DCB) requer funções de operação de sobrealcance (overreaching - RO) e 

funções de bloqueio (B), como mostra a Figura 3.5. Funções de distância são usadas quase 

exclusivamente para proteção de faltas entre fases, enquanto que a funções de distância ou 

funções de sobrecorrente direcional para terra podem ser usadas para a detecção de faltas 

à terra. Um canal de comunicação é tipicamente usado com este tipo de esquema. A própria 

linha de transmissão é quase sempre usada como o meio de comunicação. O tom de áudio 

sobre linhas de telefone, micro-ondas e fibras óticas são também empregados. O 

transmissor está normalmente no estado OFF para condições de normalidade e é colocada 

para o estado ON pela operação de qualquer uma das funções de bloqueio. Acusado o 
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recebimento de um sinal do terminal remoto aplica-se a entrada NOT ao comparador para 

BLOQUEAR o sinal de gerar uma saída (IEEE Std C37.113, 1999). 

 

 
Figura 3.5 – Esquema de bloqueio por comparação direcional (IEEE Std C37.113, 1999). 

 

 As funções de sobrealcance devem ser ajustadas para alcançar além do terminal 

remoto da linha de transmissão com margem tal que seriam capazes de detectar um falta 

em qualquer lugar sobre a linha de transmissão. As funções de bloqueio são usadas para 

detectar qualquer falta fora da linha protegida que as funções de sobrealcance remota sejam 

capazes de detectar; então elas devem ser ajustadas para alcançar além da zona de 

atuação da função de sobrealcance do terminal remoto (IEEE Std C37.113, 1999). O tempo 

de coordenação C é um tempo muito baixo, mas deve ser maior que o tempo da 

propagação do sinal de transmissão de uma barra a outra. Este tempo muitas vezes já vem 

incorporado no equipamento fornecido pelo fabricante, e está fixado entre 15 e 20 ms 

(Kindermann, 2006). 

 Para exemplificar, a Figura 3.6 mostra o diagrama unifilar no qual é empregado o 

esquema de Bloqueio por Comparação Direcional (DCB) como proteção primária da , 

adotando-se, como funções RO e B, a função de distância 21. 

 Na barra A, o relé 21P está direcionado no sentido da linha de transmissão  e 

sobrealcança a barra remota B e vai até, por exemplo, a 40% da próxima linha de 

transmissão, , e o relé 21S (instantâneo) está direcionado ao sentido contrário (reverso) 

e alcança a barra adjacente, barra D, como mostrado no esquema da Figura 3.6 

(Kindermann, 2006). 
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Figura 3.6 – Diagrama unifilar do sistema elétrico para o esquema DCB. 

  

 A filosofia do esquema de Bloqueio por Comparação Direcional é que sempre que o 

relé 21S “vê” o defeito, um sinal de comunicação é enviado para a outra barra para não 

deixar que o disjuntor abra, isto é, o sinal é enviado para BLOQUEAR a abertura do 

disjuntor da barra remota. Na proteção da Figura 3.6, as zonas de atuação do relé 21 são 

designadas por P e S, em que P significa proteção piloto ou principal e S significa Start, ou 

seja, partida (disparo) do transmissor que envia um sinal pelo sistema de telecomunicação 

para a outra barra (Kindermann, 2006). 

 As funções de sobrecorrente direcional para terra (67G) disponíveis em 

equipamentos de proteção podem ser usadas em conjunto com a função 21P para aumentar 

a cobertura para faltas de alta resistência (GE Industrial Systems, 2009). Podem também 

ser usadas com a função 21S para melhorar a coordenação de tempo e sensibilidade (GE 

Industrial Systems, 2009). 

 Considerando os sinais recebidos pelo receptor (RC) e que são 2 funções RO e 2 

funções B no diagrama unifilar da Figura 3.5, têm-se um total de 6  estados de operação. A 

Tabela 3.1 mostra o estado de operação das funções de proteção do esquema DCB para 

cada uma das faltas mostradas na Figura 3.6 e conforme os identificadores da Figura 3.5 e 

Figura 3.6. 

 
Tabela 3.1 – Estado de operação das funções do esquema DCB para cada falta da Figura 3.6. 

Falta 

Funções de Proteção 

SE A SE B 

RO B Rx RO B Rx

Interna F1 1 0 0 1 0 0 

Externa

F2 0 1 0 1 0 1 

F3 1 0 1 0 1 0 

F4 0 1 0 0 0 1 

F5 0 0 1 0 1 0 

Fx 0 0 0 0 0 0 

1F2F 3F4F 5FxF xFabD baD
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3.4.2 Transferência de Disparo Direto por Subalcance (DUTT) 
 A lógica simplificada para o esquema DUTT (Direct Underreach Transfer Trip) é 

mostrada na Figura 3.7. Este sistema exige somente funções de subalcance (RU - 

underreaching), e são normalmente aplicadas com um chaveamento de mudança de 

frequência no canal. Com este tipo de canal, a frequência de GUARDA é transmitida durante 

as condições de repouso e, o transmissor é acionado para a frequência de TRIP sempre 

que uma das funções RU opere. Funções de distância de fase são usadas quase 

exclusivamente para a detecção de faltas entre fases, enquanto que a função de distância 

de terra ou das funções de sobrecorrente direcional de terra podem ser usadas para a 

detecção de faltas à terra. O alcance das funções RUs devem se sobrepor, caso contrário, 

haveria uma zona morta na linha onde nenhuma falta seria detectada. Por conseguinte, não 

pode ser possível utilizar as funções de sobrecorrente direcionais de terra porque pode não 

ser possível defini-las para fornecer a necessária sobreposição (IEEE Std C37.113, 1999). 

 Para faltas internas dentro da zona de sobreposição, as funções RU, em cada 

extremidade da linha, irão operar e desligar o disjuntor diretamente. Ao mesmo tempo, a 

função RU chaveará seu respectivo transmissor para enviar uma transferência direta de 

sinal de disparo para o terminal remoto da linha. A recepção do sinal de disparo também vai 

dar início ao disparo do disjuntor (IEEE Std C37.113, 1999). 

 

 
Figura 3.7 – Esquema DUTT (IEEE Std C37.113, 1999). 

 

 O esquema emitirá disparo em alta velocidade para faltas internas. Por outro lado, 

não vai dar disparo para faltas fora do alcance das funções RU se o disjuntor remoto estiver 

aberto ou se o canal remoto estiver inoperante. Se apenas um canal de comunicação é 
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utilizado em cada terminal, a segurança pode ser comprometida, pois qualquer saída 

incorreta do canal poderia iniciar um disparo instantâneo. Por esta razão, este esquema é 

aplicado frequentemente com dois canais, onde as duas saídas devem iniciar o disparo para 

proporcionar segurança. Como o sinal de GUARDA é transmitido continuamente, o canal 

pode ser monitorado de forma contínua e, portanto, equipamentos para verificação de 

retorno do sinal do canal não são necessário (IEEE Std C37.113, 1999). 

 A Figura 3.8 mostra o diagrama unifilar no qual é empregado o esquema DUTT 

como proteção primária da . Sobre este diagrama unifilar são representados os pontos 

de falta F1, F2, F3 e FX. 

 
Figura 3.8 – Diagrama unifilar para o esquema DUTT. 

 

 Considerando os sinais recebidos pelo receptor (RC) e que são duas funções RU no 

diagrama unifilar da Figura 3.7, têm-se um total de 4  estados de operação. A Tabela 3.2 

mostra o estado de operação das funções de proteção do esquema DUTT para cada uma 

das faltas mostradas na Figura 3.8 e conforme os identificadores da Figura 3.7. 

 
Tabela 3.2 – Estado de operação dos dispositivos do esquema DUTT para cada falta da  Figura 3.8. 

Falta 

Funções de Proteção

SE A SE B 

RU Rx RU Rx 

Interna 

F1 1 1 1 1 

F2 1 0 0 1 

F3 0 1 1 0 

Externa Fx 0 0 0 0 
 

 

3.4.3 Transferência de Disparo Permissivo por Subalcance (PUTT)  
 O esquema PUTT exige funções de sobrealcance (RO) e subalcance (RU). Este 

esquema é idêntico ao esquema DUTT, exceto que todos os disparos pelo canal são 

supervisionados pelas unidades com um alcance de Zona 2. A lógica simplificada para o 

esquema PUTT é mostrada na Figura 3.9 (IEEE Std C37.113, 1999). 

1F2F 3FabD baD
xF xF
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 Devido à sua lógica usar um receptor de disparo monitorado pela função local Z2, o 

esquema PUTT pode utilizar um sistema de sinalização de proteção menos seguro (GE 

Industrial Systems, 2009). Isto porque, se o sistema de comunicação enviar por falha, 

engano ou erro humano, um sinal de disparo, o disjuntor não será acionado, pois a unidade 

direcional não permite (Kindermann, 2006). 

. 

 
Figura 3.9 – Esquema PUTT (IEEE Std C37.113, 1999). 

 

 A Figura 3.10 mostra o diagrama unifilar no qual é empregado o esquema DUTT 

como proteção primária da . Sobre este diagrama unifilar são representados os pontos 

de falta F1, F2, F3, F4, F5 e FX.. 

 

 
Figura 3.10 – Diagrama unifilar para o esquema PUTT . 

 

1F2F 3F4F abD baD
XF XF5F
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 Considerando os sinais recebidos pelo receptor (RC) e que são duas funções RU e 

duas funções RO no diagrama unifilar da Figura 3.10, têm-se um total de seis estados de 

operação. A Tabela 3.3 mostra o estado de operação das funções de proteção do esquema 

PUTT para cada uma das faltas mostradas na Figura 3.10 e conforme os identificadores da 

Figura 3.9. 

 
Tabela 3.3 – Estado de operação dos dispositivos do esquema PUTT para cada falta da Figura 3.10. 

Falta 

Funções de Proteção 

SE A SE B 

RU RO Rx RU RO Rx

Interna 

F1 1 1 1 1 1 1 

F2 1 1 0 0 1 1 

F3 0 1 1 1 1 0 

Externa 

F4 0 0 0 0 1 0 

F5 0 1 0 0 0 0 

Fx 0 0 0 0 0 0 
 

 

3.4.4 Transferência de Disparo Permissivo por Sobrealcance (POTT) 
 O esquema POTT (Permissive Overreach Transfer Trip) requer funções de 

sobrealcance (RO). As funções de distância de fase são quase exclusivamente usadas para 

a detecção de faltas bifásicas, considerando que podem ser usadas funções de distância 

para terra ou funções de sobrecorrente para terra para a detecção de faltas monofásicas. O 

esquema POTT é normalmente aplicado com um canal de troca de frequência no qual a 

frequência de GUARDA é enviada em standby e o transmissor é chaveado para a 

frequência de TRIP pela operação de qualquer uma das funções RO. A lógica simplificada 

para o esquema POTT é mostrada na Figura 3.11 (IEEE Std C37.113, 1999). 

 Para uma falta em qualquer lugar na linha protegida, ambas as funções RO 

operaram e implicam num sinal de disparo em uma das entradas do comparador. Ao mesmo 

tempo, além disso, também chaveiam o transmissor para a frequência de TRIP. A recepção 

da frequência de TRIP em cada terminal e um sinal de disparo da função RO fará o 

comparador produzir uma saída para iniciar a abertura dos disjuntores. Para faltas externas, 

a funções RO operará em somente um dos terminais da linha; então, o comando de 

abertura dos disjuntores não será iniciado em nenhum dos terminais (IEEE Std C37.113, 

1999).  

 O sistema é muito seguro na medida em que não haverá comando de abertura de 

disjuntor para qualquer falta externa se o canal é inoperante. Por outro lado, o esquema é 
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carente de confiabilidade, porque não vai emitir comando de abertura de disjuntor para 

qualquer falta interna se o canal é inoperante. O esquema não emitirá comando de abertura 

de disjuntor para qualquer falta se a falta não é detectada em ambos os terminais da linha. 

Como o sinal de GUARDA é transmitido continuamente, o canal pode ser monitorado 

continuamente (IEEE Std C37.113, 1999). 
 

1

TRIP CB 1

2

TRIP CB 2

RO

RCVR

XMTR

RO

RO

RO

RCVR

XMTR

Linha Protegida

RO: Função de Operação de Sobrealcance

Comparador

Rx Rx

AND AND

Comparador

 
Figura 3.11 – Esquema POTT (IEEE Std C37.113, 1999). 

 

 A Figura 3.12 mostra o diagrama unifilar no qual é empregado o esquema POTT 

como proteção primária da . Sobre este diagrama unifilar são representados os pontos 

de falta F1, F2, F3 e FX. 

 

 
Figura 3.12 – Diagrama unifilar para o esquema POTT. 

 

 Considerando os sinais recebidos pelo receptor (RC) e que são duas funções RO no 

diagrama unifilar da Figura 3.12, têm-se um total de quatro estados de operação. Neste 

caso, a Tabela 3.4 mostra o estado de operação das funções de proteção do esquema 

POTT para cada uma das faltas mostradas na Figura 3.12 e conforme os identificadores da 

Figura 3.11. 

XF abD baD
2F 3F XF1F
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Tabela 3.4 – Estado de operação dos dispositivos do esquema POTT para cada falta da Figura 3.12 

Falta 

Funções de Proteção

SE A SE B 

RO Rx RO Rx 

Interna F1 1 1 1 1 

Externa

F2 0 1 1 0 

F3 1 0 0 1 

Fx 0 0 0 0 
 

3.4.5 Esquema Híbrido por Comparação Direcional (Esquema de Desbloqueio com 
lógica de eco) 

 Este esquema usa as funções de sobrealcance e de bloqueio, tal como é feito no 

esquema DCB. Funções de distância de fase são quase exclusivamente usadas para 

detectar as faltas entre fases, enquanto que funções de distância para terra ou funções de 

sobrecorrente direcional para terra podem ser usadas para a detecção de faltas para terra. 

O canal é chaveado pelas funções RO ou pelo recebimento de um sinal de TRIP do terminal 

remoto, quando não há operação simultânea das funções de bloqueio (B) no terminal local. 

O último método de chaveamento é chamado lógica de “eco”. A lógica simplificada para o 

esquema híbrido é mostrada em Figura 3.13 (IEEE Std C37.113, 1999). 

 Para uma falta interna que é detectada pelas funções RO em cada terminal da linha, 

o esquema funciona como um esquema POTT. As funções RO chaveiam seu respectivo 

transmissor e iniciam o comando de abertura dos disjuntores quando o sinal de disparo é 

recebido a partir do terminal remoto. Este esquema, ao contrário do esquema POTT, iniciará 

um disparo somente quando um terminal detecta a falta.  Isto acontece através do circuito 

de eco. Por exemplo, considere uma falta sobre a linha que é detectada pela função RO, 

apenas no terminal 1 (o disjuntor no terminal 2 pode estar aberto ou a fonte no terminal 2 

pode ser muito fraca). As funções RO no terminal 1 vão enviar um sinal de disparo para o 

terminal 2, neste, o transmissor será chaveado pela recepção deste sinal de disparo, e o 

disjuntor 2 será desarmado porque os elementos da proteção de bloqueio não operaram. 

Deste modo, o esquema híbrido, neste sentido, funciona de maneira semelhante ao 

esquema de bloqueio (IEEE Std C37.113, 1999). 

 Para uma falta externa, uma ou mais funções RO vai operar e chavear o respectivo 

transmissor para a frequência de TRIP.  A recepção do sinal de TRIP não causará a 

abertura dos disjuntores nos demais terminais, pois nenhuma das funções RO terá operado 

lá. O sinal de TRIP recebido não será repetido porque uma ou mais das funções de bloqueio 

terão operado para esta falta para bloquear a repetição (IEEE Std C37.113, 1999). 
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Figura 3.13 – Esquema híbrido por comparação direcional (IEEE Std C37.113, 1999). 

 

 A Figura 3.14 mostra o diagrama unifilar no qual é empregado o Esquema Híbrido 

por Comparação Direcional como proteção primária da . Sobre este diagrama unifilar 

são representados os pontos de falta F1, F2, F3, F4, F5 e FX. 

 

 
Figura 3.14 – Diagrama unifilar para o esquema híbrido por comparação direcional. 

 

 Considerando os sinais recebidos pelo receptor (RC) e que são duas funções RO e 

duas funções B no diagrama unifilar da Figura 3.14, têm-se um total de seis estados de 

operação. Neste caso, a Tabela 3.5 mostra o estado de operação das funções de proteção 

do Esquema Híbrido para cada uma das faltas mostradas na Figura 3.14 e conforme os 

identificadores da Figura 3.13. 
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Tabela 3.5 – Estado de operação dos dispositivos do Esquema Híbrido para cada falta da Figura 
3.14. 

Falta 

Funções de Proteção 

SE A SE B 

RO B Rx RO B Rx

Interna 

F1 1 0 1 1 0 1 

F1 0 0 1 1 0 1 

F1 1 0 1 0 0 1 

Externa

F2 0 1 1 1 0 0 

F3 1 0 0 0 1 1 

F4 0 1 0 0 0 0 

F5 0 0 0 0 1 0 

Fx 0 0 0 0 0 0 
 

3.4.6 Sistema de Desbloqueio por Comparação Direcional 
 Quando a linha de transmissão é utilizada como meio de comunicação de um 

esquema por comparação direcional com relé de sobrealcance permissivo (POR – 

permissive overreaching relay), existe a possibilidade de que o sinal de carrier possa ser 

atenuado ou perdido como um resultado da falta. Se isso ocorrer, o sinal de disparo para 

abertura do disjuntor não seria permitido, porque o sinal permissivo estaria perdido. Para 

superar esta possibilidade, a lógica de desbloqueio pode ser adicionada ao receptor. 

Quando o sinal de carrier é perdido, a lógica de desbloqueio irá produzir uma saída de 

disparo pelo receptor que irá durar por um período curto de tempo (tipicamente de 150-300 

ms). Se a perda do sinal é devido a uma falta, pelo menos, uma das funções RO de disparo 

permissivo será acionada. Assim, o sinal de disparo para o disjuntor será iniciado quando a 

saída de desbloqueio é produzida. Se nenhuma das funções de disparo permissivo é 

acionada, o canal será bloqueado em 150-300ms após a perda do sinal de carrier e 

permanecerá bloqueado até que o sinal de GUARDA retorne para um período de tempo 

predeterminado (IEEE Std C37.113, 1999). 

 

3.4.7 Aceleração de Zona 
 A lógica simplificada para o esquema aceleração de zona é mostrada na Figura 3.15. 

Este esquema exige o uso de funções RU que têm a capacidade de ser modificada em seu 

alcance pela recepção de um sinal de TRIP do terminal remoto da linha. As funções RU 

devem ser definidas com sobreposição de alcance para evitar um ponto morto sobre a linha. 

Isso geralmente requer o uso de funções de distância à terra para a detecção de faltas à 

terra, ao passo que funções de distância de fase são usadas para a detecção de faltas entre 
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fases. O esquema é aplicado geralmente com um canal FSK (Frequency Shift Keying).  O 

canal é operado na frequência de GUARDA durante condições de repouso e é ajustado para 

a frequência TRIP pela operação de qualquer uma das funções RU (IEEE Std C37.113, 

1999). 

 
Figura 3.15 – Esquema aceleração de zona (IEEE Std C37.113, 1999). 

 

 Para uma falta interna na zona de sobreposição das funções RU, a abertura dos 

disjuntores é diretamente iniciada e o canal é ajustado para a frequência TRIP.  A recepção 

da frequência TRIP amplia (acelera) o alcance das funções RU para algo maior do que a 

impedância da linha. Este aumento de alcance não tem mais efeito porque o comando para 

abertura dos disjuntores já foi iniciado em cada terminal da linha. Para uma falta interna 

perto de um terminal, a função RU naquele terminal irá operar e dará diretamente o 

comando de abertura do disjuntor, ao mesmo tempo ajustará seu transmissor para a 

frequência de TRIP. A recepção da frequência de TRIP no outro terminal vai ampliar o 

alcance da função RU, que irá detectar a falta para iniciar a abertura do disjuntor. Para faltas 

externas, nenhuma das funções RU funcionará e, portanto, a ação de abertura dos 

disjuntores não será executada em qualquer terminal (IEEE Std C37.113, 1999). 

 Esse esquema é muito seguro porque não dispara para faltas externas, 

independentemente do estado do canal. Por outro lado, ele não disparará para faltas em 

zona morta se o canal é inoperante. Nesta condição, proteção de retaguarda com tempo de 

atraso deverá ser invocada para realizar o sinal de comando de abertura do disjuntor.  

Como o sinal de GUARDA é transmitido continuamente, o canal pode ser monitorado 

continuamente (IEEE Std C37.113, 1999). 

 A Figura 3.16 mostra o diagrama unifilar no qual é empregado o esquema de 

Aceleração de Zona como proteção primária da . Sobre este diagrama unifilar são 

representados os pontos de falta F1, F2, F3 e FX. 

1

TRIP CB 1

2

TRIP CB 2

RU

RCVR

XMTR

RU

RU

RU

RCVR

XMTR

Linha Protegida

RU: Função de Operação de Subalcance

RCVR: Receptor
XMTR: Transmissor

RxRx

Alcance Estendido de RU Alcance Estendido de RU
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Figura 3.16 – Diagrama unifilar para o esquema Aceleração de Zona. 

 

 Considerando os sinais recebidos pelo receptor (RC) e que são duas funções RU no 

diagrama unifilar da Figura 3.16, têm-se um total de quatro estados de operação. Neste 

caso, a Tabela 3.6 mostra o estado de operação das funções de proteção do esquema 

Aceleração de Zona para cada uma das faltas mostradas na Figura 3.16 e conforme os 

identificadores da Figura 3.15. 

 
Tabela 3.6 – Estado de operação dos dispositivos do esquema Aceleração de Zona para cada falta 

da  Figura 3.16. 

Falta 

Funções de Proteção

SE A SE B 

RU Rx RU Rx 

Interna 

F1 1 1 1 1 

F2 1 1 1 1 

F3 1 1 1 1 

Externa Fx 0 0 0 0 
 

3.4.8 Proteção de Distância Escalonada (Stepped Distance Protection) 
 A zona do relé de distância é aberta na sua extremidade remota, ou seja, o ponto 

remoto de alcance do relé de distância não pode ser precisamente determinado, e certa 

quantidade de incerteza sobre seu alcance pode ser aceitável. Esta incerteza de alcance é 

tipicamente da ordem de 5% do ajuste de pickup. Fazendo referência à Figura 3.17(a), a 

zona desejada de proteção é mostrada com uma linha pontilhada. A situação ideal seria ter 

trip instantâneo para todas as faltas dentro da área pontilhada. Devido a incerteza na 

extremidade remota, deve-se aceitar uma zona de subalcance. Isto assegura que não haja 

sobrealcance no terminal da seção da linha. É comum ajustar o valor de pickup do relé de 

distância responsável pela zona-1 entre 85% e 90% do comprimento da linha e com 

temporização instantânea. Entretanto, a zona-1 não protege toda a linha de transmissão: a 

área entre o fim da zona-1 e a barra B não está protegida (veja Figura 3.17). 

Consequentemente, outro relé de distância é aplicado para definir outra zona, a qual 

deliberadamente sobrealcança além do terminal remoto da linha de transmissão. Esta zona 

1F2F 3F XFXF abD baD
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é conhecida como zona-2 da proteção de distância, e deve ser mais lenta, para faltas 

(exemplo: 1F ) na próxima seção de linha, de forma que a proteção na próxima linha opere 

primeiro. Este atraso de coordenação para a zona-2 é usualmente de 0,3 segundos 

(Horowitz, et al., 2008). O atraso de tempo deve assegurar que a coordenação seja 

alcançada com a eliminação de uma falta próxima na seção da linha adjacente, incluindo o 

tempo de operação do disjuntor (GE Industrial Systems, 2009). 

 

 
Figura 3.17 – Proteção de distância escalonada com três zonas. a) zonas coordenadas em distância. 

b) zonas coordenadas em tempo (Horowitz, et al., 2008). 

 

 O alcance da zona-2 é geralmente ajustado entre 120% a 150% do comprimento da 

linha AB. Deve ser mantido em mente que a zona-2 do relé abR  não deve alcançar além da 

zona-1 do relé bcR , caso contrário algumas faltas poderiam existir simultaneamente nas 

segundas zonas de abR  e bcR , e poderia conduzir a um trip desnecessário de ambas as 

linhas (Horowitz, et al., 2008). A função adicional da zona-2 é como uma proteção de 

retaguarda temporizada para faltas na barra remota (GE Industrial Systems, 2009). 

 É notado que a zona-2 da proteção de distância também dá proteção de retaguarda 

para a proteção de distância da linha vizinha. Porém isto é verdadeiro somente para parte 

da linha vizinha, dependendo de quão longe esta segunda zona alcança. Em geral, para 

prover a função de retaguarda para a linha vizinha como um todo é costumeiro prover ainda 

outra zona de proteção para o relé A. Esta é conhecida com a terceira zona de proteção, e 

usualmente se estende de 120% à 180% da próxima seção de linha. A terceira zona deve 

coordenar em tempo e distância com a segunda zona do circuito vizinho, e usualmente o 

abR bcR
1F
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tempo de operação da terceira zona é da ordem de 1 segundo. As três zonas de proteção 

das duas seções de linha AB e BC são mostradas na Figura 3.17(b) (Horowitz, et al., 2008). 

 É importante ressaltar que as zonas de sobrealcance nem sempre podem ter ajustes 

com os valores definidos acima. Isto pode ser causado, por exemplo, por linhas adjacentes 

cujos comprimentos são diferentes e/ou pelo efeito das contribuições de corrente de falta 

das linhas nas barras intermediárias (infeed) (Horowitz, et al., 2008). 

 Considere, por exemplo, o sistema de transmissão mostrado na Figura 3.18. O relé 

abR  é para ser ajustado para proteger a linha AB, e fornecer retaguarda para as linhas BC e 

BD. As impedâncias das três linhas são como mostradas na Figura 3.18. (Note que estas 

impedâncias são em ohms primários). Normalmente, os ajustes são expressos em ohms 

secundários. A Zona 1 ajustada para abR  é ( )30485,0 ⋅+× j , ou ( ) Ω⋅+ 5,254,3 j . A Zona 2 

é ajustada em ( )30420,1 ⋅+× j , ou ( ) Ω⋅+ 368,4 j . Já que o relé abR  deve prover proteção 

de retaguarda para os relés bcR  e bdR , portanto, abR deve alcançar além da linha mais 

longa. Então, a zona 3 é ajustada em ( ) ( )[ ]6075,1304 ⋅+⋅+⋅+ jj , ou em ( ) Ω⋅+ 1205,14 j . 

O tempo de atraso associado com a segunda e terceira zonas seria ajustado em 0,3s e 1,0s, 

respectivamente (Horowitz, et al., 2008).  

 

 
Figura 3.18 – Exemplo de ajuste considerando linhas adjacentes com diferentes comprimentos 

(Horowitz, et al., 2008). 

 

 Caso uma das linhas vizinhas, tal como a linha BD, seja muito curta, então a zona 2 

ajustada para o relé abR  poderia alcançar além de seu fim. Para o presente caso, isto 

aconteceria se a impedância da linha BD fosse menor que 

( )[ ] ( ) Ω+=+−+ 68.0)300.4(368.4 jjj . Em tal caso, alguém deve ajustar a Zona 2 para 

ser um pouco menor, para assegurar que a zona não sobrealcance a Zona 1 de bdR , ou, se 

isto não é possível, a Zona 2 do relé abR  dever ser ajustada tão longa quanto a Zona 2 do 

abR

bdR

bcR304 j+

607 j+

202 j+
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relé bdR  ou ela será dispensada e somente a Zona 3 poderia ser empregada como uma 

função de retaguarda para as linhas vizinhas (Horowitz, et al., 2008). 

 Por fim, a Figura 3.19 mostra o diagrama unifilar no qual é empregado o esquema 

de proteção de distância escalonada como proteção principal e remota da ; e a Tabela 

3.7 mostra o estado de operação dos relés da proteção principal e remota da linha  para 

cada uma das faltas mostradas na Figura 3.19. 

 

 
Figura 3.19 – Diagrama unifilar da Proteção de Distância Escalonada. 

 
Tabela 3.7 – Estado de operação das funções da proteção de distância escalonada para cada falta 

da Figura 3.18. 

Falta 

Proteção 
Principal 

Retaguarda 
Remota 

SE-A SE-C 

Z1 Z2 Z2 Z3 

Interna 
F1 1 0 1 0 

F2 0 1 0 1 

Externa 
F3 0 0 0 0 

F4 0 0 1 0 

Fx 0 0 0 0 
 

3.5 PROTEÇÃO DE BARRAS 

 Por ser formada por cabos ou tubos que estão firmemente fixados, e por estar 

localizada no interior de uma área protegida no pátio da subestação, e por ser constituída de 

dimensões pequenas, as possibilidades de defeitos numa barra são reduzidas (Kindermann, 

2008). Segundo Anderson (1999), esse defeitos correspondem aproximadamente a 5% 

daqueles ocorridos no sistema elétrico. A tabela mostra uma estatística das causas de 

defeitos na barra de uma subestação desabrigada (Anderson, 1999). 

 

2FXF 4F XFXFabD baD
1FXF 3F
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Tabela 3.8 – Ocorrência de tipo de defeito em barra (Anderson, 1999). 

Causa do defeito na barra 
Tipo e número de defeitos 

Total Total (%) 
1Ф-t 2Ф-t 3Ф-t 3Ф Desconhecido 

Flashover 20 6 1 - - 27 21 

Defeito no Disjuntor 16 2 2 - - 20 15,5 

Defeito na seccionadora 19 2 - - 1 22 17 

Defeito na isolação 4 1 1 3 - 9 7 

Defeito no TC 3 - - - - 3 2,3 

Erro de manobra 8 1 5 1 - 15 11,6 

Esquecimento do aterramento 

usado na manutenção 
6 1 8 - - 15 11,6 

Contato acidental 5 - 2 - - 7 5,4 

Desmoronamento ou queda 

de estrutura 
4 1 - 1 - 6 4,7 

Desconhecida 2 1 - 1 1 5 3,9 

Total para cada tipo de defeito 87 15 19 6 2 129 - 

Percentagem para cada tipo 

de defeito 
67,4 11,6 14,7 4,7 1,6 - 100 

 

 Por outro lado, a barra é um dos elementos do sistema mais críticos. É o ponto de 

conexão de uma variedade de elementos e uma quantidade de linhas de transmissão, e 

qualquer operação incorreta iria causar a perda de todos esses elementos. Isso teria o 

mesmo efeito desastroso produzido por um grande número de faltas simultâneas. No 

entanto, sem a proteção de barra, se uma falta na barra ocorrer, os terminais remotos de 

linhas devem disparar os disjuntores (Horowitz, et al., 2008). Com efeito, isso poderia criar 

uma situação pior do que a perda de todos os elementos na própria barra por duas razões 

(Horowitz, et al., 2008):  

 

1) A perda das extremidades remotas também irá resultar na perda de cargas 

intermediárias. 

2) Como os sistemas se tornam mais fortes, é cada vez mais difícil para os terminais 

remotos verem todas as faltas devido aos infeeds. 

  

 Além da alta perda da continuidade de serviço, os defeitos são de alto risco devido 

(Kindermann, 2008): 

• A corrente de curto-circuito fase-terra ser de alto valor, isto porque, a resistência da 

malha é muito baixa; 
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• Os curtos-circuitos estarem localizados dentro da área da subestação, colocando em 

risco os equipamentos vizinhos e a segurança humana, principalmente devido a 

explosões, fogo e estilhaços de material; 

• A retirada da barra, dependendo da sua importância e porte, pode comprometer a 

segurança do sistema elétrico. 

 

3.5.1 Esquema de Proteção 
 Defeitos em barras devem ser isolados por meio da abertura de todos os disjuntores 

associados a ela. Como este desligamento pode incluir geradores ou linhas de interligação é 

de suma importância que a proteção de barras funcione corretamente para defeitos 

exclusivamente nas barras, sendo insensível a defeitos externos. Os arranjos de 

barramentos são mais sofisticados para níveis mais altos de tensão, de modo a evitar a 

perda total da subestação em decorrência de perturbações e/ou necessidade de 

manutenção em equipamentos. Os defeitos em barras, geradores e transformadores não 

são, em geral, de natureza transitória, mesmo que a causa de origem o tenha sido; os danos 

causados são permanentes, com o que fica vedada a possibilidade de reaplicação imediata 

de tensão. Estes equipamentos são, em geral, tão bem protegidos contra a ação de 

elementos da natureza, bem como erros de operação, que a possibilidade de defeito é bem 

menor do que em outros componentes do sistema, tais como as linhas de transmissão 

(Stemmer, et al., 1977a). 

 A maneira mais elementar de proteger as barras é usando os relés dos circuitos que 

alimentam a barra. A barra fica incluída dentro da zona de proteção de retaguarda dos relés 

pertencentes às subestações adjacentes. Este tipo de proteção é simples (não há 

necessidade de novos relés) e evita a possibilidade de desligamento indevido de toda a 

barra por causa da operação acidental de um único relé. Em contrapartida, apresenta uma 

baixa velocidade de atuação, pois depende da temporização dos relés utilizados como 

retaguarda remota (Mason, 1956). No entanto, em níveis altos de tensão (230 kV, ou mais) 

as barras possuem um esquema próprio de proteção, assim como também são incluídos os 

esquemas contra falha de disjuntor (Cardoso Jr., 2003).  

 A proteção de barras da subestação é quase universalmente realizada pela proteção 

diferencial. Este método faz uso da lei de Kirchhoff, pela qual a soma vetorial de todas as 

correntes que entram ou saem de um ponto (o barramento da subestação) deve ser zero. 

Na prática, este tipo de proteção é realizada através do equilíbrio das correntes do 

secundário dos TCs de todos os circuitos conectados ao barramento e, em seguida, 

conectando este circuito equilibrado, com a bobina de operação do relé (Horowitz, et al., 

2008). Portanto, uma proteção diferencial completa requer que todos os circuitos 

conectados ao barramento estejam envolvidos. Exceto para barras com dois circuitos, isto 
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significa comparações entre vários TCs que estão operando em diferentes níveis de energia 

e frequentemente com características diferentes. A condição mais crítica é a falta externa 

justamente fora da zona diferencial. Os TCs para este circuito sob falta recebem a soma de 

todas as correntes a partir do outros circuitos. Então ele deve reproduzir uma alta magnitude 

de corrente com precisão suficiente para comparar com as correntes dos outros TCs e evitar 

o mau funcionamento da proteção; então, o desempenho do TC é importante. Os relés e 

TCs são ambos importantes membros de um “time” para prover uma atuação sensível e 

rápida para todas as faltas internas, ainda contendo-se para todas as faltas fora da zona 

diferencial (Blackburn, 2006). 

 A proteção diferencial fornece uma proteção sensível e rápida de fase-fase e fase-

terra e, geralmente, é recomendada para todas as barras. A proteção de retaguarda é 

normalmente fornecida pela proteção associada aos circuitos de conexão. Um segundo 

esquema de proteção diferencial é, por vezes, utilizado para barras muito importantes e 

pode ser ditada por exigências de redundâncias especificadas para sistemas de energia de 

grande porte. As barras em subestações de distribuição e dentro de complexos industriais 

são muitas vezes protegidas por proteções menos complexas e temporizadas (Blackburn, 

2006). 

 O esquema de proteção de barras é formado pela proteção diferencial, proteção 

contra falha de disjuntor, alimentação CC de relés e disjuntores, e sobretensão (Cardoso Jr., 

2003).  A Figura 3.20 mostra o esquema de proteção de barras de 230 e 500 kV. 

 

 
Figura 3.20 – Esquema de proteção de barras (Cardoso Jr., 2003). 

 

 Os relés 59 e 87 implicam em desligamento (94) e bloqueio (86), respectivamente. O 

relé temporizado da proteção contra falha de disjuntor (86BF), pode dar partida por atuação 

dos relés 59 ou 87 da proteção de barra, ou ainda devido ao pedido de disparo do disjuntor 

em razão da operação da proteção do componente conectado ao disjuntor. Logo, o relé 

86BF pode ou não ser disparado para falta na barra ou elementos adjacentes, caso algum 

87
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disjuntor falhe na operação. O relé 59 é utilizado para evitar sobretensões na barra, que 

podem ocorrer em consequência a contingências (Cardoso Jr., 2003). O princípio básico 

do esquema para proteção de barras de 500 kV é bastante similar ao de 230 kV, exceto que 

existe uma unidade de falha de disjuntor (86BF) discriminada para cada disjuntor em 500 kV 

(Cardoso Jr., 2003). Destes, o único relé que especifica se a falta foi na barra é o relé 

diferencial 87, cujos possíveis estados de operação são mostrados na Tabela 3.9, 

considerando as faltas F1 e FX da Figura 3.20. 

 
Tabela 3.9 – Estado de operação da função 87 para cada falta da Figura 3.20. 

Falta 

Proteção Principal 

SE - Barra A 

87 

Interna F1 1 

Externa Fx 0 
 

3.5.2 Configurações típicas de subestações 
 Barras existem por toda parte do sistema de energia e é onde dois ou mais circuitos 

são interconectados. O número de circuitos que estão conectados a uma barra varia muito. 

Faltas em barras podem resultar em distúrbios severos do sistema, porque todos os 

circuitos alimentando a corrente de falta podem ser abertos para isolar o problema. Então, 

quando há mais que seis à oito circuitos envolvidos, barras são frequentemente separadas 

por circuitos disjuntores (barra de transferência), ou um arranjo de barra é usado tal que 

minimize o número de circuitos que podem ser abertos para uma condição de falta na barra 

(Blackburn, 2006). Os principais tipos de arranjo de barra são: 

 

Barra simples 

Uma Barra com Barra de Transferência – Um disjuntor 

Barra Principal e de Transferência com Um disjuntor 

Barra dupla – Um disjuntor 

Barra dupla – Dois disjuntor 

Barra em anel 

Barra e Um e Meio disjuntor 

Barra e transformador – Um disjuntor 

 

 Os disjuntores têm chaves em ambos os lados para prover seu isolamento do 

sistema após danos ou por manutenção. Geralmente, estas chaves são operadas 

manualmente sem nenhuma carga. Nas figuras das seções seguintes, os circuitos 
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conectados as barras podem ser geradores, transformadores, linhas, motores, e assim por 

diante. Nestas figuras, a caixa(s) de linha tracejada delimita a zona da proteção diferencial 

de barra: zona da proteção primária (Blackburn, 2006). 

 

3.5.3 Barra Simples (Single Breaker – Single Bus) 
 Com este esquema (Figura 3.21), uma linha é terminada em um disjuntor, que 

consequentemente é terminado em uma barra, transformador ou outra fonte ou carga (IEEE 

Std C37.113, 1999). Este tipo de arranjo é o mais básico, simples e econômico. É usado 

amplamente e particularmente na distribuição e linhas de   subtransmissão de baixa tensão. 

É fácil de suprir a proteção diferencial contanto que os TCs necessários estejam disponíveis, 

com a zona de proteção englobando toda a barra, com mostra a Figura 3.21 (Blackburn, 

2006). 

 
Figura 3.21 – Típica barra disjuntor simples - barra simples e a zona da proteção diferencial de barra 

(Blackburn, 2006). 

 

 Este arranjo de barra não provê flexibilidade de operação. Todas as faltas na barra 

requerem abertura de todos os circuitos conectados à barra. Problemas ou manutenção em 

um disjuntor requer que o circuito seja removido de serviço. Porém a manutenção pode não 

ser demasiadamente um problema se a manutenção completa do circuito e da proteção 

possa ser agendada ao mesmo tempo. Um conjunto de TPs sobre a barra pode suprir 

tensão para a proteção de todos os circuitos (Blackburn, 2006). 
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3.5.4 Uma Barra com Disjuntor de Transferência de Barra – Um disjuntor 
 Este arranjo (Figura 3.22) é uma extensão do arranjo Barra Simples (Figura 3.21) e 

é usado quando existe um grande número de circuitos, especialmente em baixas tensões, 

tal como subestações de distribuição e industrial. Provê flexibilidade quando a subestação é 

alimentada por duas ou mais fontes independentes de energia. Qualquer fonte que esteja 

conectada a cada barra permite operação com a barra de transferência através do disjuntor 

52T, tanto aberto quanto fechado. Se uma fonte é perdida, todos os circuitos podem ser 

alimentados pela outra fonte, com o disjuntor 52T fechado. Zonas diferenciais separadas 

para cada barra são aplicadas. Uma falta em uma zona de barra ainda permite o serviço dos 

circuitos da outra barra (Blackburn, 2006). Note que o disjuntor de interligação (52T) deve 

ser protegido pelas proteções de ambas as barras associadas a ele. A falha de operação 

deste, para uma falta em uma zona de barra, provocará o desligamento de todos os 

disjuntores das duas barras (Andrichak, et al., 1995). 

 

 
Figura 3.22 – Disjuntor simples – barra dupla com disjuntor de transferência de barra, e as zonas da 

proteção diferencial de barra (Blackburn, 2006). 

 

3.5.5 Barra Principal e de Transferência com um Disjuntor 
 Adicionando-se uma barra de transferência (Figura 3.23) se provê aumento na 

flexibilidade de operação. A operação normal é similar àquela na Figura 3.21, com todos os 

circuitos alimentados a partir da barra principal. Esta barra é protegida por uma zona 

diferencial simples (linha pontilhada). Uma falta na barra requer a abertura de todos os 

disjuntores, o que interrompe todos os serviços conectados ao barramento (Blackburn, 

2006). 



50 

 

 

 Normalmente, a barra de transferência não é energizada. Para qualquer defeito ou 

manutenção em um disjuntor, o circuito correspondente é conectado à barra de 

transferência pelo fechamento de sua chave normalmente aberta (NA) e fechando o 

disjuntor de transferência (52T) para continuar o serviço. Somente um circuito é então 

conectado na barra de transferência em qualquer momento. A proteção associada com o 

disjuntor de transferência deve estar situada e adaptada para a proteção de qualquer dos 

circuitos da barra principal. Isto pode requerer diferentes ajustes, o qual pode ser feito para 

cada circuito transferido ou operando com proteção comprometida para o período de 

operação da barra de transferência. Esta é uma desvantagem do ponto de vista da proteção. 

Em geral, não é desejável chavear ou modificar o sistema de proteção por que o potencial 

de erro pode resultar na falha ou não operação da proteção. O uso de relés baseados em 

microprocessadores pode mitigar este problema, pois grupos de múltiplos ajustes estão 

disponíveis nestes tipos de relés. Um grupo de ajuste pode ser dedicado para cada circuito 

e os ajustes aplicados especificamente para adaptarem-se às necessidades do circuito. O 

grupo de ajustes requerido pode ser habilitado automaticamente pela posição dos contatos 

das chaves que identificam o circuito específico que é conectado à barra de transferência 

(Blackburn, 2006). Por fim, um conjunto de TPs sobre a barra pode suprir tensão para todas 

as proteções dos vários circuitos (Blackburn, 2006). 

 

  
Figura 3.23 – Um disjuntor - barra principal com barra de transferência (Blackburn, 2006). 
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3.5.6 Barra Dupla (Single Breaker – Double Bus) 
 Este arranjo provê alta flexibilidade para operação de sistemas. Qualquer linha pode 

ser operada a partir de qualquer uma das barras: as barras podem ser operadas juntas, 

como mostrado na Figura 3.24, ou independentemente, e uma barra pode ser usada como 

uma barra de transferência se um disjuntor de linha está fora de serviço. A desvantagem é 

que ela requer complicado chaveamento da proteção: tanto para a proteção de barra como 

de linha. Duas zonas diferenciais de barras são requeridas. Na Figura 3.24, as linhas 1 e 2 

são mostradas conectadas a barra 1, com  as linhas 3 e 4 conectadas a barra 2. Para esta 

operação, as zonas diferenciais estão pontilhadas (Blackburn, 2006). 

 

 
Figura 3.24 – Disjuntor simples – barra dupla e zonas de proteção diferencial (Blackburn, 2006).  

 

 Assim como para o arranjo de barra anterior (Figura 3.23), a proteção da barra de 

transferência deve ser adaptável para a proteção de qualquer uma das linhas quando o 
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disjuntor 52T é utilizado para substituir qualquer um dos disjuntores da linha, usando uma 

barra como uma barra de transferência. Neste caso, a proteção diferencial sobre aquela 

barra deve ser removida de serviço (Blackburn, 2006). 

 Faltas na barra ou circuitos associados requerem abertura de todos os circuitos 

conectados ao barramento naquele momento. Faltas no disjuntor de transferência (52T) 

deve retirar ambas as barras e todos os circuitos (Blackburn, 2006). 

 Transformadores de potencial para proteção são requeridos para cada barra (Figura 
3.24).  Porém, os TPs no lado da linha são preferíveis para evitar chaveamento se a tensão 

for requerida para a proteção de linha (Blackburn, 2006). 

 

3.5.7 Barra Dupla e Disjuntor Duplo (Double Breaker – Double Bus) 
 Este é um arranjo muito flexível que requer dois disjuntores por circuito (Figura 
3.25). Cada barra é protegida por uma proteção diferencial separada, como ilustrado na 

Figura 3.25. A proteção de linha opera a partir dos TCs em paralelo, e isto provê proteção 

para a área de barra entre as duas zonas sobrepostas aos dois disjuntores. A proteção de 

linha opera para abrir ambos os disjuntores (Blackburn, 2006). 

 

 
Figura 3.25 – Disjuntor duplo – barra dupla (Blackburn, 2006). 
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 Com todas as chaves fechadas (NF), uma falta sobre qualquer barra não interrompe 

o serviço das linhas. Todo chaveamento é feito com disjuntores, e qualquer barra pode ser 

removida para manutenção (Blackburn, 2006). A medição de tensão no lado da linha é 

necessária se requerida pela proteção de linha. 

 

3.5.8 Barra em Anel (Ring Bus) 
 Este arranjo (Figura 3.26) tem tornado-se bastante comum, particularmente em altas 

tensões. Alta flexibilidade é obtida com um mínimo de disjuntores. Cada disjuntor serve duas 

linhas e deve ser aberto para faltas sobre qualquer linha. A seção de barra entre os 

disjuntores torna-se parte da linha, assim a proteção de barra não é aplicável ou requerida. 

A interconexão dos TCs para proteção de cada linha é mostrada na Figura 3.26 através de 

linhas tracejadas, e as faltas nas linhas devem abrir dois disjuntores. Se o anel é aberto por 

qualquer razão, uma falta sobre uma linha poderia separar as outras linhas e a barra 

(Blackburn, 2006). 

 A tensão da proteção de linha, se requerida, é obtida a partir dos TPs ou, mais 

comumente, em altas tensões pelo divisor capacitivo de potencial (DCP) conectado para 

cada linha (Blackburn, 2006). 

 
Figura 3.26 – Barra em Anel (Blackburn, 2006). 

 

3.5.9 Barra Dupla e Disjuntor e Meio (Breaker-And-A-Half bus) 
 Este arranjo (Figura 3.27) provê mais flexibilidade de operação, mas requer mais 

disjuntores que a barra em anel. Este tipo é também amplamente usado, especialmente 

para grandes sistemas em alta tensão e com diversos circuitos. Cada uma das duas barras 

em operação tem proteção diferencial separada. O disjuntor do circuito central serve a 

ambas as linhas, então, a designação Meio é dada para o circuito central (Blackburn, 2006). 

 As interconexões dos TCs são mostradas, para cada seção de linha com linhas 

tracejadas, na Figura 3.27. As tensões para os relés de linha devem usar TPs ou DCPs 
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(Divisor Capacitivo de Potencial) no lado da linha. As faltas na linha disparam a abertura de 

dois disjuntores, mas não causa a perda de serviço para as outras linhas se todos os 

disjuntores estão normalmente fechados, como mostrado na Figura 3.27 (Blackburn, 2006). 

 

 

 
Figura 3.27 – Barra dupla e disjuntor um e meio (Blackburn, 2006). 

 

 

3.5.10 Combinação Barra-Transformador (Trasformer-Bus Combination) 
 Este é o arranjo Uma Barra – Um Disjuntor da Figura 3.21 com um banco de 

transformadores diretamente conectado ao barramento, como mostra a Figura 3.28. A 

vantagem é a economia de custo do circuito disjuntor entre o transformador e a barra. É 

prático para subestações pequenas, tal como na distribuição, onde há somente um 
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transformador para alimentar vários circuitos. Aqui uma falta no transformador ou na barra 

requer que todo o serviço seja interrompido. A zona diferencial inclui tanto a barra quanto o 

transformador (linhas tracejadas). Nestas aplicações, relés diferenciais de transformadores 

deve ser utilizado (Blackburn, 2006). 

 

 
Figura 3.28 – Um disjuntor, uma barra e um transformador com zona de proteção diferencial barra-

transformador combinado (Blackburn, 2006). 

 

 

3.5.11 Disjuntores associados aos Esquemas de Proteção de Linha 
 Considerando a Linha 1 mostrada na Figura 3.21 a Figura 3.28, os disjuntores 

associados aos esquemas de proteção de linha para os arranjos barra/disjuntor podem ser 

vistos na Tabela 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

Tabela 3.10 – Disjuntores associados aos esquemas de proteção de linha para os arranjos de barra. 

Arranjo Barra / Disjuntor 

Disjuntores 

Operação Normal Por transferência de Trip

52-1 52-2 T 

Uma barra – Um disjuntor Ok ---- ---- 
Barra com disjuntor de transferência de 
barra – Um disjuntor Ok ---- ---- 

Barra Principal e de Transferência com Um 
disjuntor Ok ---- Ok 

Barra dupla – Um disjuntor Ok ---- Ok 

Barra dupla – Dois disjuntor Ok Ok ---- 

Barra em anel Ok Ok ---- 

Barra e Um disjuntor e Meio Ok Ok ---- 

Barra e transformador – Um disjuntor Ok ---- ---- 

 

3.6 PROTEÇÃO DE TRANSFORMADORES 

 Os transformadores estão em todas as partes do sistema de energia elétrica, entre 

todos os níveis de tensão, e existentes em diversos tamanhos, tipos e conexões (Blackburn, 

2006). Geralmente, são afetados por ocorrência de curtos-circuitos e superaquecimento. A 

falta de maior incidência é a monofásica, embora possam ocorrer defeitos, entre fases e 

espiras, ou entre o enrolamento de alta e baixa tensão, podendo ser de ocorrência rápida ou 

lenta (Biondi Neto, et al., 1999). Normalmente, os disjuntores ou outros meios de 

desconexão estão disponíveis nos terminais de enrolamento dos bancos de transformadores 

ou perto deles. No entanto, a economia, por vezes, dita a omissão de um disjuntor. Assim, o 

banco de transformadores pode ser conectado diretamente a um barramento de linha, ou a 

uma fonte de energia (Blackburn, 2006). 

 O principal objetivo da proteção de transformador é detectar faltas internas aos 

transformadores com alta sensibilidade, juntamente com um alto grau de imunidade para 

faltas externas. A sensibilidade na detecção e a isolação de faltas internas irá limitar os 

danos internos causados pela falta e a quantidade de reparos posteriores que será exigido 

(Blackburn, 2006). 

 Ao contrário de uma linha de transmissão, a extensão física de um transformador é 

limitada dentro de uma subestação, e, consequentemente, a proteção diferencial, que é a 

forma mais desejável de proteção disponível, pode ser usada para proteger 

transformadores. Em geral, um transformador pode ser protegido por fusíveis, relés de 

sobrecorrente, relés diferenciais e relés de pressão, e pode ser monitorado, para os 
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problemas incipientes, com a ajuda de medições de temperatura do enrolamento, e análise 

química do gás sobre o óleo isolante (Horowitz, et al., 2008). 

 A proteção diferencial, quando aplicável, fornece a melhor proteção de todas tanto 

para as faltas entre fases quanto para terra, exceto em sistemas não aterrados ou quando a 

corrente de defeito é limitada por terra de alta impedância. Neste último caso, a proteção 

diferencial provê apenas proteção contra falta entre fases (Blackburn, 2006). Geralmente, a 

proteção diferencial é aplicada aos bancos de transformadores de 10 MVA e superior. A 

chave é a importância do transformador no sistema, assim a proteção diferencial pode ser 

desejável para unidades menores para limitar os danos em interligações críticas (Blackburn, 

2006). 

 Na Figura 3.29, os TCs são indicados para possíveis aplicações da proteção 

diferencial, ou seja, a zona de proteção diferencial está entre os TCs. O caso (a) é utilizado 

para a maioria das aplicações, especialmente em extra-alta tensão e é preferível, pois 

fornece proteção para o transformador e os disjuntores associados; os casos (b), (c) e (d) 

são aplicados para algumas subestações de distribuição; o caso (e) é aplicado para os 

circuitos de distribuição conectados diretamente a uma linha de alta tensão; e o caso (f) para 

geradores ou fontes de produção de energia independentes (Blackburn, 2006). 

 

 
Figura 3.29 – Conexões típicas de transformadores em sistemas de potência (Blackburn, 2006). 

  

 De uma maneira geral, na proteção de transformadores, o relé 87 não atua 

diretamente no dispositivo de abertura do disjuntor. O relé atua ativando o relé auxiliar de 

bloqueio (86), que providencia uma série de comandos, sendo um deles o envio do sinal de 

abertura ao disjuntor ou disjuntores, conforme visualizado na Figura 3.30 (Kindermann, 

2006). 
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Figura 3.30 – Diagrama esquemático da proteção diferencial (Kindermann, 2006). 

 

 Por fim, a Tabela 3.11 mostra os possíveis estados de operação da função 87, 

considerando as faltas  F1 e FX da Figura 3.30. 

 
Tabela 3.11 – Estado de operação da função 87 para cada falta da Figura 3.30. 

Falta 

Proteção Principal 

Transformador ou 
Gerador 

87 

Interna F1 1 

Externa Fx 0 
 

 

3.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este capítulo apresentou os conceitos de zona de proteção, proteção principal, 

alternativa, retaguarda remota, retaguarda local e proteção contra falha de disjuntor, 

destacando, na sequencia, a proteção diferencial de barras e transformadores, assim como 

as teleproteções utilizadas nas proteções de linhas de transmissão. Mostrou como os 

estados de operação podem ser inseridos em tabelas, permitindo associar o padrão de 

sintoma dos esquemas de proteção com a localização da falta, ou seja, se a falta é interna 

ou externa ao elemento protegido. 

 

XFXF

1F



CAPÍTULO 4 –  SISTEMA INTELIGENTE PROPOSTO PARA O DIAGNÓSTICO DE 
FALTAS 

4.1 INTRODUÇÃO 

 Na revisão bibliográfica do Capítulo 1, mostrou-se que as técnicas computacionais 

baseadas em inteligência computacional são constantemente utilizadas na solução do 

diagnóstico de faltas. A maneira (método) como estas técnicas computacionais são 

utilizadas para a realização do diagnóstico de faltas em sistemas elétrico de potência 

determinam o grau de complexidade da solução (quantas são e como as técnicas 

computacionais se relacionam), o esforço computacional exigido, os limites de sua 

aplicabilidade e a quantidade de tarefas para as quais o sistema de diagnóstico foi 

construído. A maioria das metodologias até então propostas na literatura, para o diagnóstico 

de faltas, estão focadas na tarefa de estimação da seção em falta, com pouca ou nenhuma 

preocupação com relação a detecção de falhas nos dispositivos de proteção, a qual poderia 

contribuir na compreensão dos padrões de sintomas, proporcionando uma maior segurança 

nas decisões do operador.  

 A principal dificuldade encontrada na elaboração de metodologias para o diagnóstico 

de faltas é a quantidade de alarmes que são tomados como dados de entrada, associada às 

diferentes informações que estes alarmes representam. No caso das redes neurais, a 

quantidade de alarmes implica em uma quantidade proporcional de entradas, além de 

restringir as redes neurais a trabalhar com sistemas ou seções do sistema que apresentam 

a mesma quantidade de alarmes.  Mesmo que alguns esquemas de proteção apresentem a 

mesma quantidade de alarmes, o aprendizado das redes neurais está condicionado à 

origem do alarme, ou seja, ao papel do relé no esquema de proteção.  

Este trabalho propõe um módulo de pré-processamento capaz de converter o 

formato dos dados de entrada a partir de 0 e 1 para valores em percentual. Esta conversão 

elimina a correspondência biunívoca, por exemplo, entre as entradas das redes neurais 

artificiais e os alarmes dos dispositivos de proteção, permitindo que um mesmo conjunto de 

entradas das redes neurais artificiais sejam utilizadas para diferentes filosofias de proteção e 

arranjos de barramento. Desta forma, o mesmo conjunto de redes neurais artificiais pode 

aprender diferentes filosofias de proteção e ser aplicada a outros sistemas elétricos de 

potência sem a necessidade de definir novas entradas ou inserir novas redes neurais no 

sistema de diagnóstico de faltas. 
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4.2 PRÉ-PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 A abordagem proposta faz uso dos estados de operação dos disjuntores e funções 

de proteção representados por 0 e 1, bem como das informações relacionadas as filosofias 

de proteção. Inicialmente, os dados de entrada passam por um estágio de pré-

processamento o qual agrupa os estados de operação e converte o formato de 0 e 1 para 

um formato expresso por valores em percentual. 

 A Figura 4.1 mostra um esboço do processo de aquisição e do pré-processamento 

dos alarmes provenientes dos disjuntores e das funções de proteção relacionados aos 

arranjos de proteção para um elemento do sistema elétrico de potência (barra, 

transformador ou linha de transmissão).  

  
Figura 4.1 – Aquisição e pré-processamento dos alarmes provenientes dos dispositivos de proteção. 

  

 A parte superior da figura mostra que a aquisição dos alarmes é realizada pelos 

Registradores Digitais de Perturbação (RDPs) e Unidades de Proteção Digital (UPDs),  as 
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quais registram os dados em arquivos no formato COMTRADE (Common Format for 

Transient Data Exchange). O restante da figura mostra o pré-processamento dos alarmes 

sendo realizado por duas etapas: o agrupamento dos alarmes dos dispositivos de proteção 

e a conversão dos dados do formato de 0 e 1 para o formato expresso em valores em 

percentual. 

 

4.2.1 Organização e agrupamento dos alarmes 
 A organização e agrupamento dos alarmes foram projetados de tal forma a restringir 

a quantidade de alarmes somente à seção sob análise de diagnóstico; bem como permitir, 

na etapa seguinte, a conversão dos dados do formato de 0 e 1 para o formato expresso em 

valores percentual, o que permitirá ao sistema proposto aprender diferentes filosofias de 

proteção para um mesmo conjunto de redes neurais. A característica de trabalhar com um 

elemento do sistema por vez está presente no trabalho apresentado por Ghendy et all. 

(2008). Além de trabalhar com uma quantidade menor de alarmes, o sistema simplifica o 

tratamento de múltiplas faltas e de mudanças topológicas, uma vez que os modelos neurais 

são ativados para cada componente em que foram observados alarmes. Por esta razão, 

esta característica foi incluída no sistema proposto. 

 Neste trabalho, a organização e agrupamento dos alarmes estão baseados nos 

princípios fundamentais da proteção seletiva. A zona de proteção é o segmento de um 

sistema de energia no qual a ocorrência de determinadas condições anormais fariam o 

sistema de relés de proteção atuar (IEEE Std 100, 2000). Neste sentido, há quatro tipos 

básicos de zonas de proteção: gerador, transformador, barra e linhas (IEEE Std C37.113, 

1999).  A Figura 4.2 mostra um sistema típico e suas zonas de proteção. Como pode ser 

observado, um conjunto de funções de proteção e disjuntores é responsável pela proteção 

do equipamento coberto pela zona de proteção. Portanto, o agrupamento dos alarmes de 

acordo com as zonas de proteção propicia uma forma atraente de organizar as informações 

referentes à operação dos dispositivos de proteção, deixando evidente o elemento sob 

análise de diagnóstico.  

 Os relés de primeira defesa (proteção principal) operam para uma falta em sua zona 

de proteção no menor tempo possível, e para isolar a falta, removem o menor número de 

elementos possível. Os relés de retaguarda asseguram que uma falta seja eliminada caso 

ocorra uma falha da proteção principal. Neste caso, há três formas básicas de proteção de 

retaguarda: remota, local e proteção contra falha de disjuntor. Uma combinação de todas 

estas três provê a mais completa proteção de retaguarda (IEEE Std C37.113, 1999). A 

retaguarda remota depende da proteção remota de circuitos adjacentes para alcançar as 

primeiras zonas de proteção. O tempo de abertura é alto de modo a permitir que a proteção 

principal opere (IEEE Std C37.113, 1999). O uso de retaguarda local reduz os longos 
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atrasos e a perda de seletividade que ocorre com a operação da proteção de retaguarda 

remota. A forma básica de proteção de retaguarda local é a inclusão de redundância no 

esquema de proteção  (IEEE Std C37.113, 1999). A proteção contra falha de disjuntor 

(Breaker Failure Protection – BFP) opera quando os relés locais enviam comandos para a 

abertura do circuito, mas o disjuntor falha para interromper a corrente de falta (IEEE Std 

C37.113, 1999). Neste caso, a BFP deve atuar de forma apropriada para eliminar a falta 

para a qual era esperada a atuação do disjuntor, que por alguma razão falhou (IEEE Std 

c37.119, 2005). 

 
Figura 4.2 – Sistema típico e suas zonas de proteção (Kindermann, 2006). 

   

 Das especificações das normas do IEEE citadas anteriormente é possível concluir 

que as proteções principal, retaguarda local e retaguarda remota constituem arranjos de 

proteção independentes, mas com algo em comum: o elemento coberto pela primeira zona 

de atuação da proteção. Então, este trabalho propõe que os alarmes sejam agrupados em 

arranjos de proteção de acordo com os esquemas de proteção (proteção primária, proteção 

secundária, e assim por diante), e estes arranjos de proteção sejam agrupados em relação à 

primeira zona de atuação da proteção. Por fim, propõe-se que cada arranjo de proteção seja 

composto por subgrupos de alarmes de acordo com a funcionalidade dos dispositivos de 

proteção, ou seja: 

 

• Um subgrupo de alarmes provenientes das funções de proteção dos esquemas de 

proteção. Este subgrupo é chamado ‘Relés Principais’ (Rp). Exemplo: O conjunto de 

alarmes provenientes das funções de proteção do esquema DCB; 

k

yx



63 

 

 

• Um subgrupo de alarmes provenientes dos disjuntores para os quais os relés 

principais enviam seus comandos de trip. Este subgrupo é chamado de ‘Disjuntores 

Principais’ (DJp); 

• Um subgrupo de alarmes provenientes das proteções contra falha de disjuntor 

(Breaker Failure Protection – BFP), assumindo uma proteção contra falha de 

disjuntor para cada disjuntor principal. Este subgrupo é chamado de ‘Breaker Failure 

Protection’ (BFP); e 

• Um subgrupo de disjuntores para os quais as funções contra falha de disjuntor (BFP) 

sinalizam seus comandos de trip. Este subgrupo é chamado ‘Disjuntores 

Secundários’ (DJs). 

 

 Para ilustrar o agrupamento dos alarmes, é usado como exemplo o esquema DCB 

aplicado para uma porção do sistema IEEE 14-barras, como mostrado na Figura 4.3. A 

Tabela 4.1 mostra o agrupamento dos alarmes para três seções do sistema elétrico de 

potência (L1, L2 e L3), os quais têm seus dispositivos de proteção sinalizados pela falta F. 

Neste caso, L1 é seção em falta; L2 e L3 não são seções faltosas. Para cada seção, o 

arranjo de proteção tem seus alarmes agrupados em quatro subgrupos: ‘Rp’, ‘DJp’, ‘BFP’ e 

‘DJs’. Por exemplo, para a seção L1: 

• ‘Rp’ é formado pelos alarmes RO, B e Rx das UPDs nas subestações SE-13 e SE-14;  

• ‘DJp’ é formado pelos alarmes dos disjuntores 5 e 6 na SE-13, e o 52-1 na SE-14;  

• ‘BFP’ é formado por alarmes das proteções contra falha de disjuntor dos disjuntores 

que fazem parte do subgrupo ‘DJp’; e 

• ‘DJs’ é formado por alarmes dos disjuntores 4 e 3 na SE-13, do disjuntor 1 na SE-2 e 

dos disjuntores 2 e 3 na SE-14. 

 
Tabela 4.1 – Agrupamento dos alarmes dos dispositivos de proteção. 

Seção Rp DJp BFP DJs 

L1 

SE-13 SE-14 SE-13 SE-14 SE-13 SE-14 SE-13 SE-2 SE-14 

RO B Rx RO B Rx 52-5 52-6 52-1 --- 05 06 01 --- 52-4 52-3 52-1 52-2 52-3 --- 

1 0 0 1 0 0 1 1 1   0 0 0 --- 0 0 0 0 0 --- 

L2 

SE-12 SE-13 SE-12 SE-13 SE-12 SE-13 SE-12 --- SE-13 

RO B Rx RO B Rx 52-1 --- 52-2 52-3 01 --- 02 03 52-2 52-3 --- 52-1 52-6 --- 

0 0 1 0 1 0 0   0 0 0 --- 0 0 0 0 --- 0 1 --- 

L3 

SE-14 SE-9 SE-14 SE-9 SE-14 SE-9 SE-14 SE-9 

RO B Rx RO B Rx 52-2 --- 52-1 --- 02 --- 01 --- 52-1 52-3 52-2 52-3 52-4 52-5

0 1 0 1 0 1 0 --- 0 --- 0 --- 0 --- 1 0 0 0 0 0 



 

 

 
Figura 4.3 – Esquema de Bloqueio por Comparação Direcional (DCB) aplicado a uma parte do sistema IEEE 14-barras. 
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4.2.2 Convertendo o formato de 0 e 1 para valores percentuais 
 Nesta seção é descrita a metodologia utilizada para a normalização dos estados de 

operação (formato de 0 e 1) dos dispositivos de proteção, ou seja, a conversão dos dados 

de entrada a partir do formato de 0 e 1 para uma quantidade definida de valores percentuais, 

considerando que estes estados de operação são provenientes de diferentes esquemas de 

proteção. Com esta conversão é possível assegurar os seguintes aspectos: 

 

• A quantidade de entradas das redes neurais é independente da quantidade de 

alarmes dos esquemas de proteção e da quantidade de disjuntores presentes nos 

arranjos de barramento. Desta maneira, o mesmo conjunto de redes neurais pode 

ser treinado e aplicado em diferentes sistemas elétricos de potência; 

• O treinamento das redes neurais é direcionado no sentido de associar os padrões de 

sintomas no formato percentual com o diagnóstico de faltas, considerando diferentes 

filosofias de proteção; 

• Comparado com outros sistemas inteligentes que utilizam redes neurais, o sistema 

proposto apresenta uma estrutura menor, isto é, apresenta poucas redes neurais 

artificiais possuindo uma quantidade menor de entradas e neurônios ocultos. 

• O sistema proposto pode executar a detecção de falhas nos dispositivos de proteção 

concomitantemente com a estimação da seção em falta. 

 

 Para ilustrar a conversão dos dados a partir dos valores 0 e 1 para os valores em 

percentagem, este trabalho toma, como exemplo, o esquema DCB. Para outros esquemas 

de proteção, o procedimento para os cálculos é o mesmo. O esquema DCB foi apresentado 

no Capítulo 3 em detalhes e reapresentado, nesta seção, de forma sucinta para facilitar a 

compreensão da segunda etapa do módulo de pré-processamento. A Figura 4.4 mostra um 

diagrama unifilar no qual é aplicado o esquema DCB. Neste diagrama, cinco faltas são 

representadas: F1, F2, F3, F4 e F5. Para cada uma destas faltas, um conjunto de alarmes é 

gerado pelo esquema de proteção. A Tabela 4.2 mostra os alarmes para as faltas internas e 

a Tabela 4.3 mostra os alarmes para as faltas externas. Em ambas as tabelas, os alarmes 

representam somente os casos nos quais a operação ou não-operação dos relés é correta. 

No Capítulo 3, além do esquema DCB, foram apresentados outros esquemas de proteção 

com suas respectivas tabelas (Tabelas 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9 e 3.11) contendo os 

estados de operação das funções de proteção relacionando-os com a localização da falta 

(interna ou externa). A partir das Tabelas 4.2 e 4.3 é possível associar o padrão de sintoma 

(em 0 e 1) do esquema de proteção DCB com a localização da falta, ou seja, se a falta é 

interna ou externa ao elemento protegido. 
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Figura 4.4 – Diagrama unifilar contendo o esquema DCB. 

 
Tabela 4.2 – Estados de operação das funções do esquema DCB para as Faltas Internas. 

Falta 
Interna 

Funções de Proteção 

SE A SE B 

RO B Rx RO B Rx

F1 1 0 0 1 0 0 
 

Tabela 4.3 – Estados de operação das funções do esquema DCB para as Faltas Externas. 

Falta Externa 

Funções de Proteção 

SE A SE B 

RO B Rx RO B Rx

F2 0 1 0 1 0 1 

F3 1 0 1 0 1 0 

F4 0 1 0 0 0 1 

F5 0 0 1 0 1 0 
  

 Para cada um dos terminais da linha de transmissão, os alarmes RO, B e Rx são 

registrados pelas Unidades de Proteção Digital (UPDs). Estes alarmes pertencem ao 

subgrupo ‘Relés Principais’, definido na seção 4.2.1, e eles são comparados com os valores 

na Tabela 4.2 (Falta Interna) e Tabela 4.3 (Falta Externa). Estas comparações resultam em 

dois vetores, VFI e VFE, cujos elementos são determinados pelas Equações 4.1 e Equação 

4.2, respectivamente. 

 A matriz I, presente na Equação 4.1, é formada pelos valores da Tabela 4.2, e a 

matriz E, presente na Equação 4.2, é formada pelos valores da Tabela 4.3. A quantidade de 

elementos dos vetores VFI e VFE é igual à quantidade de linhas das matrizes I e E, 

respectivamente. Por sua vez, a quantidade de linhas das matrizes I e E depende da 

filosofia de proteção utilizada. Isto pode ser observado pelo esquema DCB utilizado como 

com exemplo. O vetor VUPD, presente nas Equações 4.1 e 4.2, é formado pelos alarmes dos 

dispositivos de proteção.  Tomando como exemplo o esquema DCB, VUPD tem como 

elementos os alarmes: ROSE-A, BSE-A, RxSE-A, ROSE-B, BSE-B e RxSE-B. 

1F2F 3F4F 5FxF xFabD baD
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4.1 

Onde, 

 )(iVFI : elemento i do vetor VFI (FI significa ‘falta interna’); 

 alarmesQ : Quantidade de alarmes do esquema de proteção; 

 I : matriz formada pelos alarmes da Tabela 4.2; 

 ),( jiI : elemento da linha i e coluna j da matriz I; 

 UPDV : vetor contendo os alarmes provenientes das UPDs; 

 )( jVUPD : elemento j do vetor VUPD; 

 == : função lógica coincidência, ou seja, quando os valores de entrada são iguais, o 

valor de saída do operador é 1 (um); e quando os valores de entradas são diferentes, o valor 

de saída é 0 (zero). 
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4.2 

Onde,  

 )(iVFE : elemento i do vetor VFE (FE significa ‘falta externa’); 

 alarmesQ : Quantidade de alarmes do esquema de proteção; 

 E : matriz formada pelos alarmes da Tabela 4.3; 

 ),( jiE : elemento da linha i e coluna j da matriz E; 

 O maior elemento do vetor VFI é definido como Fint, o qual é determinado pela 

Equação 4.3; e o maior elemento do vetor VFE é definido como Fext, o qual é determinado 

pela Equação 4.4. Nas Equações 4.3 e 4.4, o operador max() seleciona o maior elemento 

do vetor tomado como parâmetro de entrada. 

 

)max(int FIVF =  4.3 

 

)max( FEext VF =  4.4 

  

 Os valores, Fint e Fext, contêm informações sobre a operação das funções de 

proteção presentes nos esquemas de proteção, e podem indicar se a falta é interna ou 



68 

 

 

externa à zona de proteção, ou seja, se o elemento do sistema elétrico é uma seção em 

falta ou não. 

 Quando os esquemas de proteção operam adequadamente, todos os disjuntores 

principais operam (estado lógico de operação igual a 1). Na prática, por várias razões, 

podem ocorrer falhas na operação dos disjuntores principais (estado lógico de operação 

igual a 0). Neste contexto, o estado de operação de cada um dos disjuntores principais é 

comparado com o valor lógico 1, de acordo com a Equação 4.5. O resultado é o valor PDJp o 

qual mostra o percentual  de disjuntores que operaram. Então, PDJp tem informações sobre a 

operação dos disjuntores principais, e se o elemento do sistema elétrico foi removido do 

resto do sistema para eliminar a falta. 
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4.5 

Onde, 

 DJpV : vetor contendo os alarmes dos disjuntores principais. 

 )(iVDJp : elemento i do vetor VDJp. 

 DJpQ : Quantidade de disjuntores principais; 

 Na eventualidade de um ou mais disjuntores falharem, uma ou mais proteções contra 

falha de disjuntor operam (estado lógico de operação igual a 1). Na prática, por várias 

razões, podem ocorrer falhas na operação das proteções contra falha de disjuntor (estado 

lógico de operação igual a 0). Neste contexto, o estado de operação para cada proteção 

contra falha de disjuntor é comparado com o estado lógico 1, de acordo com a Equação 4.6. 

O resultado é o valor PBFP o qual mostra o percentual de operação das proteções contra 

falha de disjuntor. Portanto, PBFP possui informações se o elemento do sistema elétrico foi 

removido para eliminar a falta. 

[ ]
100

1)(

⋅

∑
=

==

=
BFP

Q

ij
BFP

BFP Q

iV

P

BFP

 
4.6 

Onde, 

 BFPV : vetor contendo os alarmes das proteções contra falha de disjuntor. 

 )(iVBFP : elemento i do vetor VBFP. 

 BFPQ : Quantidade de proteções contra falha de disjuntor. 
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 Como os disjuntores principais, os disjuntores secundários estão sujeitos a falhas e o 

valor PDJs é calculado similarmente ao PDJp. 

 A porção inferior da Figura 4.1 mostra o pré-processamento dos estados de 

operação dos relés e disjuntores para um elemento qualquer (barra, linha de transmissão ou 

transformador) do sistema elétrico de potência. Como mostrado na Figura 4.1, cinco valores 

(Fint, Fext, PDJp, PBFP e PDJs) são obtidos para cada arranjo de proteção. Estes valores são os 

dados de entrada para as redes neurais artificiais que compõe o sistema computacional 

inteligente de processamento de alarmes. 

 A Tabela 4.4 mostra alguns exemplos de valores para Fint, Fext, PDJp, PBFP e PDJs, 

considerando o esquema DCB. Para compreender o significado dos valores da Tabela 4.4, 

as Tabelas 4.5 e 4.6, apresentadas na próxima seção , são comentadas neste parágrafo. 

Cada um dos exemplos nas Tabelas 4.4, 4.5 e 4.6 corresponde a uma seção do sistema 

elétrico sob diagnóstico. Para cada exemplo, a Tabela 4.5 permite identificar se a seção é 

uma seção em falta (0 significa ‘seção não-faltosa’ e 1 significa ‘seção em falta’) e qual dos 

arranjos de proteção falhou em sua atuação (0 significa ‘não-falhou’ e 1 significa ‘falhou’). 

Para cada exemplo, a Tabela 4.6 permite identificar quais dispositivos de proteção falharam 

(0 significa ‘não-falhou’ e 1 ‘significa falhou’). Observando as Tabelas 4.4, 4.5 e 4.6 o leitor 

pode compreender a relação entre os valores em percentual (Tabela 4.4) e o diagnóstico de 

faltas – estimação da seção em falta (Tabela 4.5) e detecção de falhas nos dispositivos de 

proteção (Tabelas 4.5 e 4.6). Os três primeiros exemplos das Tabelas 4.4, 4.5 e 4.6,foram 

obtidos a partir da Figura 4.3 e da Tabela 4.1. Os demais exemplos foram obtidos a partir 

do conjunto de exemplos utilizados para treinar o sistema proposto. Neste caso, somente os 

exemplos relacionados às seções protegidas pelo esquema DCB foram selecionadas. 

 

Tabela 4.4 – Exemplos de valores para Fint, Fext, PDJp, PBFP e PDJs . 

Exemplo 
Arranjo de Proteção 1 

(Proteção Primária - DCB) 
Arranjo de Proteção 2 

(Proteção de Retaguarda Local em Réplica) 
Fint Fext PDJp PBFP PDJs Fint Fext PDJp PBFP PDJs 

1 100 50 100 0 0 100 50 100 0 0 
2 33 100 0 0 25 33 100 0 0 25 
3 50 100 0 0 16 50 100 0 0 16 
4 100 50 100 0 0 83 66 100 0 0 
5 100 50 50 50 50 66 66 50 0 50 
6 83 66 100 0 0 100 50 100 0 0 
7 50 100 50 0 14 83 66 50 0 14 
8 66 83 50 0 20 50 100 50 0 20 
9 33 100 50 0 16 66 83 50 0 16 
10 100 50 0 50 100 100 50 0 100 100 
11 100 50 50 50 59 83 66 50 0 59 
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4.3 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS APLICADAS NO SISTEMA DE DIAGNÓSTICO 
PROPOSTO 

 Uma das vantagens das redes neurais artificiais é que elas não necessitam de regras 

explícitas para a descrição do esquema de proteção. Somente os dados sobre a operação 

de relés e disjuntores associados a uma determinada falta são necessários (Yang, et al., 

1994), pois, o processo de aprendizagem da maioria das redes se dá através de exemplos 

(Cardoso Jr., 2003). Outra vantagem é a capacidade de generalização, ou seja, a rede 

neural pode inferir uma conclusão a partir de uma entrada de alarmes que não está presente 

no conjunto de dados de treinamento. Desta forma, o especialista não fica obrigado a saber 

todas as regras possíveis da lógica de atuação da proteção, mas somente um conjunto 

suficiente para que as redes neurais possam aprender e generalizar. 

 Um exemplo de aplicação de redes neurais artificiais é o trabalho proposto por Aygen 

et al. (1999), no qual os autores apresentam um estudo sobre a aplicação de redes neurais 

artificiais, particularmente as redes neurais perceptron múltiplas camadas (multilayer 

perceptron - MLP). Nesta aplicação, a MLP toma como dados de entrada os estados de 

operação dos relés e disjuntores. A proposta de Aygen et al. (1999) foi aplicada a um 

sistema de transmissão de quatro barras, um transformador e quatro linhas; e evidencia a 

grande potencialidade das redes neurais neste tipo de aplicação.  

 A rede neural MLP é uma importante classe de redes neurais. Tipicamente, a rede 

consiste de um conjunto de unidades sensoriais (nós de fonte) que constituem a camada de 
entrada, uma ou mais camadas ocultas de nós computacionais e uma camada de saída. 

O sinal de entrada se propaga para frente através da rede, camada por camada (Haykin, 

2001). A Figura 4.5 mostra um exemplo de arquitetura da rede neural MLP com uma 

camada de entrada, duas camadas ocultas e uma camada de saída.  
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Figura 4.5 – Arquitetura da MLP com duas camadas ocultas. 
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 A Figura 4.6 ilustra o modelo de neurônio utilizado. Para o perceptron funcionar 

adequadamente, as classes devem ser linearmente separáveis, o que significa que os 

padrões a serem classificados devem estar suficientemente separados entre si para 

assegurar que a superfície de decisão consista de um hiperplano (Haykin, 2001). 
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Figura 4.6 – Modelo de neurônio utilizado no sistema inteligente. 

 

 As redes MLPs têm sido aplicadas com sucesso para resolver diversos problemas 

difíceis, através do seu treinamento de forma supervisionada com um algoritmo muito 

popular conhecido como algoritmo de retropropagação de erro (error back-propagation). 

Este algoritmo é baseado na regra de aprendizagem por correção de erro (Haykin, 2001). 

Basicamente, a aprendizagem por retropropagação de erro consiste de dois passos através 

das diferentes camadas da rede: um passo para frente, a propagação; e um passo para trás, 

a retropropagação. No passo para frente, um padrão de atividade (vetor de entrada) é 

aplicado aos nós sensoriais da rede e seu efeito se propaga através da rede, camada por 

camada. Finalmente, um conjunto de saídas é produzido como a resposta real da rede. 

Durante o passo de propagação, os pesos sinápticos da rede são todos fixos. Por outro lado, 

durante o passo para trás, os pesos sinápticos são todos ajustados de acordo com uma 

regra de correção de erro. Especificamente, a resposta real da rede é subtraída de uma 

resposta desejada (alvo) para produzir um sinal de erro. O gradiente local deste sinal de erro 

é então propagado para trás através da rede, em sentido contrário as conexões sinápticas. 

Os pesos sinápticos são ajustados para fazer com que a resposta real da rede se mova para 

mais perto da resposta desejada (Haykin, 2001). 

 O algoritmo de treinamento por retropropagação é um tanto lento para várias 

aplicações, e seu desempenho piora sensivelmente para problemas maiores e mais 

complexos. Geralmente, mesmo para problemas relativamente simples, o algoritmo requer 

que todos os padrões de treinamento sejam apresentados centenas ou até milhares de 

vezes. Isto limita a aplicação prática deste algoritmo, permitindo apenas o treinamento de 
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pequenas redes. Desde sua criação, várias alterações do algoritmo retropropagação têm 

sido propostas, visando tanto a acelerar seu tempo de treinamento como a melhorar seu 

desempenho em classificar padrões (Braga, et al., 2000). Um exemplo de variação do 

algoritmo de retropropagação é a versão Levenberg-Marquardt (Hagan, et al., 1994). 

 Na prática, contudo, as redes neurais frequentemente não fornecem uma solução 

trabalhando individualmente. Especificamente, um problema complexo de interesse é 

decomposto em um número de tarefas relativamente simples, e atribui-se às redes neurais 

artificiais subconjuntos de tarefas que coincidem com as suas capacidades inerentes 

(Haykin, 2001). Neste sentido, este trabalho propõe cinco redes neurais do tipo perceptron 

múltiplas camadas (MLP), cada uma desempenhando tarefas específicas.  

 Se fosse utilizada uma única rede neural, por exemplo, para estimar a seção em falta, 

esta rede apresentaria o número de entradas igual ao produto do número de arranjos de 

proteção pelo número de dados (ID-EP, Fint, Fext, PDJp, PBFP e PDJs) obtidos por arranjos de 

proteção. Como o número de arranjos de proteção pode variar (proteção principal, 

alternativa, retaguarda local, retaguarda remota, entre outras) de elemento para elemento, 

então a rede neural teria uma quantidade de nós sensoriais pré-determinada para um valor 

máximo de arranjos de proteção (por exemplo, 3 arranjos de proteção x 6 = 18 entradas). 

Neste caso, quando o diagnóstico de faltas for realizado sobre um elemento com apenas 

dois arranjos de proteção, apenas as dez primeiras entradas seriam utilizadas, as demais 

deveriam ser ajustadas para algum valor fixo (zero, por exemplo). 

 No entanto, os dados (ID-EP, Fint, Fext, DJp, BFP e DJs) obtidos para um dos 

arranjos de proteção são da mesma natureza que os dados obtidos para qualquer outro 

arranjo de proteção. Então, uma única rede neural pode ser aplicada na análise de cada 

arranjo de proteção. Com este objetivo, uma rede neural perceptron múltiplas camadas foi 

proposta e denominada de MLP-SFp (MLP - multilayer perceptron, SF = seção em falta, e p 

= preliminar). Esta rede tem como tarefa fornecer um valor contendo informações sobre a 

estimação da seção em falta para cada arranjo de proteção da seção que está sendo 

avaliada. Neste caso, se o elemento sob diagnóstico apresentar dois arranjos de proteção a 

MLP-SFp seria utilizada duas vezes. Se apresentar três arranjos, a MLP-SFp seria utilizada 

três vezes. A Figura 4.7(a) mostra a rede neural MLP-SFp, apresentando seis nós 

sensoriais. A rede MLP-SFp tem um nó sensorial chamado ID-EP (ID = Identificador e EP = 

esquema de proteção) o qual permite a rede neural artificial identificar o tipo de esquema de 

proteção. Na seção ‘RESULTADOS’, a Tabela 4.7 mostra os esquemas de proteção 

utilizados neste trabalho para o treinamento das redes neurais artificiais com seus 

respectivos identificadores (ID-EP). 
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Figura 4.7 – (a) Rede neural MLP-SFp e (b) rede neural MLP-SF. 

 

 Para completar a estimação da seção em falta, uma rede neural perceptron múltiplas 

camadas, denominada de MLP-SF (MLP - multilayer perceptron e SF = seção em falta), é 

utilizada para analisar os dados gerados pela MLP-SFp. Esta rede tem como tarefa fornecer 

um valor que indique se a seção é ou não uma seção em falta. O número de nós sensoriais 

da MLP-SF é igual ao número de arranjos de proteção da seção do sistema com maior 

número de arranjos de proteção dentre as seções de interesse. A Figura 4.7(b) mostra a 

rede neural MLP-SF, e a Figura 4.8 mostra a MLP-SFp gerando dados de entrada para a 

rede MLP-SF, através de um laço de repetição. 

 

 
Figura 4.8 – Rede neural MLP-SFp gerando dados de entrada para a rede neural MLP-SF. 

...
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 Duas redes neurais MLP (MLP-FPp e MLP-FP) são usadas para identificar quais 

arranjos de proteção falharam em sua operação. A Figura 4.9 mostra as redes neurais 

MLP-FPp e MLP-FP. A rede neural MLP-FPp (MLP: multilayer perceptron; FP: falha no 

arranjo de proteção; e p: preliminar) tem a tarefa de fornecer um valor, contendo 

informações sobre a existência de falhas, para cada arranjo de proteção. Portanto, a rede 

MLP-FPp é aplicada para cada arranjo de proteção da seção sob diagnóstico. Estes valores 

são entregues como dados de entrada para rede neural MLP-FP (MLP: multilayer 

perceptron; e FP: falha no arranjo de proteção), a qual gera valores de saída que identificam 

quais arranjos de proteção falharam em sua operação. A Figura 4.10 mostra a rede neural 

MLP-FPp gerando dados de entrada para a rede neural MLP-FP, em um laço de repetição.  

  

 
Figura 4.9 – (a) Rede Neural MLP-FPp e (b) Rede Neural MLP-FP. 

 

 A inferência da rede neural MLP-FPp depende se a seção do sistema elétrico é uma 

seção em falta ou não. Por esta razão, a saída da rede neural MLP-SF é também uma 

entrada para a rede neural MLP-FPp, com mostrado na Figura 4.9(a). 

 A Tabela 4.5 mostra as saídas desejadas para as redes neurais MLP-SF e MLP-FP 

com relação aos exemplos mostrados na Tabela 4.4. Na coluna ‘Seção em Falta’, 0 (zero) 

significa ‘seção não-faltosa’ e 1 (um) significa ‘seção em falta’. 

  

 

 

 

 

 

. . .

. . .
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Figura 4.10 – Rede neural MLP-FPp gerando dados de entrada para a rede neural MLP-FP. 

  

 

 
Tabela 4.5 – Saídas desejadas para as redes MLP-SF e MLP-FP com relação aos exemplos 

mostrados na Tabela 4.4. 

Exemplo 
Saída de rede MLP-SF Saídas da Rede MLP-FP  

(onde 0 = OK e 1 = FALHOU) 
YSF 

Seção em Falta 
YFP-1 

Falha no arranjo de proteção1
YFP-2 

Falha no arranjo de proteção 2
1 1 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
4 1 0 1 
5 1 1 1 
6 1 1 0 
7 0 0 1 
8 0 1 0 
9 0 1 1 
10 1 1 1 
11 1 1 1 
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 Para concluir o diagnóstico nos arranjos de proteção, a rede neural MLP-FDP (MLP: 

multilayer perceptron; e FDP: falha nos dispositivos de proteção) é usada para identificar 

quais dispositivos falharam. Como mostrado na Figura 4.11, a rede neural MLP-FDP tem 

como entradas os valores ID-EP, Fint, Fext, PDJp, PBFP e PDJs; e as seguintes saídas. 

 

 YRp : Indica se há falhas nos relés principais; 

 YDJp : Indica se há falhas nos disjuntores principais; 

 YBFP : Indica se há falhas na proteção contra falha de disjuntor; e 

 YDJs : Indica se há falhas nos disjuntores secundários. 

 

 
Figura 4.11 – Rede neural MLP-FDP. 

 

 A Figura 4.12 mostra as cinco redes neurais utilizadas no sistema de diagnóstico de 

faltas proposto. As redes neurais MLP-SFp e MLP-SF são usadas na estimação da seção 

em falta. As redes neurais MLP-FPp e MLP-FP são usadas para identificação dos arranjos 

com falhas. A rede neural MLP-FDP é usada na detecção de falhas nos dispositivos de 

proteção. Como mostrado na nesta figura, a rede neural MLP-FDP analisa somente os 

arranjos de proteção com falhas, identificados pela rede neural MLP-FP. 

 A Tabela 4.6 mostra as saídas desejadas para a rede neural MLP-FDP com relação 

aos exemplos da Tabela 4.4 e Tabela 4.5. Na Tabela 4.6, 0 (zero) significa ‘sem falha’ e 1 

(um) significa ‘com falha’. O símbolo ‘---’ significa que a rede neural MLP-FDP não foi 

aplicada na análise do arranjo de proteção, pois a rede neural MLP-FP não detectou a 

existência de falhas no arranjo de proteção. 

 Por fim, a Figura 4.13 mostra a estrutura completa do sistema inteligente para o 

diagnóstico de faltas. 
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Figura 4.12 – Cinco redes neurais compondo o sistema de diagnóstico de faltas proposto. 

 

 

   
Tabela 4.6 – Saídas desejadas para a rede MLP-FDP com relação aos exemplos mostrados nas 

Tabela 4.4 e Tabela 4.5. 

Exemplo 
Arranjo de Ptroteção 1 

(Falha nos dispositivos de proteção)
Arranjo de Proteção 2 

(Falha nos dispositivos de proteção)
YRp YDJp YBFP YDJs YRp YDJp YBFP YDJs 

1 --- --- --- --- --- --- --- --- 
2 --- --- --- --- --- --- --- --- 
3 --- --- --- --- --- --- --- --- 
4 --- --- --- --- 1 0 0 0 
5 0 1 0 0 1 1 0 0 
6 1 0 0 0 --- --- --- --- 
7 --- --- --- --- 1 0 0 0 
8 1 0 0 0 --- --- --- --- 
9 1 0 0 0 1 0 0 0 
10 0 1 1 0 0 1 0 0 
11 0 1 0 1 1 1 0 1 

 

  

...
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Figura 4.13 – Estrutura do sistema inteligente para o diagnóstico de faltas. 

...
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4.4 ALGORÍTMOS GENÉTICOS 

 Para efetuar o treinamento convencional das redes neurais MLP-SFp e MLP-SF é 

necessário conhecer os vetores de entrada e as respectivas saídas desejadas para cada 

uma das redes neurais. Para a MLP-SFp, os valores de entrada (ID-EP, Fint, Fext, DJp, BFP 

e DJs) são conhecidos, como mostrado na Tabela 4.4 e na Tabela 4.7, enquanto que os 

valores de saída não são conhecidos. Para a MLP-SF, o valor de saída é conhecido (é ou 

não a seção em falta - Tabela 4.5), enquanto que os valores de entradas não são 

conhecidos. Logo, as redes neurais não podem ser treinadas individualmente. 

 Porém, considerando o conjunto formado pelas redes neurais MLP-SFp e MLP-SF, 

os valores de entrada e os valores de saída são conhecidos. Como mostra a Figura 4.8, a 

rede neural MLP-SFp é aplicada de acordo com o número de arranjos de proteção da seção 

sob diagnóstico, enquanto a rede neural MLP-SF é aplicada uma única vez para a seção 

sob diagnóstico. Devido a este descompasso na quantidade de vezes em que as redes 

neurais são executadas, o conjunto formado pelas redes neurais MLP-SFp e MLP-SF não 

pode ser treinado por algoritmos convencionais, tal como o algoritmo de aprendizagem por 

retropropagação (Rumelhart, et al., 1986) e o algoritmo de Marquardt (Hagan, et al., 1994). 

 Neste contexto, o uso de algoritmo genético (AG) propicia uma forma alternativa, 

segura e confiável para ajustar, simultaneamente, os pesos sinápticos das redes MLP-SFp e 

MLP-SF, como mostrado na Figura 4.14. Neste caso, cada peso sináptico é representado 

por um gene sobre um cromossomo, como mostrado na Figura 4.15. A quantidade de bits 

para cada peso sináptico foi definido pela Equação 4.7, na qual Vinf = -100, Vsup = 100 e p = 

6. O mesmo  procedimento foi feito para o conjunto formado pelas redes neurais MLP-FPp e 

MLP-FP. 

  

 
Figura 4.14 – Princípio básico de treinamento do sistema proposto. 
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Figura 4.15 – Representação genética dos pesos sinápticos. 

 

  

( )[ ]110log infsup2 +⋅−= p
bits VVQ  4.7 

 

Onde,   

bitsQ : quantidade de bits do gene que representa o valor do peso sináptico; 

infV : valor inferior do intervalo ],[ supinf VV  no qual está contido o valor do peso sináptico; 

supV : valor superior do intervalo ],[ supinf VV  no qual está contido o valor do peso sináptico; 

p : precisão dada pela quantidade de casas decimais. 

 

 O Algoritmo Genético (AG) é um ramo dos algoritmos evolucionários, e como tal 

pode ser definido como uma técnica de busca baseada em uma metáfora do processo 

biológico de evolução natural (Linden, 2006). Dentre as principais características do AG está 

o processo de busca paralela através de uma enorme quantidade de esquemas 

(Bandyopadhyay, et al., 2007).  

 O AG é sumarizado pelos passos ilustrados na Figura 4.16. O processamento do AG 

inicia com uma população na qual o material genético (genes) para cada indivíduo 

(cromossomo) é estabelecido de forma aleatória. A forma mais simples e mais usada de 

representação cromossomial é a binária, isto é, cada cromossomo é constituído por genes e 
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cada gene por bits. Após a formação da população, o Processo de Avaliação, a partir de 

uma ou mais funções de avaliação, calcula os valores de avaliação  para cada cromossomo 

(solução). Os valores de avaliação são entregues ao Processo de Seleção que consiste em 

um importante passo do AG, pois é este processo que imita a Seleção Natural. O processo 

de seleção é governado por técnicas, tais como a Roleta-Ponderada e a seleção por Torneio 

(Golberg, 1989). Dentre estas, a seleção por torneio destaca-se por gerar mais diversidade 

na população. Após a seleção, os indivíduos selecionados são submetidos aos operadores 

genéticos de cruzamento e mutação. O cruzamento é comumente executado por técnicas 

tais como cruzamento de um-ponto, dois-pontos e uniforme (Davis, 1991). A mutação 

corresponde a uma mudança no valor de um ou mais bits do gene, de acordo com um valor 

de probabilidade de ocorrência pré-estabelecido, denominado de taxa de mutação. Após a 

aplicação dos operadores genéticos, uma nova população é obtida, ou seja, todos os 

indivíduos da população são substituídos pelos seus descendentes. 

 

 

 
Figura 4.16 – Princípio Básico dos Algoritmos Genéticos. 
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 As Equações 4.8, 4.9 e 4.10 são usadas como funções de avaliação e estão 

baseadas na diferença entre a resposta real das redes neurais e resposta desejada (alvo). A 

Equação 4.8 é usada para treinar o conjunto formado pelas redes neurais MLP-SFp e MLP-

SF. A Equação 4.9 é usada para treinar o conjunto formado pelas redes neurais MLP-FPp e 

MLP-FP. A Equação 4.10 é usada para treinar a rede neural MLP-FDP. Durante o 

treinamento, o valor da taxa de mutação Pm é representado por um gene no cromossomo e 

determinado pelo AG, podendo assumir valores entre 0 e 0,05. Quando as equações são 

utilizadas para os dados de teste, então Pm = 0. A inclusão do fator (1-Pm) impõe o aumento 

da taxa de mutação quando o outro fator na função objetivo não mais implica na redução do 

erro de diagnóstico, resultando, nestas condições, em um aumento da diversidade na 

população. 
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Onde,   

SFMLPe _ : erro (%) de diagnóstico da MLP-SF; 

k
SFd : saída desejada da rede neural MLP-SF para o exemplo k; 

k
FSy : sinal de saída da rede neural MLP-SF para o exemplo k; 

1N : quantidade de exemplos de treinamento para o conjunto formado pelas redes neurais 

MLP-SFp e MLP-SF. 
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Onde,   

FPMLPe − : erro (%) de diagnóstico da rede neural MLP-FP; 

2N : quantidade de exemplos de treinamento para o conjunto formado pelas redes neurais 

MLP-FDp e MLP-FD. 

1J : número de arranjos de proteção da seção sob diagnóstico. 

k
jFPd − : saída desejada para o neurônio j da rede neural MLP-FP para o exemplo k. 

k
jFPy − : sinal de saída do neurônio j da rede neural MLP-FP para o exemplo k. 
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Onde, 

FPDMLPe − : erro (%) de diagnóstico da MLP_FDP. 

3N : quantidade de exemplos de treinamento para a rede neural MLP_FDP. 

2J : quantidade de neurônios na camada de saída da rede neural MLP_FDP. 

k
jFPDd − : saída desejada para o neurônio j da rede neural MLP-FDP para o exemplo k. 

k
jFPDy − : sinal de saída do neurônio j da rede neural MLP-FDP para o exemplo k. 

 

4.5 RESULTADOS 

O sistema proposto foi treinado com dados obtidos a partir dos diagramas funcionais 

de esquemas de proteção aplicados ao diagrama unifilar do sistema IEEE 57-barras. O 

sistema IEEE 57-barras representa um porção do sistema elétrico de potência Norte-

Americano (Meio-Oeste dos Estados Unidos) com era no início de 1960. 

 Para demonstrar que as redes neurais artificiais são capazes de aprender diferentes 

esquemas de proteção, os sete esquemas de proteção mostrados na Tabela 4.7 foram 

aplicados, aleatoriamente, ao sistema IEEE 57-barras. Seis mil ocorrências de curto-circuito 

em barras, linhas de transmissão e transformadores foram consideradas. A localização dos 

eventos foi escolhida aleatoriamente e, para cada evento, foi introduzido aleatoriamente de 

0 a 3 defeitos nos dispositivos de proteção (relés e disjuntores) com o intuito de causar 

falhas no desempenho da proteção. Diferentes faltas localizadas na mesma zona de 

proteção e sob as mesmas condições de falha nos dispositivos de proteção geram exemplos 

de treinamento repetidos. Então, os exemplos gerados pelos seis mil pontos de ocorrência 

foram filtrados pela eliminação dos exemplos repetidos, resultando em 823 exemplos 

diferentes. Estes exemplos associam os alarmes dos dispositivos de proteção com a seção 

na qual ocorreu a falta, bem como com os arranjos de proteção e os dispositivos de 

proteção que falharam em sua operação. Estes exemplos foram apresentados as redes 

neurais artificiais durante um processo de ajuste dos pesos sinápticos através de algoritmos 

genéticos. 
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Tabela 4.7  – Esquemas de proteção com seus respectivos identificadores. 
ID-EP Esquemas de Proteção 

1 Esquema de Bloqueio por Comparação Direcional (DCB) 

2 Transferência de Disparo Direto por Subalcance (DUTT) 

3 Transferência de Disparo Permissivo por Subalcance (PUTT) 

4 Transferência de Disparo Permissivo por Sobrealcance (POTT) 

5 Esquema Híbrido por Comparação Direcional 
(Esquema de Desbloqueio com Lógica de Eco) 

6 Proteção Diferencial de Barra 

7 Proteção Diferencial de Transformador 
  

A estrutura das redes neurais artificiais utilizadas foi definida como segue: 

 

• MLP-SFp: 6 neurônios de entrada, 12 neurônios ocultos e 1 neurônio de saída. 

• MLP-SF: 2 neurônios de entrada, 4 neurônios ocultos e 1 neurônio de saída. 

• MLP-FPp: 7 neurônios de entrada, 16 neurônios ocultos e 1 neurônio de saída. 

• MLP-FP: 2 neurônios de entrada, 4 neurônios ocultos e 2 neurônios de saída. 

• MLP-FDP: 6 neurônios de entrada, 20 neurônios ocultos e 4 neurônios de saída. 

 

Finalmente, os seguintes parâmetros para o AG foram ajustados: 

 

• Tamanho da população: 100 

• Taxa de cruzamento: 1,0 

• Taxa de mutação: 0 ≤ Pm ≤ 0,05 

• Técnica de Geração: troca de geração 

• Técnica de seleção: seleção por torneiro 

• Tipo de cruzamento: um-ponto  

 

A  Figura 4.17, Figura 4.18 e Figura 4.19 mostram a convergência do erro de 

diagnóstico das redes neurais artificiais para o melhor individuo da população. Os erros de 

diagnóstico das redes neurais MLP-SF, MLP-FP e MLP-FDP convergiram para 

aproximadamente 0,34%, 0,30% e 2,58%, respectivamente. Os exemplos de treinamento 

para a detecção de falhas na proteção levam em consideração tanto a seção em falta com a 

seção não faltosa, já que a inferência da rede neural MLP-FPp depende se o elemento do 

sistema elétrico sob análise é uma seção em falta ou não. 
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Figura 4.17  –  Convergência do erro de diagnóstico da rede neural MLP-SF para o indivíduo mais 

apto da população. 
 
 

 
Figura 4.18  – Convergência do erro de diagnóstico da rede neural MLP-FP para o indivíduo mais 

apto da população. 
 
 

 

Figura 4.19  – Convergência do erro de diagnóstico da rede neural MLP-FDP para o indivíduo mais 
apto da população. 

 
 

O processo computacional que demanda maior tempo é o de ajuste dos pesos 

sinápticos das RNAs, porque elas são treinadas por um algoritmo genético, o qual em geral 

é um procedimento que consome tempo. Este tempo é da ordem de 1,45s por geração. No 

entanto, o processo de treinamento é realizado durante a fase de projeto das RNAs (off-line) 

e, portanto, não é um fator crítico. Por outro lado, quando o sistema proposto (cinco redes 

neurais + o passo de pré-processamento) está completo e pronto para a operação, o tempo 

de resposta é de cerca de 30µs, o qual é muito convincente para aplicações on-line. Estes 
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valores foram medidos considerando um computador pessoal com as seguintes 

características: 

 

o Processador: Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2,40 GHz 

o Memória instalada (RAM): 6,00 GB 

o Tipo de sistema: 64 Bits. 

o Sistema operacional: Windows 7 Professional 

o HD: 580 GB 

 

A Tabela 4.8 mostra os erros de diagnóstico das redes neurais artificiais quando 

aplicadas em exemplos de teste gerados a partir dos sistemas IEEE 14-barras, 30-barras, 

57-barras e 118-barras. Nesta tabela, três casos foram considerados com relação a 

quantidade de falhas nos dispositivos de proteção: (a) 0 a 1 falhas; (b) 0 a 2 falhas e (c) 0 a 

3 falhas. No entanto, é importante destacar que falhas múltiplas em todos os arranjos de 

proteção são muito raras de ocorrer. Os exemplos de teste gerados a partir dos sistemas 

IEEE 14-barras, 30-barras, 57-barras e 118-barras foram obtidos similarmente aos exemplos 

de treinamento gerados a partir do sistema IEEE 57-barras. Para cada caso, a Tabela 4.9, 

mostra o número de exemplos de teste gerados a partir dos sistemas IEEE 14-barras, 30-

barras, 57-barras e 118-barras. 
 

Tabela 4.8 – Erro de diagnóstico das redes neurais artificiais quando aplicadas aos exemplos de teste 
gerados a partir dos sistemas IEEE. 

Caso Número de Falhas Sistema Elétrico de Potência
Erro de Diagnóstico (%) 

MLP-SF MLP-FP MLP-FDP

(a) 0 a 1 

IEEE 14-barras 0,15 0,00 0,25 
IEEE 30- barras 0,27 0,06 0,97 
IEEE 57- barras 0,20 0,58 0,78 
IEEE 118- barras 0,05  0,46 0,80 

(b) 0 a 2 

IEEE 14- barras 0,60 0,61 1,84 
IEEE 30- barras 0,64 0,51 2,05 
IEEE 57- barras 0,48 0,86 1,80 
IEEE 118- barras 0,47 0,77 2,26 

(c) 0 a 3 

IEEE 14- barras 1,24 0,65  3,85 
IEEE 30- barras 1,13 0,69 3,99 
IEEE 57- barras 1,09 0,84 3,49 
IEEE 118- barras 0,86 0,79 3,64 

Erro Médio 0,60 0,56 2,14 
 

Como mostrado na Tabela 4.8, o erro de diagnóstico para a estimação da seção em 

falta e detecção de falhas nos arranjos de proteção podem ser considerados pequenos em 

todos os casos, isto é, erro médio de 0,60% e 0,56%, respectivamente. Esta é uma 
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importante característica, pois o sistema de diagnóstico de faltas identifica com boa precisão 

a seção em falta e os arranjos de proteção que falharam em sua atuação. Os erros de 

diagnóstico para a detecção de dispositivos com falhas nos arranjos de proteção podem ser 

considerados pequenos, especialmente para os casos com até três falhas, com erro médio 

de 2,14%. 

Tabela 4.9 – Quantidade de Exemplos de Teste. 

Caso Quantidade de Falhas
Sistema Elétrico IEEE  

14-barras 30-barras 57-barras 118-barras 
(a) 0 a 1 190 343 409 587 
(b) 0 a 2 423 506 685 925 
(c) 0 a 3 521 738 859 1160 

 

Os baixos erros de diagnóstico em geral indicam que o sistema proposto treinado a 

partir do sistema IEEE 57-barras pode ser aplicado a outros sistemas elétricos de potência 

que tenham as mesmas filosofias de proteção contidas na base de treinamento. 

A Tabela 4.10 mostra os erros médios de diagnóstico para as redes neurais artificiais 

para cada caso mostrado na Tabela 4.8. Como mostrado na Tabela 4.10 , o sistema de 

diagnóstico de falta é mais confiável quando a quantidade de falhas nos dispositivos de 

proteção é pequena. Por exemplo, no caso (a), o erro médio de diagnóstico para as redes 

neurais MLP-SF, MLP-FP e MLP-FDP são 0,17%, 0,27% e 0,70%, respectivamente. Esta é 

uma importante característica, pois múltiplas falhas em todos os arranjos de proteção são 

muito raras de ocorrer. 

 

Tabela 4.10 – Erro médio de diagnóstico das redes neurais artificiais para cada caso 
mostrado na  

. 

Caso Quantidade de Falhas Sistema Elétrico de Potência
Erro Médio de Diagnóstico (%) 

MLP-SF MLP-FP MLP-FDP

(a) 0 a 1 

IEEE 14-barras 

0,17 0,27 0,70 
IEEE 30-barras 
IEEE 57-barras 
IEEE 118-barras 

(b) 0 a 2 

IEEE 14-barras 

0,54 0,69 1,99 
IEEE 30-barras 
IEEE 57-barras 
IEEE 118-barras 

(c) 0 a 3 

IEEE 14-barras 

1,08 0,74 3,74 
IEEE 30-barras 
IEEE 57-barras 
IEEE 118-barras 

 



88 

 

 

4.5.1 Sistema de transmissão TRAMOESTE de 230 kV 
 Para mostrar um exemplo real, o sistema de processamento de alarme proposto foi 

aplicado ao sistema de transmissão TRAMOESTE de 230kV da 

ELETROBRAS/ELETRONORTE, representado esquematicamente na Figura 4.20.  

 

 

Figura 4.20  – Diagrama unifilar do sistema de transmissão TRAMOESTE de 230 kV da 
ELETRONORTE, no Estado do Pará – Brasil. 

 

Fazendo uso dos manuais e arquivos de parametrização das Unidades de Proteção 

Digital, bem como da descrição dos diagramas unifilares, foi possível identificar as filosofias 

de proteção e os canais de proteção relacionados aos alarmes para os relés principais, 

disjuntores principais, proteção contra falhas de disjuntor e disjuntores secundários da linha 

de transmissão representada esquematicamente na Figura 4.21. 

Um curto-circuito foi provocado pelos engenheiros da ELETRONORTE na linha de 

transmissão Tucuruí-Altamira entre uma fase e a estrutura metálica da torre. As Tabelas 
4.11 e 4.12 mostram os alarmes coletados a partir de arquivos no formato COMTRADE. A 

Tabela 4.13 mostra os valores de saída do módulo de pré-processamento. As Tabelas 4.14 

e 4.15 mostram as saídas das redes neurais artificiais MLP-SF, MLP-FP e MLP-FDP. De 

acordo com a Tabela 4.14 e a Tabela 4.15, a linha de transmissão foi classificada como 

uma seção em falta e não foram detectadas falhas nos arranjos de proteção. 
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4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este capítulo apresentou de forma objetiva a metodologia proposta para o 

diagnóstico de faltas. A originalidade se fez presente no método para agrupamento e pré-

processamento dos alarmes, e organização das redes neurais no sistema inteligente. A 

partir de suas particularidades estruturais e de processamento, o sistema proposto pôde ser 

treinado para diferentes esquemas de proteção com base em um sistema elétrico de 

potência e aplicado em outros, bem como foi capaz de realizar simultaneamente as duas 

principais funções do diagnóstico de faltas: estimação da seção em falta e detecção de 

falhas na atuação da proteção. Os resultados mostraram que o erro no diagnóstico de faltas 

para o sistema proposto é pequeno e, portanto, seus resultados são de grande valia para 

engenheiros e técnicos de proteção e operação, para o restabelecimento do fornecimento 

de energia após a ocorrência de uma falta no sistema elétrico de potência. 



CAPÍTULO 5 –  CONCLUSÃO 

 Este trabalho apresentou uma metodologia para a solução do problema de 

diagnóstico de faltas em sistemas elétricos de potência, contemplando a estimação da 

seção em falta e detecção de falhas na proteção. Por efetuar a estimação da seção em falta 

e a detecção de falhas na proteção, o sistema proposto contribui na tomada de decisões 

relacionadas à restauração do sistema elétrico ao seu estado normal após a ocorrência de 

faltas, bem como nas decisões relacionadas à manutenção dos arranjos de proteção. 

 A abordagem proposta fez uso dos estados de operação de relés e disjuntores 

representados por 0 (zero) e 1 (um), bem como de informações relacionadas com a filosofia 

de proteção. Como mostrado nos Capítulos 3 e 4, os padrões de sintomas dos esquemas 

de proteção podem ser representados através de tabelas contendo os possíveis estados de 

operação (formato de 0 e 1) de suas funções de proteção para faltas internas e faltas 

externas à zona protegida.  Inicialmente, os alarmes dos dispositivos de proteção passam 

por um estágio de pré-processamento que os agrupa e os converte do formato de 0 e 1 para 

um formato expresso por valores percentuais.  

 Conforme a revisão bibliográfica apresentada no Capítulo 2, este novo formato é 

inédito na literatura, não havendo, portanto até a presente tese, a aplicação de técnicas 

computacionais que façam uso deste novo formato. Neste trabalho, as redes neurais de 

múltiplas camadas foram feitas pioneiras nesta aplicação, tendo como motivação sua 

capacidade de aprendizagem e generalização.  

 Com o objetivo de atribuir tarefas específicas a cada rede neural, foram proposta 

cinco redes neurais artificiais denominadas MLP-SFp, MLP-SF, MLP- FPp, MLP-FP e MLP-

FDP. As redes MLP-SFp e MLP-SF realizam a tarefa de estimação da seção em falta, e as 

redes MLP-FPp, MLP-FP e MLP-FDP realizam a detecção de falhas na proteção.  

 Para as redes MLP-SFp e MLP-FPp, os valores de entrada (ID-EP, Fint, Fext, DJp, 

BFP e DJs) são conhecidos enquanto que as saídas desejadas não são conhecidas. Para 

as redes MLP-SF e MLP-FP, as saídas desejadas são conhecidas, enquanto que os valores 

de entrada, relacionados as saídas desejadas, não são conhecidos. Isto conduziu ao uso do 

algoritmo genético como técnica de ajuste dos pesos sinápticos, tendo como motivação a 

capacidade do AG em realizar buscas paralelas através de uma enorme quantidade de 

esquemas, e ao fato desta técnica de busca estar baseada em uma metáfora do bem 

sucedido processo biológico de evolução natural. Como mostrado no Capítulo 4, seção 

'Resultados', as redes neurais artificiais treinadas a partir de um sistema de energia elétrica 

podem ser aplicadas em outros sistemas de energia com topologias diferentes, no entanto 

com os mesmos esquemas de proteção. Como diferentes esquemas de proteção foram 
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aplicados nos sistemas de energia elétrica de treinamento (IEEE 57-barras) e teste (IEEE 

14-barras, IEEE 30-barras, IEEE 57-barras e IEEE 118-barras), então os pequenos valores 

nos erros de diagnóstico indicam que o mesmo conjunto de redes neurais artificiais é capaz 

de aprender o diagnóstico de faltas considerando diferentes esquemas de proteção. A 

pequena quantidade de RNAs e neurônios utilizados no sistema de diagnóstico indicam o 

baixo esforço computacional. Os pequenos valores nos erros de diagnóstico indicam 

também que o sistema de diagnóstico de faltas identifica, com boa precisão, a seção em 

falta e os arranjos de proteção que falharam em seu desempenho, bem como os subgrupos 

de dispositivos (Rp, DJp, BFP e DJs) de proteção que falharam em sua operação. 

 Apesar de sua simplicidade, o sistema de transmissão TRAMOESTE da 

ELETROBRAS/ELETRONORTE foi tomado como exemplo de aplicação real, permitindo 

observar os valores de  saída das redes neurais artificiais. 

 As faltas múltiplas são tratadas de maneira natural, uma vez que os modelos neurais 

são ativados para cada componente em que foram observados alarmes. 

 Por fim, a metodologia de pré-processamento proposta abre possibilidades para 

futuros experimentos e novas propostas que façam uso, de acordo com a criatividade de 

seus inventores, do novo formato para os dados de entrada, através de outras técnicas 

computacionais inteligentes.  

 A seguir, algumas sugestões para futuros trabalhos: 

  

• Desenvolvimento de rotinas capazes de ampliar a base de dados, com a inserção de 

novos esquemas de proteção; 

• A partir dos dados de entrada, expressos em valores percentuais, aplicar outras 

técnicas computacionais inteligentes, para investigar seus impactos sobre o valor do 

erro de diagnóstico; 

• Desenvolvimento de rotinas que gerem padrões de sintoma que levem em 

consideração as proteções não seletivas; 

• Aplicar novas métricas de similaridade entre os padrões de sintoma coletados em 

campo e os padrões de sintoma esperados. 

• Validar a metodologia proposta nos centros de operação. 
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