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RESUMO 
 
Em Sistemas Elétricos de Potência normalmente são utilizados Esquemas de Controle de Emergência (ECE) para 
efetuar funções de proteção sistêmica. O trabalho proposto é fundamentado em [1] e [2], que tratam da utilização 
das proteções de distância como proteção sistêmica, prevendo a disponibilidade das zonas adicionais de proteção 
presentes nos relés mais modernos, para comandar ações como o corte de carga e/ou geração, visando a 
estabilidade do sistema. Será apresentado o desenvolvimento de novas funções no algoritmo deste relé, prevendo 
sua utilização como parte de um ECE, em substituição ao sinal do evento de desligamento de linha. 
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1.0 - INTRODUÇÃO 
 
Relés são equipamentos de proteção que detectam as condições anormais do sistema de potência, promovendo 
medidas corretivas tão rápido quanto possível, a fim de restaurar a normalidade ao sistema. Os relés de distância 
podem prover proteção efetiva para as linhas de transmissão, sendo considerada uma das tarefas de maior 
importância dentro dos sistemas de potência, tendo em vista os prejuízos operacionais e econômicos que podem 
surgir devido à existência de faltas elétricas nestes sistemas. O modo de operação do relé de distância é 
fundamentado na medida e avaliação da impedância de curto (razão entre a tensão e a corrente de falta), que é 
proporcional à distância até o ponto da falta, tendo sua região de atuação determinada por zonas de alcance da 
proteção, as quais são definidas pelo ajuste da impedância do relé. Pode-se dizer que a pesquisa efetuada com 
este trabalho está alinhada com a preocupação destacada pelo NERC – North American Electric Reliability Council 
[3], no relatório que analisou as causas do “blackout” ocorrido nos EUA, em 14/08/2003. Dentre as 
recomendações encontra-se a de estudar uma melhor aplicação da terceira zona do relé de impedância em linhas 
de transmissão de alta tensão. 
Dentro deste contexto, o artigo procura apresentar um novo método, baseado no cálculo do deslocamento, 
velocidade, aceleração e raio do deslocamento do vetor impedância, de modo a identificar se algumas dessas 
grandezas conseguem predizer a localização final do vetor impedância, e conseqüentemente, a necessidade de 
atuação do ECE. 
 
2.0 - RELÉS DE DISTÂNCIA 
 
O relé de distância recebeu este nome genérico devido à sua filosofia de funcionamento basear-se na impedância, 
admitância ou reatância vista por ele. Como estes parâmetros são proporcionais à distância, daí a origem do seu 
nome. Na verdade, o relé vê o parâmetro da linha ou sistema e não a distância propriamente dita [5]. 
Esta proteção consegue discriminar as faltas que ocorrem dentro ou fora de uma determinada zona de alcance, ou 
seja, ele opera somente para faltas que ocorrem em determinados trechos da linha de transmissão, previamente 
definidos pelo ajuste da impedância implantado no mesmo.  
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O relé de distância chega à decisão de atuação através da comparação entre a tensão no relé e a corrente "vista" 
por ele no local de sua instalação. Através da razão entre estas duas grandezas, é possível obter o valor da 
impedância "vista" pelo relé. A medida desta impedância de falta é então comparada com o valor ajustado na 
proteção. Se este valor for menor que o ajustado, detecta-se que a falta é interna à zona de proteção definida pelo 
ajuste e então, um comando de “trip” é liberado para os disjuntores do circuito. Para esta decisão de atuação, 
nenhuma informação ou equipamento adicional é necessário [6].  
As características de operação dos relés de distância são apresentadas em diagramas R-X, em que a resistência 
R é representada na abcissa e a reatância X, no eixo das ordenadas. A Figura 1 apresenta a característica de 
operação do relé de distância. Sempre que a relação entre a tensão e a corrente tem sua localização final dentro 
da área definida pela característica do relé, ou seja, pela área hachurada da figura, ele atua. 

 

 
FIGURA 1: Característica do Limiar de Operação do Relé de Impedância 

 
3.0 - ESQUEMA DE CONTROLE DE EMERGÊNCIA - ECE 
 
De forma geral, esses esquemas visam manter a estabilidade do sistema diante da ocorrência de falha nos 
circuitos que compõem o tronco principal do sistema de transmissão de energia. Os ECE’s são implementados 
devido ao esgotamento da capacidade de transmissão para manter o balanço de carga x geração ou devido ao 
problema de perda de reativos que sustenta a tensão do sistema, produzindo uma queda das tensões do sistema, 
o que pode conduzir ao indesejável fenômeno do colapso de tensão. O esquema responde a sobrecargas em 
regime de emergência que cortam, de maneira automática, rápida e eficaz, as cargas necessárias para 
restabelecer o equilíbrio entre carga e capacidade de transmissão reduzida [8]. 
Como exemplo prático de utilização do ECE, cita-se o caso do sistema de transmissão de 765 kV de FURNAS. 
Com o objetivo de garantir o transporte de energia para o sistema Sudeste/Centro-Oeste da energia gerada pela 
Usina de Itaipu (60 Hz) e pelas usinas do sistema Sul durante ocorrências em linhas ou transformadores, o 
sistema é provido de Esquema de Controle de Emergência, que procura minimizar o impacto das contingências 
através do desligamento automático de geradores em Itaipu [8].  
O ECE foi implementado empregando Controladores Lógicos Programáveis (CLP’s) que, devido à sua robustez, 
flexibilidade e simplicidade de programação, permite a elaboração de lógicas detalhadas e seguras. O exemplo 
utilizado neste trabalho para avaliar a funcionalidade da proposta apresentada, refere-se à uma possível 
substituição de algumas lógicas deste ECE pela proteção de distância das linhas de 765 kV. 
 
4.0 - NOVAS FUNÇÕES NO ALGORITMO DO RELÉ DE DISTÂNCIA  
 
A nova técnica, apresentada nesse artigo, para identificar se grandezas como deslocamento, velocidade ou 
aceleração do vetor impedância conseguem predizer o desempenho do sistema, e conseqüentemente, a 
necessidade de atuação do ECE, teve sua evolução baseada em [1] e [2]. 
No primeiro artigo [1], foi proposta a utilização da proteção de distância, basicamente daquelas zonas com ajuste 
de impedâncias maiores (2a ou 3a zonas) passíveis de atuarem durante oscilação de potência, como uma proteção 
de caráter sistêmico, podendo ser utilizada como parte de Esquemas de Controle de Emergência (ECE’s) na 
função de corte de carga ou corte de geração. 
Apresentaram-se simulações realizadas a respeito de alguns casos de ocorrências nos sistemas brasileiro e 
paraguaio. Com os exemplos apresentados em [1] mostrou-se que a proteção de distância pode, efetivamente, ser 
utilizada como proteção de caráter sistêmico, garantindo um ganho real para a manutenção de estabilidade e da 
segurança do sistema. 
No segundo artigo [2], apresenta-se uma comparação entre a utilização das proteções de distância das linhas de 
transmissão e a utilização das Unidades de Medida de Fasores, conhecidas como PMU, como instrumentos para 
comandar ações de um ECE em sistemas Elétricos de Potência. Concluiu-se que tanto a proteção de distância 
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quanto uso de PMU como parte do ECE que corta máquinas em Itaipu (60 Hz) é eficiente apenas nos casos em 
que a necessidade do corte ocorre devido à atuação dos limitadores das máquinas de Itaipu (60 Hz). 
Para os casos em que o sistema não suporta o transitório da perturbação, as diferenças angulares e de tensão 
entre as extremidades das linhas, assim como uma característica de impedância, não constituem um bom 
parâmetro para o corte de máquina. 
Dessa forma, a nova técnica apresentada nesse trabalho vem complementar as técnicas propostas em [1] e [2]. 
 
 
 
 
5.0 - MÉTODO DESENVOLVIDO 
 
Para testar a eficiência da proposta, foi desenvolvido um algoritmo, utilizando-se o programa computacional 
”Matlab”, que faz os cálculos dos vetores deslocamento, velocidade e aceleração, bem como o cálculo do raio de 
curvatura da trajetória da impedância. 
O cálculo do deslocamento da impedância é feito subtraindo-se um ponto de impedância do ponto anterior. A 
velocidade é obtida dividindo-se o deslocamento pelo tempo de amostragem. A aceleração é calculada pela 
variação de velocidade dividida pelo tempo de amostragem. 
Essa aceleração no ponto é decomposta em aceleração tangencial e aceleração centrípeta, de acordo com a 
Figura 2. 

 
FIGURA 2 – Vetor Aceleração. 

 
Com base na aceleração centrípeta, pode ser calculado o raio da trajetória. 
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Onde R é o raio da trajetória, V é a velocidade e acp é a aceleração centrípeta. 
O algoritmo foi executado com os resultados de simulações fornecidos pela Itaipu Binacional. 
 
6.0 - SIMULAÇÕES REALIZADAS 
 
As simulações utilizadas foram aquelas que definem o ajuste da lógica do ECE, do sistema de transmissão de 765 
kV, que mantém a estabilidade do sistema efetuando o corte de máquinas em Itaipu no caso de perda de uma 
linha entre Foz do Iguaçu e Ivaiporã. Estas simulações consideram a ocorrência de curto-circuito monofásico em 
Foz do Iguaçu com duração de 80 ms, eliminado com o desligamento de uma linha Foz do Iguaçu-Ivaiporã. 
Posteriormente é feita uma tentativa de religamento (após 900 ms), ocorrendo novo curto eliminado com a 
abertura definitiva da linha. As seguintes condições de operação foram avaliadas: Foram simulados vários casos, 
dentre os quais os casos abaixo são citados como exemplo. 
Caso 1 – 9 máquinas com geração de 5800 MW, 3 circuitos Foz do Iguaçu-Ivaiporã e sem necessidade de 
atuação do ECE. 
Caso 2 – 9 máquinas com geração de 6300 MW, 3 circuitos Foz do Iguaçu-Ivaiporã e necessidade de corte de 
uma máquina de Itaipu. 
Caso 3 – 9 máquinas com geração de 6400 MW, 3 circuitos Foz do Iguaçu-Ivaiporã e necessidade de corte de 
duas máquinas de Itaipu. 
Todas as simulações foram efetuadas sem corte de máquina. As trajetórias das impedâncias dos casos 1, 2 e 3 
são mostradas na Figura 3. 
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FIGURA 3: Trajetória das impedâncias dos casos 1, 2 e 3. 

7.0 - RESULTADOS OBTIDOS 
 
A aplicação do programa de cálculo das grandezas da cinemática vetorial nos resultados das simulações, mostrou 
que o raio de curvatura da trajetória é a grandeza que melhor identifica o desempenho do sistema. Na Figura 4 
são mostrados os raios para os casos 1, 2 e 3. 
Nesse estudo, o tempo considerado para análise, foi a partir de 300 ms, para que as oscilações causadas pelo 
curto-circuito, aproximadamente em 280ms, não influenciassem a análise dos dados. 

 

 
FIGURA 4 - Trajetória dos raios para os casos 1, 2 e 3. 

 
Na Figura 4, utilizou-se o tempo de amostragem para o cálculo do raio, de 16 ms, ou seja, próximo a um ciclo. 
Como pode ser observado na Figura 4, o módulo do raio para o caso 1 atinge o valor máximo de 
aproximadamente 0,015 ohms, já nos casos 2 e 3 os raios possuem módulos maiores, o que significa que eles 
possuem trajetórias de impedâncias mais abertas que no primeiro caso. Essas trajetórias mais abertas implicam 
na necessidade de atuação do ECE. Como o caso 1 é o caso limite em que não há necessidade de corte, o seu 
raio de curvatura pode ser utilizado como ajuste para a atuação do ECE. 
De acordo com a Figura 4, a diferença entre os raios pode ser observada no intervalo entre 350 ms a 450 ms, 
sendo esse tempo suficientemente pequeno para que se possa dar o comando de corte sem prejuízo para o 
sistema. 
Para os casos 1,2 e 3 da Figura 4, que possuem 3 circuitos com 9 máquinas, pode-se fazer o ajuste da 
característica do relé, baseado no módulo máximo do raio correspondente ao caso 1, que é de aproximadamente 
0,015 ohms. O ajuste pode ser feito de maneira que, caso o módulo do raio ultrapasse o valor de 0,015 ohms 
durante o tempo de 50 ms, será então enviado o comando de corte. 
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Em regime permanente, também podem ocorrer oscilações que poderiam disparar o comando de corte, por isso é 
necessário um evento de partida. Isso também evita muitos cálculos desnecessários por parte do relé. 
Nesse trabalho foi utilizado como evento de partida, a curva característica proposta em [2], com uma temporização 
de 1,5s. 
Nesse novo método desenvolvido, há a previsão da utilização de uma das zonas externas de proteção do relé, 
como partida para o esquema. 
Para um maior entendimento do funcionamento de novo método, apresenta-se o diagrama de blocos da Figura 5. 

 

 
FIGURA 5: Diagrama em blocos da atuação do novo método desenvolvido. 

De acordo com o diagrama da Figura 5, o corte é efetuado pelo critério do raio somente quando a impedância 
estiver alcançado a zona de medição externa. O corte também é efetuado caso a impedância permaneça por 1,5s 
dentro da zona externa, sendo que nesse caso não há necessidade de que o critério do raio seja atendido. 
 
8.0 - ANÁLISE DOS DADOS 
 
Baseado no critério do raio foram feitas novas simulações referentes aos casos estudados, porém agora com a 
atuação do ECE.  
Os gráficos que representam essas simulações para os casos 1, 2 e 3 são mostrados das Figuras 6, 7 e 8. 
Baseado no novo método aqui proposto, o comando de corte será enviado pelo ECE, em 450ms, porém, devido 
ao tempo necessário para transmissão de sinais no sistema o tempo adotado para o corte nas simulações, foi de 
550ms.  
Nas Figuras 6-(a) e 6-(b), tem-se os resultados das simulações da potência ativa em Itaipu e da tensão no sistema 
de 765 kV, para o caso 1. Como na Figura 6, o caso 1 é o caso limite para a atuação do ECE, a potência ativa e a 
tensão se encontram em níveis normais, assim o ECE não atua. 
Nas Figuras 7-(a) e 7-(b), correspondente ao caso 2, ocorre a atuação do ECE. Como pode-se observar na Figura 
7, o caso 2  possui módulo do raio maior que o caso limite (caso 1, com 0,015 ohms), tendo sua trajetória mais 
aberta e indicando a necessidade de atuação do ECE, para que a estabilidade do sistema seja retomada. 
Observa-se que os níveis de potência ativa encontravam-se acima do nível de regime normal, retornando com a 
atuação do ECE.  
Nas Figuras 8-(a) e 8-(b), correspondente ao caso 3, ocorre a perda de sincronismo, pelo curto circuito. Com a 
atuação do ECE, recupera-se a estabilidade do sistema. 

 

 
FIGURA 6-(a) – Potência Ativa em Itaipu (Caso 1) 
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FIGURA 6-(b) – Tensão 765kV (Caso 1) 
 
 
 

 
 

FIGURA 7-(a) – Potência Ativa em Itaipu (Caso 2) 
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FIGURA 7-(b) – Tensão 765kV (Caso 2) 
 
 

 
FIGURA 8-(a) – Potência Ativa em Itaipu (Caso 3) 
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FIGURA 8-(b) – Tensão 765kV (Caso 3) 

 
9.0 - CONCLUSÕES 
 
O trabalho apresentou uma proposta de utilização de um novo método, baseado no cálculo do deslocamento, 
velocidade, aceleração e raio da trajetória do vetor impedância, de modo a identificar se algumas dessas 
grandezas conseguem predizer a localização final do vetor impedância, e conseqüentemente, a necessidade de 
atuação do ECE. 
As condições para que a proposta seja aplicável dependem do sistema possuir uma proteção de distância 
moderna, com disponibilidade de zonas para o ajuste voltado ao sistema, bem como de uma temporização 
adicional, de modo a preservar a função básica do relé, que é a de proteger a linha no caso de falhas.  
O algoritmo apresentado, com a utilização do programa computacional “Matlab”, deve ser incrementado nas 
funções do algoritmo do relé de distância digital, para promover sua utilização em proteção sistêmica. 
Para os demais casos simulados com configurações diferentes do sistema, foram obtidos ajustes diferentes, assim 
abre-se caminho para maiores estudos com o intuito de encontrar um ajuste mais robusto que possa englobar as 
variações da configuração do sistema. 
Os exemplos de simulações apresentados ilustram as aplicações sugeridas, mostrando que a análise do raio de 
curvatura da trajetória da impedância pode, efetivamente, ser utilizada como parte de um ECE, em substituição ao 
sinal  do evento de desligamento da linha.  
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