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RESUMO 
 

Para que um Sistema Elétrico de Potência opere satisfatoriamente, deve haver uma 
adequada coordenação do sistema de proteção, que é feita através de parametrização 
de ajustes de relés de proteção. Essa parametrização envolve estudos relacionados 
aos cálculos de correntes de curto-circuito, seletividade e coordenação entre os 
dispositivos de proteção. Esses estudos devem garantir que os sistemas de proteção 
operem no menor tempo possível e desliguem o mínimo de circuitos possíveis, ou 
seja, que os relés de proteção mais próximos da ocorrência do curto-circuito operem 
mais rapidamente do que os relés das linhas adjacentes. Por ser uma tarefa complexa, 
esse trabalho propõe que a obtenção desses parâmetros de ajustes, relacionados 
especificamente a relés de sobrecorrente instalados em sistemas malhados, seja feita 
utilizando um processo de otimização. Os parâmetros de entrada do problema de 
otimização são os valores de impedâncias de sequência das linhas de transmissão, 
geradores e transformadores que compõem o sistema elétrico. A partir desses dados 
são simulados alguns casos de curto-circuito que são necessários para inicializar o 
processo de otimização dos parâmetros de ajustes de sobrecorrente direcional de 
neutro instantâneo (67NI) e sobrecorrente direcional de neutro temporizado (67NT) 
em todos os terminais de linha do sistema em análise. A otimização envolve o ajuste 
de tempo de atuação dos relés temporizados 67NT que é dado por curvas inversas 
padronizadas, time dial (TDS) e corrente de Pick-up (IPS). Portanto, os parâmetros de 
ajuste do 67NT têm 3 variáveis que devem ser ajustadas: tipo de curva, TDS e IPS. A 
formulação do problema de otimização proposto para realização dos ajustes ótimos é 
resolvida via Algoritmos Genéticos e foi testada utilizando sistemas de 5 e 30 barras.  
Foi testada a coordenação de várias combinações desses ajustes até obter os valores 
ótimos coordenados para todos os relés dos sistemas testados. 
 
Palavras-chave: Coordenação de proteção. Seletividade de proteção. Sobrecorrente 

direcional. Algoritmo genético. Otimização. 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

For an Electric Power System to operate satisfactorily there must be an adequate 
coordination of the protection system, which is done through parameterization of 
protection relay settings. This parameterization involves studies related to the 
calculation of short-circuit currents, selectivity and coordination between protection 
devices. These studies must ensure that the protection systems operate in the shortest 
time possible and disconnect as few circuits as possible, that is, that the protection 
relays closest to the occurrence of the short circuit operate faster than the relays in the 
adjacent lines. As it is a complex task, this work proposes that the obtaining of these 
adjustment parameters, specifically related to overcurrent relays installed in meshed 
systems, be done using an optimization process. The input parameters of the 
optimization problem are the sequence impedance values of the transmission lines, 
generators and transformers that make up the electrical system. From these data, 
some short-circuit cases are simulated that are necessary to start the optimization 
process of the instantaneous directional overcurrent (67NI) and timed directional 
overcurrent (67NT) adjustment parameters in all the line terminals of the system under 
analysis. The optimization involves adjusting the actuation time of the 67NT timed 
relays which is given by standardized inverse curves, time dial (TDS) and Pick-up 
current (IPS). Therefore, the 67NT adjustment parameters have 3 variables that must 
be adjusted: curve type, TDS and IPS. The formulation of the optimization problem 
proposed to perform the optimal fits is solved via Genetic Algorithms and was tested 
using 5 and 30 bus systems. Coordination of various combinations of these settings 
was tested until the optimal coordinated values were obtained for all relays in the tested 
systems. 

 
 

Keywords: Protection coordination. Protection selectivity. Directional overcurrent. 

Genetic Algorithm. Optimization. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Para que um Sistema Elétrico de Potência (SEP) opere adequadamente, ele 

dever estar projetado para satisfazer quesitos de confiabilidade, qualidade de energia 

e economia. 

Alguns dos quesitos para manutenção da qualidade de energia diz respeito 

ao SEP possuir um adequado sistema de proteção contra as mais diversas faltas 

elétricas. Para tanto, existem diferentes dispositivos de proteção que devem estar 

devidamente coordenados a fim de garantir uma operação a mais confiável possível. 

Essa coordenação da proteção é feita através de parametrização de ajustes 

de relés de proteção, a qual é uma tarefa complexa, que envolve estudos relacionados 

aos cálculos de correntes de curto-circuito, seletividade e coordenação entre 

proteções. 

Todos esses estudos devem ser considerados para garantir que os sistemas 

de proteção atuem e desliguem o mínimo de circuitos possíveis, no menor tempo 

possível. Porém, o problema não é simplesmente reduzir o tempo de atuação dos 

relés, pois durante um curto-circuito vários relés próximos à falta sofrem os efeitos das 

correntes geradas, o que pode levar a atuação indevida de algumas proteções se o 

estudo de coordenação não for considerado. 

Assim, a coordenação deve ser feita criteriosamente. Ela até pode ser feita de 

forma manual, porém esse problema pode se tornar muito complexo, especialmente 

quando se tem sistemas interligados de grande porte, com várias barras e relés. Além 

disso não há um ajuste exato que traga resultados perfeitos, o que dificulta e torna a 

coordenação de relés um problema de otimização interessante, muito estudado e 

discutido na literatura. 

Muitos trabalhos tratam do assunto de coordenação de relés como problema 

de otimização, e utilizam vários métodos matemáticos e formulações para a solução 

do problema.  

Este trabalho também formula o problema de coordenação como um 

problema de otimização, mas propondo uma nova função objetivo que se propõe a 

obter somatórios dos tempos dos relés primários menores e método para gerar vários 

tipos de curto-circuito necessários para realização da coordenação e otimização do 

problema via Algoritmos Genéticos. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Em sistemas de proteção, deve ser assegurado que a proteção atenda 

critérios de coordenação e seletividade, o que quer dizer que os relés mais próximos 

aos locais da ocorrência do curto-circuito devem operar primeiro, ou seja, em um 

sistema corretamente coordenado os relés mais distantes ao ponto de curto-circuito 

devem operar com um atraso de tempo intencional. Isso garante o que se chama de 

seletividade do sistema. Um sistema de proteção seletivo desliga o menor número 

possível de circuitos para a eliminação do curto-circuito. 

Na FIGURA 1 tem-se um exemplo de coordenação entre relés direcionais com 

curvas inversas e pode-se observar o tempo de intervalo de coordenação, ou 

coordination time interval (CTI). O CTI é um tempo que garante a coordenação entre 

as proteções. Ele existe pois o tempo de atuação de uma proteção é um somatório de 

tempos, que inclui tempo de atuação do relé de proteção, tempo de acionamento de 

relés auxiliares e tempo de operação de abertura do disjuntor. 

 

FIGURA 1 – TEMPO DE INTERVALO DE COORDENAÇÃO 

 
FONTE: Damchi et al. (2018) 

 

Na FIGURA 1 é possível observar as curvas de tempo do relé primário (tp) e 

tempo do relé retaguarda (tb), posição dos relés primário (P) e retaguarda (B), além 

dos pontos de falta F1 e F2. 

Quando esse tempo de coordenação não é respeitado, não é possível garantir 

a seletividade do sistema, ou seja, com um tempo menor de CTI os circuitos mais 

distantes da ocorrência do curto-circuito podem atuar antes de forma equivocada. Por 

exemplo na FIGURA 1, o disjuntor do circuito P deve ser desligado antes do disjuntor 
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do circuito B, já que o curto-circuito ocorreu na linha a jusante do relé P, e só em caso 

de falha ou atraso em P é que a proteção retaguarda B deve atuar. Nesse trabalho a 

análise da coordenação será verificada apenas em um ponto de falta no final de cada 

linha protegida. 

A FIGURA 2 mostra um exemplo de sistema não radial. Nesse pequeno 

exemplo de 3 barras há 6 pares a serem coordenados, ou seja, precisa-se garantir 

por exemplo que o relé 1 opere antes do relé 5 para faltas a jusante do relé 1. O 

mesmo ocorre para os 6 pares do sistema. O problema é que cada vez que um relé 

tem o ajuste modificado isso impacta na coordenação de outros pares do sistema. 

Essa sequência de alterações deve ser feita até que todos os pares estejam 

coordenados.  

 

FIGURA 2 – SISTEMA NÃO RADIAL 

 

FONTE: Mahari e Seyedi (2013) 

 

Quando essa análise é feita em sistemas de grande porte o problema se torna 

bem complexo, o que justifica a proposição de estudos que automatizem ou otimizem 

esse processo. Como esse problema de otimização tem característica multiobjetivo, 

justifica-se a utilização dos Algoritmos Genéticos para resolvê-lo, além de se tratar de 

um método robusto, eficaz e de implementação simplificada. 

Na formulação proposta, serão abordadas as proteções de sobrecorrente 

direcionais de neutro instantânea e temporizada, pois o estudo de coordenação se 

aplica no âmbito do sistema de transmissão. O sistema de transmissão utiliza as 

proteções de sobrecorrente de neutro por ser bastante equilibrado, isso favorece a 

utilização dessas proteções pois em situação normal não se tem circulação de 

corrente pelo neutro, além disso a maior parte das ocorrências de curto-circuito 

nesses sistemas são fase-terra. A utilização das proteções direcionais se dá pelo fato 

do sistema de transmissão não ser radial, podendo ter inversão de fluxos de corrente 

durante um curto-circuito. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral do trabalho é formular um problema de otimização capaz de 

ajustar parâmetros de relés de sobrecorrente instalados em sistemas não radiais de 

modo a coordená-los ao longo de todo o sistema elétrico e propor uma metodologia 

para cálculo de correntes máximas e mínimas para ajustes e coordenação de cada 

par de relés. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Para se atingir o objetivo geral, são necessários cumprir os seguintes 

objetivos específicos: 

 Realizar pesquisa de revisão bibliográfica sobre coordenação de relés de 

sobrecorrente via inteligência artificial. 

 Analisar e implementar métodos para definição das correntes de curto-circuito 

máxima e mínima no final do circuito protegido. 

 Implementar método para cálculo do tempo de coordenação. 

 Formular problema de otimização via Algoritmos Genéticos para solucionar o 

problema de coordenação. 

 Realizar testes e validações com sistema de 5 barras e 30 barras padrão 

Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). 

 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está estruturada em 6 capítulos: 

No Capítulo 2 é descrito fundamentação teórica sobre proteção, a questão de 

coordenação e seletividade e Algoritmos Genéticos. 

O Capítulo 3 apresenta revisão da literatura, contemplando os trabalhos já 

desenvolvidos acerca de coordenação ótima de proteção em sistema malhados de 

transmissão.   
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O Capítulo 4 apresenta o problema de otimização proposto para atender aos 

objetivos da dissertação, com o equacionamento matemático via AG. 

No Capítulo 5 são apresentados os resultados da metodologia e no Capítulo 

6 são apresentadas as considerações finais do trabalho e exposto ideias para futuros 

trabalhos. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Este capítulo tem como objetivo apresentar síntese de como se realiza cálculo 

de corrente para vários tipos de faltas tais como fase-terra, fase-fase e trifásico, sendo 

que a falta fase-terra é a utilizada neste trabalho por ser de maior ocorrência e de 

maior importância para a realização da coordenação e ajustes de sobrecorrente 

direcional de neutro. 

Também apresenta uma descrição sobre proteção de linha de transmissão 

com as funções de sobrecorrente direcional de neutro instantânea (67NI) e proteção 

de sobrecorrente direcional de neutro temporizada (67NT). Essas funções de 

sobrecorrente são utilizadas como retaguarda das proteções de distância por 

impedância (função 21) de linhas de transmissão, e são elas que mais exigem trabalho 

durante a coordenação de proteção. 

Na literatura são apresentadas inúmeras técnicas de solução para o tipo de 

problema aqui abordado, sendo que a escolha da técnica recaiu sobre os Algoritmos 

Genéticos. Ela é utilizada por grande parte dos autores dos artigos estudados, e por 

questão de facilidade de implementação e obtenção de resultados satisfatórios, optou-

se por continuar trabalhando com esse método de otimização. Salienta-se ainda que 

poderia ser usado qualquer um dos métodos de solução estudados. 

 

 

2.1 CÁLCULO DE CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO 

 

Para que se possa realizar o cálculo dos ajustes e os testes de coordenação, 

é necessário simular diversos tipos de curto-circuito e obter os valores de correntes 

passantes nos relés. 

Os tipos de curto-circuito mais comuns são o curto-circuito fase-terra 

(monofásico), seguido do trifásico, bifásico, cujas formulações para cálculo são 

descritas nesta subseção. 

Todas as formulações apresentadas são descritas para o modelo de um 

gerador síncrono, as quais podem ser estendidas a todo circuito elétrico através do 

Teorema de Thevènin, cujo equivalente é análogo ao do gerador síncrono 

(KINDERMANN, 2007). 
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Salienta-se que nesse trabalho, apenas os valores de correntes de curto-

circuito fase-terra foram considerados, por ser o tipo de curto que mais ocorre nas 

redes, e as correntes de desequilíbrio de neutro serem as mais utilizadas para as 

proteções de sobrecorrente direcionais. 

Como os curtos-circuitos geram desbalanceamentos na rede, utiliza-se o 

Teorema de Fortescue que decompõe qualquer sistema de “n” fases desequilibradas 

nas suas respectivas componentes simétricas equilibradas. Assim, as três fases 

desequilibradas de um sistema trifásico podem ser substituídas por três sistemas 

equilibrados de fasores de sequência positiva, negativa e zero (KINDERMANN, 2007), 

obtidas a partir das grandezas desequilibradas da seguinte forma:  

 (2.1) 

onde 

.  

 

 

2.1.1 Curto-circuito monofásico 

 

A FIGURA 3 mostra o esquema de um curto-circuito monofásico aplicado nos 

terminais de um gerador síncrono. 

 

FIGURA 3 - CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO A TERRA NO GERADOR 

 
FONTE: Kindermann (2007) 
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Como o curto-circuito fase-terra é assimétrico, utilizam-se as componentes de 

sequência positiva, negativa e zero para seu cálculo. 

As condições de contorno para o curto-circuito fase-terra na fase A são: 

 

  (2.2) 

   

 (2.3) 

 

Substituindo as condições do curto-circuito fase-terra na equação que permite 

a decomposição da injeção de corrente de curto fase-terra em componentes 

simétricas (KINDERMANN, 2007), tem-se: 

 

 
 (2.4) 

 (2.5) 

 

Para representar essa igualdade das correntes de sequência, colocam-se os 

circuitos equivalentes das sequências positiva, negativa e zero em série, como mostra 

a FIGURA 4. 

Lembrando que o gerador síncrono é representado por um modelo ativo para 

sequência positiva (cuja reatância equivalente é representada por ) e elementos 

passivos para sequência negativa e zero, representadas pelas reatâncias  e , 

respectivamente, e impedância de aterramento do gerador por . 
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FIGURA 4 - CIRCUITO EQUIVALENTE SÉRIE DO CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO A TERRA NO 
GERADOR 

 
FONTE: Kindermann (2007) 

 

onde 

 : tensão de fase no terminal do gerador síncrono girando a vazio; 

 : tensão da fase em relação ao neutro da seqüência positiva; 

 : corrente de sequência positiva da fase ‘a’ que sai dos enrolamentos da 

máquina para o sistema; 

 : reatância subtransitória do gerador por fase; 

 : reatância de sequência negativa por fase; 

 : tensão de sequência negativa da fase ‘a’ em relação ao neutro; 

 : corrente de sequência negativa que sai pela fase ‘a’ do gerador; 

 : reatância de sequência zero por fase; 

 : tensão de sequência zero da fase ‘a’ em relação ao neutro; 

 : corrente de sequência zero que sai pela fase ‘a’ do gerador; 

 : impedância de aterramento. 

 

Através da análise do circuito da FIGURA 4, tem-se se que: 

 

  (2.6) 

   

Isolando  obtém-se: 

 

                   (2.7) 

 

A corrente de falta na fase A é obtida por: 
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  (2.8) 

 

As tensões de sequência positiva, negativa e zero e a tensão fase-neutro de 

sequência zero ( )  são calculadas por: 

 

 

            (2.9) 

 

  (2.10) 

 

               (2.11) 

 

                     (2.12) 

 

Com base nas equações 2.9 a 2.11, calculam-se as tensões nas fases A, B e 

C do gerador síncrono ( : 

 

 
            (2.13) 

 

Para cálculo de corrente de fase-terra nas barras de um sistema elétrico de 

potência, utiliza-se método matricial que se baseia na matriz de impedância de barra 

de sequência positiva ( ), negativa ( ) e zero (  (KINDERMANN, 2007).  

Inspirando-se na equação (2.7), as correntes de sequência e as correntes 

totais nas fases que aparecem no sistema elétrico durante o curto-circuito fase-terra 

são calculadas através das equações: 

 

              (2.14) 
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 (2.15) 

 

                     (2.16) 

 

onde 

 : corrente de falta de sequência positiva na barra k, na fase A; 

 : corrente de falta de sequência negativa na barra k, na fase A; 

 : corrente de falta de sequência zero na barra k, na fase A; 

 : corrente de falta total na barra k na fase A; 

 : fasor tensão na barra k antes da ocorrência da falta; 

 : elemento k-k da matriz de impedância de barra de sequência positiva 

( obtida da inversa matriz de admitância de barra ( ; 

 : elemento k-k da matriz de impedância de barra de sequência negativa 

( obtida da inversa matriz de admitância de barra ( ; 

 : elemento k-k da matriz de impedância de barra de sequência zero 

( obtida da inversa matriz de admitância de barra ( . 

 

As tensões de sequência e totais que aparecem no sistema elétrico durante o 

curto-circuito fase-terra são por: 

 

             (2.17) 

 

            (2.18) 

 

            (2.19) 
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            (2.20) 

 

                             (2.21) 

 

 

onde: 

 : tensão na fase A de sequência positiva na barra k (durante a ocorrência 

da falta na barra k); 

 : tensão na fase A de sequência negativa na barra k (durante a ocorrência 

da falta na barra k); 

 : tensão na fase A de sequência zero na barra k (durante a ocorrência da 

falta na barra k). 

Assumindo que todas as tensões pré-falta são iguais à tensão pré-falta na 

barra de falta k: 

 

 
 (2.22) 

 

            (2.23) 

 

             (2.24) 

 

 

            (2.25) 

 

onde 

: tensão na fase A de sequência positiva na barra genérica n (durante a 

ocorrência da falta na barra k); 
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: tensão na fase A de sequência negativa na barra genérica n (durante a 

ocorrência da falta na barra k); 

:  tensão na fase A de sequência zero na barra genérica n (durante a 

ocorrência da falta na barra k); 

: tensão na fase A total na barra genérica n (durante a ocorrência da falta 

na barra k). 

Considerando que a impedância do elemento série entre duas barras i-m é: 

 

                           (2.26) 

 

A corrente  na fase A que percorre o elemento entre as barras i e m na 

direção i-m é formada por uma reatância série (se for desprezada a componente 

shunt), e pode ser calculada a partir das tensões terminais  e  e dos parâmetros 

equivalentes do modelo de linha curta. 

 

                         (2.27) 

 

                         (2.28) 

 

                         (2.29) 

 

              (2.30) 

 

onde 

 : corrente total na fase A que percorre o elemento entre as barras i e m 

na direção i-m. 

Assim, para cálculo de curto fase-terra pelo método matricial, segue-se os 

passos:  

• 1º Passo: Determinação das matrizes admitância de barra 1,  2, 0 

• 2º Passo: Obter Z 1, Z 2, Z 0 invertendo-se 1,  2, 0, respectivamente, 
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• 3º Passo: As correntes e tensões que aparecem no sistema após a ocorrência 

da falta são obtidos pela aplicação das equações (2.7) a (2.25):  

E, a corrente  na fase A que percorre o elemento entre as barras i e m na 

direção i-m é calculada segundo equação (2.30). 

 

2.1.2 Curto-circuito bifásico 

 

A FIGURA 5 mostra o esquema de um curto-circuito bifásico aplicado nos 

terminais de um gerador síncrono. 

 

FIGURA 5 – CURTO-CIRCUITO BIFÁSICO 

 

FONTE: Kindermann (2007) 

 

O curto-circuito bifásico possui as seguintes condições de contorno: 

                                                                                                                     (2.31) 

                                                                                                                  (2.32) 

                                                                                                             (2.33) 

Substituindo as condições do curto-circuito bifásico nas equações de 

sequência: 
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                                                                               (2.34) 

 

E, resolvendo o sistema de equações: 

                                                                                                                   (2.35) 

                                                                                                              (3.36) 

 

E, ainda: 

                                                                                (2.37) 

                                                                                                                (2.38) 

 

Analisando a equação 2.36, pode-se concluir que no caso do curto-circuito 

bifásico, os circuitos equivalentes das sequências positiva e negativa devem ser 

ligados em paralelo (FIGURA 6). Não existe circulação de corrente de sequência zero, 

segundo a equação (2.35). 

 

FIGURA 6 - CIRCUITO EQUIVALENTE PARALELO DO CURTO-CIRCUITO BIFÁSICO NO 
GERADOR 

 

FONTE: Kindermann (2007) 

 

As correntes nas fases A, B e C do gerador síncrono são obtidas por: 

                                                                                   (2.39) 

 

Resolvendo-se (2.39), as correntes nas fases B e C são:    
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                                                                                                                                    (2.40) 

 

 

2.1.3 Curto-circuito trifásico 

 

A FIGURA 7 mostra o esquema de um curto-circuito trifásico aplicado nos 

terminais de um gerador síncrono. 

 

FIGURA 7 – CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO 

 

FONTE: Kindermann (2007) 

 

As condições do curto-circuito trifásico nos terminais do gerador síncrono a 

vazio são: 

                                                                                                   (2.41) 

onde 

 : fasor tensão na fase a; 

 : fasor tensão na fase b; 
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 : fasor tensão na fase c. 

 

Substituindo os valores da expressão 2.41 em (2.1), obtém-se: 

                                                                                (2.42) 

 

                                                                                             (2.43) 

 

A FIGURA 8 representa com componente de sequência positiva, negativa e 

zero segundo a equação (2.43). 

Assim, somente a sequência positiva é considerada. Não há sequência 

negativa e zero, pois não há desequilíbrios de tensão (equação 2.43). 

 

FIGURA 8 - CIRCUITO EQUIVALENTE DO CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO NO GERADOR 

 

FONTE: Kindermann (2007) 

 

Conclui-se que: 

                                                              1
1 jx

EI A                                                

(2.44) 

 

Como o curto-circuito trifásico é equilibrado, as correntes de sequência zero 

e negativa são iguais a zero. 

Ou, utilizando-se da equação (2.1) e substituindo o valor da corrente (2.44) 

têm-se a equação para calcular as correntes nas fases A, B e C. 
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                                                  .                                  (2.45) 

2.2 PROTEÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO 

 

As linhas de transmissão são protegidas por várias funções de proteção 

diferentes e complementares, cada uma com suas características próprias. A junção 

dessas funções de proteção deve garantir a atuação instantânea dos disjuntores da 

linha para faltas internas, e servir de retaguarda para faltas nas linhas que estão a 

jusante das próximas barras atuando com uma determinada temporização, o que 

garante a seletividade e coordenação do sistema. A FIGURA 9 mostra as funções de 

proteção de distância (21) sobrepostas com as proteções de sobrecorrente direcionais 

(67), lembrando que as proteções 21 são sensibilizadas por impedância enquanto as 

funções 67 são sensibilizadas por corrente elétrica. É possível observar que para cada 

conjunto, ou relé de proteção, o primeiro trecho que compreende até 

aproximadamente 85% da linha, a operação do relé deve ser instantânea, através das 

funções de Zona 1 (21Z1) ou sobrecorrente instantânea (67NI). Para garantir a 

atuação instantânea para faltas internas à linha outras proteções podem ser utilizadas, 

como é o caso do sistema de teleproteção (85), que utiliza um canal de comunicação 

entre os relés dos dois terminais para acelerar a atuação da proteção. Outra função 

bastante utilizada para atuação instantânea é a função diferencial de linha (87L), que 

basicamente utiliza o canal de comunicação para comparar e somar as correntes nos 

dois terminais da linha, em situação normal o somatório é zero, em caso de ocorrência 

de curto-circuito há um residual de corrente o que faz o relé operar. Para o próximo 

trecho que alcança aproximadamente 50% da próxima linha a operação do relé deve 

ser temporizada, com tempo fixo para a função Zona 2 (21Z2) e tempo variável pela 

curva inversa de sobrecorrente direcional (67NT). Ainda há a função de Zona 3 que 

amplia ainda mais esse tempo fixo e alcança até aproximadamente 30% da terceira 

linha a jusante do relé (KINDERMANN, 2012). 
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FIGURA 9 – CURVAS DE FUNÇÕES DE PROTEÇÃO 

 

FONTE: O Autor (2021) 

 

A FIGURA 9 mostra também a coordenação entre as proteções, ou seja, para 

faltas internas à linha o ideal é que o relé P atue de forma instantânea por suas funções 

21Z1 ou 67NI e que as proteções 21Z2 e 67NT do relé B operem somente em caso 

de não operação do relé P. O caso de coordenação que será estudado nesse trabalho 

verifica a coordenação entre as curvas de 67NT dos pares de relés de duas linhas 

sequenciais, como exemplo os relés P e B, que é garantida pelo tempo CTI. É 

considerado também a coordenação da função 67NT com a função 21Z2 do mesmo 

relé. Para esse caso o relé deve garantir que a partir de faltas no final da linha 

protegida o 67NT tenha tempo igual ou superior ao tempo de Zona 2, priorizando que 

a função 21 opere antes. 

 

 

2.3 PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE 

 

As proteções de sobrecorrente, como o próprio nome sugere, atuam quando 

um valor de ajuste de corrente é ultrapassado. Esses relés podem ser direcionais ou 

não direcionais, e temporizados ou instantâneos, de fase ou de neutro 

(KINDERMANN, 2012). 

As proteções estudadas nesse trabalho são: proteção de sobrecorrente 

direcional de neutro instantânea (67NI) e proteção de sobrecorrente direcional de 

neutro temporizada (67NT). 
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2.3.1 Proteção de sobrecorrente direcional de neutro instantânea 

 

Os relés direcionais têm a capacidade de identificar a direção do fluxo de 

corrente, essa característica é importante em sistemas malhados, pois nessa 

configuração pode haver inversão de fluxo e os relés de proteção devem ser sensíveis 

às correntes de curto-circuito somente dentro da linha protegida (KINDERMANN, 

2012). 

A proteção instantânea de sobrecorrente de neutro deve ser ajustada com 

acréscimo de 25% sobre o curto-circuito máximo no final da linha protegida (MASON, 

1956). É importante salientar que outros autores sugerem valores diferentes, 

acrescentando de 10 a 40% sobre o curto-circuito máximo no final da linha protegida. 

 

  (2.46) 

 

Para a verificação direcional, o relé de proteção combina à proteção de 

sobrecorrente uma unidade de tensão trifásica. Para o relé de sobrecorrente de neutro 

a corrente considerada para atuação é a corrente residual (3I0). Para a polarização é 

utilizado o residual de tensão (3V0). A FIGURA 10 apresenta a ligação elétrica utilizada 

nos relés eletromecânicos, no caso de relés digitais a mesma configuração é obtida 

através do somatório fasorial dos valores de corrente e tensão. Quando o sistema está 

sem curto-circuito à terra esses valores de 3I0 e 3V0 estão zerados, pois o sistema de 

transmissão é um sistema equilibrado. Durante um curto-circuito fase-terra há um 

residual de tensão e de corrente medidos pelo relé (KINDERMANN, 2012). 
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FIGURA 10 – RESIDUAL DE CORRENTE E TENSÃO 67N 

 

FONTE: Kindermann (2012) 

 

A FIGURA 11 mostra o que acontece com os fasores de tensão e corrente 

durante um curto-circuito fase A para a terra. É possível notar que o fasor de 3V0 fica 

com a polaridade invertida em relação a VA que é a fase faltante, esse é um 

comportamento padrão e deve ser compensada no algoritmo do relé em 180°. Devido 

à característica de impedância da linha as fases de corrente são defasadas em relação 

à corrente. No caso da FIGURA 11 essa defasagem no momento do curto-circuito 

está próxima de -60° e esse ângulo é conhecido como ângulo de máximo torque, ou 

seja a direcionalidade estará direta se o ângulo do 3V0 for maior que -150° ou menor 

que 30°. O ângulo de máximo torque varia de acordo com a característica de 

impedância de cada linha e a direcionalidade será verificada com o ângulo do -3V0, 

se esse ângulo estiver entre +90° e -90° em relação ao ângulo de máximo torque o 

relé pode operar. 
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FIGURA 11 – POLARIZAÇÃO POR RESIDUAL DE TENSÃO 

 
FONTE: Kindermann (2012) 

 

 

No caso da proteção direcional instantânea de neutro (67NI), é utilizada a 

função de sobrecorrente instantânea, que opera sem adição de tempo associada a 

verificação de direcionalidade comentada anteriormente. 

 

2.3.2 Proteção de sobrecorrente direcional de neutro temporizada 

 

Diferente da proteção instantânea, a proteção temporizada opera depois de 

vencido um determinado tempo. Esse tempo varia de acordo com o nível de corrente 

e característica de curva de tempo inverso utilizada. A FIGURA 12 mostra diferentes 

características das curvas de tempo inverso. 
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FIGURA 12 – INCLINAÇÕES DAS CURVAS TEMPO X M 

 
FONTE: Kindermann (2012) 

 

O valor de (M) é o Múltiplo, ou seja, quantas vezes a corrente de curto-circuito 

superou o ajuste de pick-up. A equação 2.47 apresenta o cálculo do Múltiplo. 

 

  (2.47) 

 

onde 

ICC: corrente de curto-circuito; 

RTC: relação de transformação de corrente;  

IPS: ajuste de corrente de pick-up. 

 

Como o sistema de transmissão é equilibrado as correntes de neutro em 

situação normal são nulas ou muito pequenas. Portanto para definição do ajuste de 

IPS deve ser respeitada a inequação 2.48 (KINDERMANN, 2012). 
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 (2.48) 

 

onde 

: curto-circuito mínimo no fim da linha protegida; 

: corrente nominal da linha;  

IPS: ajuste de corrente de pick-up. 

 

O tempo de operação (Top) dos relés 67NT é calculado pela equação 2.49, e 

os fatores α e η são mostrados na TABELA 1 e variam de acordo com a Curva 

ajustada. 

 

  (2.49) 

   

 

onde 

TDS: time dial setting; 

M: múltiplo.  

α e η: podem ser consultados na TABELA 1.  

 

TABELA 1 – PARÂMETROS CURVAS DE TEMPO INVERSO (Norma IEC-255-4) 

Curva Característica α η 
C4 Inversa de tempo longo 120 1 
C3 Extremamente inversa 80 2 
C2 Muito inversa 13,5 1 
C1 Normal inversa 0,14 0,02 

FONTE: Mahari e Seyedi (2013) 

 

 

2.4 COORDENAÇÃO CRONOMÉTRICA DE RELÉS DE SOBRECORRENTE 

 

Os relés de proteção devem atuar de forma mais rápida possível, porém 

devem respeitar a seletividade, seguindo uma sequência de atuação sempre dos relés 
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mais próximos aos mais distantes do ponto de ocorrência do curto-circuito 

(KINDERMANN, 2012). 

Para que essa sequência de atuação seja respeitada os relés devem estar 

coordenados. 

 

2.4.1 Tempo de coordenação 

 

O tempo de coordenação (∆t) é a diferença no tempo de atuação entre dois 

relés de proteção que estão numa sequência de atuação. O ∆t é calculado pela 

equação 2.50. 

 

  (2.50) 

 

onde 

trelé montante: tempo de relé à montante; 

trelé jusante: tempo de relé à jusante; 

∆t: tempo de coordenação. 

 

Na FIGURA 13 é apresentado um par de relés, onde o relé à jusante (RB) deve 

atuar antes do relé a montante (RA). 

 

FIGURA 13 – PAR DE RELÉS A SER COORDENADO 

 

FONTE: Kindermann (2012) 

 

O tempo de coordenação deve ser considerado pois, do momento de atuação 

da proteção até a completa extinção do curto-circuito existe uma sequência de 

eventos que geram pequenos atrasos e devem ser modelados no ajuste. São 

componentes do tempo de atuação total da proteção: operação do mecanismo de 

abertura do disjuntor, extinção do arco elétrico do disjuntor, atuação dos contatos do 
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relé de proteção. Portanto os projetistas de proteção podem utilizar os valores 

mínimos típicos de ∆t, também conhecidos como CTI, mostrados no QUADRO 1 

(KINDERMANN, 2012).  

 

QUADRO 1 – TEMPOS TÍPICOS DE CTI (∆t) 

 
  

FONTE: Kindermann (2012) 

 

Um exemplo de uma sequência de coordenação entre relés de curva inversa 

é mostrado na FIGURA 14. Quando é utilizado a unidade instantânea a coordenação 

deve ser verificada no ponto de interseção entre a parte instantânea e o início da curva 

inversa ou na barra a jusante, pois nesses pontos é que se tem os menores tempos 

de ∆t, e consequentemente o ponto mais crítico para ocorrer a descoordenação. 

 

FIGURA 14 – COORDENAÇÃO ENTRE CURVAS INVERSAS 

 

FONTE: Kindermann (2012) 

 

 

2.5 ALGORITMOS GENÉTICOS 

 

Na natureza existe um processo de evolução e seleção natural, onde os 

indivíduos de uma determinada espécie, com as características mais adequadas ao 

ambiente em que estão inseridos, tendem a sobreviver. O que caracteriza a genética 

desses indivíduos são estruturas chamadas de genes. Com o passar do tempo novas 

gerações surgem com o cruzamento dos indivíduos mais aptos (SRINIVAS e 

PATNAIK, 1994). 
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No início dos anos 70 foram propostos os primeiros programas para imitar os 

processos evolutivos da natureza, esses programas na prática tem a capacidade de 

auxiliar na obtenção de soluções para problemas de otimização. Basicamente são 

codificadas as representações das soluções, equivalentes ao material genético 

presente na natureza. Essas soluções são geradas aleatoriamente, testadas 

matematicamente através de uma função objetivo e depois sofrem cruzamentos e 

mutações entre os indivíduos mais aptos, ao longo de várias e determinadas gerações 

de populações de indivíduos. Essas técnicas configuram os Algoritmos Genéticos 

(AG). 

 

2.5.1 Mecanismo de codificação 

 

É fundamental para os AG a definição do tipo da variável de um problema. 

Por exemplo em um determinado problema de otimização pode-se ter variáveis 

contínuas e binárias. Nesse caso, a representação pode ser feita transformando os 

valores contínuos em binários, e o gene da solução será uma sequência de bits fáceis 

de serem computados por uma programação (SRINIVAS e PATNAIK, 1994). 

 

2.5.2 Função objetivo 

 

A função objetivo é a função a ser otimizada. Ela fornece o mecanismo para 

avaliação de cada conjunto de soluções gerado pelo AG. Essa avaliação é feita 

analisando algumas regras que variam em cada problema, ou seja, para cada 

resposta uma nota é atribuída, sendo que ao final do processo a melhor resposta é 

escolhida (SRINIVAS e PATNAIK, 1994). 

 

2.5.3 Seleção 

 

Através do mecanismo de seleção o AG faz com que os indivíduos mais aptos 

sobrevivam, enquanto os indivíduos menos aptos perecem. No AG clássico existe 

uma população formada por vários indivíduos aleatórios, e para a formação das 

próximas gerações os indivíduos que recebem melhores notas tem maior número de 

descendentes selecionados, portanto esses indivíduos têm maior chance de 

sobrevivência nas próximas gerações. 
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O esquema de seleção proporcional, por exemplo, trabalha com a média de 

aptidão da população, fazendo com que mais indivíduos com valor de aptidão acima 

da média sejam selecionados do que os indivíduos com a aptidão abaixo da média 

(SRINIVAS e PATNAIK, 1994). 

 

  

2.5.4 Cruzamento 

 

Depois da seleção uma etapa crucial para o AG é o cruzamento. Pares de 

indivíduos são escolhidos aleatoriamente na população, respeitando uma taxa de 

cruzamento, para que parte dos bits do seu gene sejam trocados. As porções dos dois 

indivíduos, no ponto de cruzamento, são utilizados para a formação de dois novos 

indivíduos para a próxima geração (SRINIVAS e PATNAIK, 1994). 

 

2.5.5 Mutação 

 

Depois do cruzamento os indivíduos são submetidos a uma mutação, que 

escolhe aleatoriamente um bit para ser invertido, de 0 para 1 ou vice-versa. A 

quantidade de indivíduos que sofre mutação em uma população respeita uma taxa de 

mutação que normalmente é pequena. O AG trata mutação como um operador 

secundário, com a função de restauração de algum material genético, que porventura 

tenha sido perdido nos processos anteriores (SRINIVAS e PATNAIK, 1994). 

 

2.5.6 Passos do Algoritmo Genético 

 

A FIGURA 15 apresenta o fluxograma do processo iterativo executado pelo 

algoritmo genético até a obtenção dos parâmetros ótimos. 
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FIGURA 15 – FLUXOGRAMA ALGORITMO GENÉTICO 

 

FONTE: O autor (2021) 

 

 

 

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Esse capítulo apresentou método para cálculo de corrente de curto-circuito 

fase-terra, que é necessário para se realizar a coordenação e ajustes de 

sobrecorrente direcional de neutro; e apresentou sucintamente as descrições sobre 

proteção de sobrecorrente direcional de neutro instantânea (67NI) e proteção de 

sobrecorrente direcional de neutro temporizada (67NT), as quais serão coordenadas 

através de formulação de um problema de otimização a ser proposto no próximo 

capítulo. 

Como esse problema de otimização será resolvido via Algoritmos Genéticos, 

foi realizado também um breve relato sobre essa técnica, e a sequência de passos do 

algoritmo.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 

A estratégia de revisão sistemática de literatura utilizada é a metodologia 

proposta por Ensslin et al. (2010), que consiste inicialmente em escolher dois eixos 

de pesquisa e para cada eixo de pesquisa são escolhidas três palavras-chave, e as 

pesquisas por palavras-chave são feitas utilizando uma palavra-chave de cada eixo 

de pesquisa, o que gera 9 combinações de pesquisa que podem ser observadas na 

TABELA 2. 

As pesquisas com as combinações geradas foram feitas utilizando o software 

Public or Perish usando como fonte de pesquisa o Google Scholar, e o ano de 

publicação dos artigos entre 2010 e 2020. 

 

TABELA 2 - PESQUISA SISTEMÁTICA 

Eixo de pesquisa Palavra chave Pesquisas 

Coordenação de relés 
coordination relay coordination relay & artificial intelligence 

selectivity protection selectivity protection &  natural algorithm 
protection system protection system & optimization 

Artificial intelligence 
artificial intelligence coordination relay &  natural algorithm 

natural algorithm selectivity protection & optimization 
optimization protection system & artificial intelligence 

   coordination relay & optimization 
   selectivity protection & artificial intelligence 
    protection system &  natural algorithm 

FONTE: O autor (2020) 

 

Após realizada as nove pesquisas, obtém-se um banco de artigos bruto com 

aproximadamente nove mil artigos, para seleção dos artigos foram aplicados alguns 

filtros. Primeiro seleciona-se os bancos de dados mais confiáveis (IEEE, IET, Elsevier, 

Springer, Scorpus, Science Direct, MDPI, Wiley), que resultam em algumas centenas 

de artigos por busca. O próximo filtro é do tipo de material, focando em artigos de 

periódicos, excluindo livros, conferências e outros materiais (nesse filtro tem-se 

aproximadamente cem artigos por busca). 

Depois dessas filtragens verificam-se os arquivos em duplicidade e nessa 

etapa já se tem menos de mil artigos. 

O próximo passo é fazer a seleção dos artigos através da leitura dos títulos e 

verificando os assuntos relacionados efetivamente à pesquisa, o que resultou em 
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menos de cem artigos. Depois faz-se a seleção através da leitura dos resumos, com 

a leitura dos resumos é possível refinar a pesquisa com os assuntos que mais tem 

aderência à pesquisa, o que gera aproximadamente 40 artigos. Nessa etapa, faz-se a 

leitura das introduções e conclusões dos artigos analisando os resultados que mais 

se enquadram com a pesquisa proposta, o que resultou numa seleção de 20 artigos 

que foram lidos integralmente e empregados na revisão de literatura. 

 

 A TABELA 3 apresenta a síntese desse processo de pesquisa sistemática. 

 

TABELA 3 - FILTROS DE SELEÇÃO DOS ARTIGOS 

  Filtros 

Pesquisa 
Pesquisa 

bruta 
Banco de 

dados 
Tipo de 
material Duplicidade Título Abstract 

Introdução e 
conclusão 

1 998 598 119 

501 50 26 20 

2 1000 512 80 
3 999 504 67 
4 1000 731 66 
5 998 569 44 
6 981 452 52 
7 1000 664 121 
8 999 459 117 
9 1000 466 43 
  8975 4955 709 501 50 26 20 

FONTE: O autor (2020) 

 

A seguir, descrevem-se os vinte artigos selecionados segundo a TABELA 3. 

Em Thangaraj et al. (2010) os autores propõem  um problema de otimização 

cujo objetivo é minimizar os tempos de operação dos relés principais e cujas variáveis 

de otimização são current pick-up setting (IPS) e time dial setting (TDS) sendo que 

todos os relés tem característica normal inversa (C1). Para definição da corrente é 

considerado dois pontos de falta, a jusante do relé principal e no final da linha 

protegida. O problema de otimização foi resolvido por várias técnicas: Differential 

Evolution (DE), Random Search Technique (RST2), Genetic Algorithm (GA), Self 

Organizing Migration Algorithm (SOMA), Self Organizing Migration Genetic Algorithm 

(SOMGA), Laplace Crossover e Polinomial Mutation (LX-POL), Laplace Crossover 

and Power Mutation (LX-PM), sendo o Modified Differential Evolution (MDE) a técnica 

mais eficiente, lembrando que foram testadas cinco variações do MDE, que se 
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distingue entre si basicamente na fase de mutação. Para comparação dos resultados 

as técnicas foram aplicadas em sistemas de 3, 4 e 6 barras. A função objetivo é 

definida pela equação 3.1: 

 

 
 (3.1) 

   

onde 

: número de relés para faltas próximas; 

: número de relés para faltas distantes; 

: tempo de operação do relé primário i para faltas próximas; 

: tempo de operação do relé primário j para faltas distantes. 

 

Em Ezzeddine et al. (2011) os autores propõem um problema de otimização 

cujo objetivo é minimizar o tempo dos relés principais e cujas variáveis são IPS e TDS 

sendo que todos os relés tem característica C1. Para definição da corrente é 

considerado dois pontos de falta, no início e no final da linha protegida por cada relé. 

O problema de otimização foi resolvido por várias técnicas: Interior Point Method (IPM) 

e Sequential Quadratic Programming (SQP), sendo o Novel Method To Select Settings 

(NMSS) a técnica mais eficiente. Esse método trabalha escolhendo inicialmente um 

valor de IPS, e depois um valor inicial mínimo de TDS, esse valor de TDS é elevado 

gradualmente até o ponto de coordenação. Para comparação dos resultados as 

técnicas foram aplicadas em sistemas de 8, 14 e 30 barras. A função objetivo é 

definida pela equação 3.2: 

 
 (3.2) 

onde 

 tempo de operação do relé i; 

N: número de relés. 

 

Em Bedekar e Bhide (2011) os autores propõem um problema de otimização  

cujo o objetivo é minimizar os tempos de operação dos relés principais e cuja variável 
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de otimização é TDS sendo que todos os relés tem característica C1. Para definição 

da corrente é considerado um ponto de falta, a jusante do relé principal na linha 

protegida. O problema de otimização foi resolvido por Continuous Genetic Algorithm 

(CGA). Para demonstração dos resultados as técnicas foram aplicadas em sistemas 

de 3 barras. A função objetivo é definida pela equação 3.2. 

Em Amraee (2012) o autor propõe um problema de otimização cujo objetivo é 

minimizar os tempos de operação dos relés principais e cujas variáveis de otimização 

são IPS e TDS sendo que todos os relés tem característica C1. Para definição da 

corrente é considerado o ponto de falta logo à frente do relé na linha protegida. O 

problema de otimização foi resolvido por várias técnicas: simplex (SX), Particle Swarm 

Optimization (PSO), GA e um híbrido GA com Linear Programming (GA-LP) sendo 

Seeker Optimization Algorithm (SOA) a técnica mais eficiente, onde as direções de 

busca e comprimento do passo são definidos de forma adaptativa. Para comparação 

dos resultados as técnicas foram aplicadas em sistemas de 3, 8 e 15 barras. A função 

objetivo é definida pela equação 3.1. 

Em Moirangthem et al. (2013) os autores propõem um problema de otimização 

cujo objetivo é minimizar os tempos de operação dos relés principais utilizando 

penalidade e cujas variáveis de otimização são IPS e TDS sendo que todos os relés 

tem característica C1. Para definição da corrente é considerado dois pontos de falta, 

a jusante do relé principal e no final da linha protegida. O problema de otimização foi 

resolvido por várias técnicas: Linear Programming (LP), Nonlinear Programming 

(NLP), além do NMSS proposto por Ezzeddine et al. (2011), sendo Adaptive 

Differential Evolution (ADE) a técnica mais eficiente, que é uma adaptação do 

algoritmo DE convencional. Para comparação dos resultados as técnicas foram 

aplicadas em sistemas de 3, 4, 6 e 8 barras. A função objetivo é definida pela equação 

3.3: 

 

 (3.3) 

onde 

: número de relés primários;  

:  número de pares de relés; 

: tempo de operação do relé primário i. 

E  (do par k) é definido pela equação 3.4: 
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 (3.4) 

 

onde 

: fator de penalidade (considerado como 1000 no artigo); 

: tempo de intervalo de coordenação; 

: tempo de operação do relé back-up k; 

: tempo de operação do relé primário k. 

 

Em Mahari e Seyedi (2013) os autores propõem um problema de otimização 

cujo objetivo é minimizar os tempos de operação dos relés principais e cujas variáveis 

de otimização são IPS e TDS sendo que todos os relés tem característica C1. Para 

definição da corrente é considerado o ponto de falta na linha a jusante do relé principal. 

O problema de otimização foi resolvido por várias técnicas: SX, PSO, Mixed Integer 

Nonlinear Programming (MINLP), LP, NLP, GA, Hybrid Genetic Algorithm and Linear 

Programming (HGA-LP), além do NMSS proposto em Ezzeddine et al. (2011) e do 

SOA proposto em Amraee (2012) sendo Analytic Approach (AA) a técnica mais 

eficiente. Para comparação dos resultados as técnicas foram aplicadas em sistemas 

de 3, 8 e 15 barras. A função objetivo é definida pela equação 3.2. 

Em (Chelliah et al., 2014) os autores propõem um problema de otimização 

cujo objetivo é minimizar o somatório dos tempos de operação dos relés principais e 

back-up, e cujas variáveis de otimização são IPS e TDS sendo que todos os relés tem 

característica C1. Para definição das correntes é considerado o ponto de falta na linha 

a jusante do relé principal e no final da linha protegida. O problema de otimização foi 

resolvido por várias técnicas:  DE, GA, SOMA, RST2, SOMGA, PSO, Laplace 

Crossover Particle Swarm Optimization (LXPSO) além do MDE proposto em 

Thangaraj et al. (2010), sendo uma das variações do Opposition Based Chaotic 

Differential Evolution (OCDE) a técnica mais eficiente, basicamente o que diferencia 

do DE convencional é a população inicial e a escolha do fator de multiplicação. Para 

comparação dos resultados as técnicas foram aplicadas em sistemas de 3, 4, 6 e 14 

barras. A função objetivo é definida pela equação 3.1. 
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Em Alam et al. (2015) os autores propõem um problema de otimização cujo 

objetivo é minimizar os tempos de operação dos relés principais e cujas variáveis de 

otimização são IPS e TDS sendo que todos os relés tem característica C1, exceto 

para um caso testado em um sistema de 30 barras, nesse teste os relés variam as 

características entre C1, C2 e C3, escolhidos de forma manual. Para definição da 

corrente é considerado o ponto de falta no final de cada linha protegida. O problema 

de otimização foi resolvido por várias técnicas: GA, PSO, Harmony Search (HS), SOA 

e DE, sendo uma variação do DE a técnica mais eficiente. Para comparação dos 

resultados as técnicas foram aplicadas em sistemas de 9, 15 e 30 barras. A função 

objetivo é definida pela equação 3.2. 

Em Alipour et al. (2015) os autores propõem um problema de otimização cujo 

objetivo é minimizar os tempos de operação dos relés principais e cujas variáveis de 

otimização são IPS e TDS sendo que todos os relés tem característica C1. Para 

definição da corrente é considerado o ponto de falta a jusante do relé principal na linha 

protegida. O problema de otimização foi resolvido por várias técnicas: PSO, MINLP, 

Hybrid Biogeographic Based Optimization and Linear Programming (BBO-LP), GA, 

Hybrid Genetic Algorithm and Linear Programming (HGA-LP), LP e NLP, além do  SOA 

proposto em Amraee (2012) e  AA proposto em Mahari e Seyedi (2013), sendo o 

Improved Group Search Optimization (IGSO) a técnica mais eficiente. O IGSO é uma 

adaptação do Group Search Optimization (GSO) que é uma técnica inspirada no 

comportamento dos animais em busca de comida, e os autores propõem basicamente 

alteração em algumas iterações do processo para acelerar a busca. Para comparação 

dos resultados as técnicas foram aplicadas em sistemas de 3, 8, 15 e 24 barras. A 

função objetivo é definida pela equação 3.2. 

Em Albasri et al. (2015) os autores propõem um problema de otimização  cujo 

objetivo é minimizar os tempos de operação dos relés principais e cujas variáveis de 

otimização são IPS e TDS sendo que todos os relés tem característica C1. Para 

definição da corrente é considerado dois pontos de falta, a jusante do relé principal e 

no final da linha protegida. O problema de otimização foi resolvido por várias técnicas: 

PSO, Modified Particle Swarm Optimization (MPSO), Teaching Learning Based 

Optimization (TLBO), GA, GA-NLP, GA-LP além do  MDE proposto em Thangaraj et 

al. (2010) e  SOA proposto em Amraee (2012), sendo o Hybrid Biogeographic Based 

Optimization and Linear Programming (BBO-LP) como técnica mais eficiente. Para 
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comparação dos resultados as técnicas foram aplicadas em sistemas de 3, 4, 8, 9, e 

42 barras. A função objetivo é definida pela equação 3.5:  

 
 (3.5) 

onde 

N: número de relés; 

F: número de faltas; 

: tempo de operação do relé i com falta em k. 

Obs: se for considerada uma única falta por relé pode ser utilizada a equação 

3.2. 

 

Em Moravej et al. (2015) os autores propõem um problema de otimização cujo 

objetivo é minimizar os tempos de operação dos relés principais, somados aos tempos 

de coordenação entre pares e cujas variáveis de otimização são IPS, TDS e 

característica da curva sendo que os relés podem ser ajustados com características 

C1, C2 ou C3 de forma automática. Para definição da corrente é considerado dois 

pontos de falta, a jusante do relé principal e no final da linha protegida. O problema de 

otimização foi resolvido por outras técnicas: GA e New Comprehensive Genetic 

Algorithm (NCGA), sendo o Non Dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II) a 

técnica mais eficiente. O NSGA-II usa o conceito de multiobjetivo para reduzir o tempo 

de coordenação CTI. Para comparação dos resultados as técnicas foram aplicadas 

em sistemas de 3, 8 e 30 barras. A função objetivo é definida pela equação 3.6: 

 

 (3.6) 

 

onde 

: número de relés; 

: número de pares de relés; 

: tempo de operação do relé i; 

: diferença de tempo entre coordenação projetada e calculada do par k; 

α1, α2 e β2: fatores de multiplicação.  

Obs. Os valores típicos utilizados pelo autor são: α1=1, α2=2, β2=100. 
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Em Meskin et al. (2015) os autores propõem um problema de otimização cujo 

objetivo é minimizar os tempos de operação dos relés principais e cuja única  variável 

de otimização é TDS sendo que IPS e característica da curva são fixos e dados do 

problema. Para definição da corrente é considerado um ponto de falta, a jusante do 

relé principal na linha protegida. O problema de otimização foi resolvido de várias 

formas: método com Break Points (BP), método sem BP e método convencional de 

coordenação sendo o método com BP a técnica mais eficiente. Para comparação dos 

resultados as técnicas foram aplicadas em sistemas de 8 e 36 barras. A função 

objetivo é definida pela equação 3.2. 

Em Radosavljevic e Jevtic (2016) os autores propõem um problema de 

otimização cujo objetivo é minimizar o somatório dos tempos de operação dos relés 

principais e cujas variáveis de otimização são IPS e TDS sendo que todos os relés 

tem característica C1. Para definição das correntes é considerado o ponto de falta na 

linha a jusante do relé principal. O problema de otimização foi resolvido por várias 

técnicas: Gravitational Search Algorithm (GSA), SQP, Informative Differential 

Evolution (IDE), DE, MDE, RST2, GA, SOMGA, TLBO, além do NMSS proposto em 

Ezzeddine et al. (2011),  ADE proposto em Moirangthem et al. (2013) e o MDE 

proposto em Chelliah et al. (2014) sendo que os autores propõem o uso do SQP para 

melhorar a eficiência do SGA, formando um híbrido de SQP-SGA como técnica mais 

eficiente. Para comparação dos resultados as técnicas foram aplicadas em sistemas 

de 3, 9 e 30 barras. A função objetivo é definida pela equação 3.5. 

Em Negrão e Vieira (2016) os autores propõem um problema de otimização 

cujo objetivo é minimizar a área entre os pontos de falta definidos no sistema e cujas 

variáveis de otimização são IPS e  TDS sendo que todos os relés tem característica 

C1. Para definição das correntes são considerados 4 pontos de falta, dentro das zonas 

do relé principal e do relé retaguarda para cada par de coordenação. O problema de 

otimização foi resolvido por várias técnicas: LP, NLP, MINLP, além do NMSS proposto 

em Ezzeddine et al. (2011) e do AA proposto em Mahari e Seyedi (2013) sendo o 

Local Fit Method (LFM) a técnica mais eficiente, que é uma adaptação do Linearly 

Weighted Logarithmic Integral Algorithm (LLI). Para comparação dos resultados as 

técnicas foram aplicadas em sistemas de 7 e 8 barras. O que torna esse trabalho 

interessante é a utilização de coordenação entre funções de proteção, não somente 

os relés de sobrecorrente temporizados, o que torna a análise mais próxima de 

sistemas reais. 
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Em Shih et al. (2017) os autores propõem um problema de otimização cujo 

objetivo é minimizar os tempos de operação dos relés principais e retaguarda, 

considerando o número de pares, erros e violações de restrição e cujas variáveis são 

IPS e TDS sendo que todos os relés tem característica C1. Para definição da corrente 

é considerado o ponto de falta a jusante do relé na linha protegida. O problema de 

otimização foi resolvido por várias técnicas: DE, Trigonometric Differential Evolution 

(DE-Tri), Opposition Differential Evolution (ODE), Either OR Differential Evolution 

(EODE), Neighborhood Based Differential Evolution (DEGL), Self Adaptive Differential 

Evolution (SDE), outro Self Adaptive Differential Evolution (SADE), Self Adaptive 

Population Differential Evolution (DESAP), Population Size Reduction Differential 

Evolution (DESAP-R), além do OCDE proposto em (Chelliah et al., 2014) sendo o 

Trigonometric Enhanced Differential Evolution (eDE-Tri) a técnica mais eficiente, esse 

método é uma adaptação do DE-Tri já discutido anteriormente na literatura, que 

mostra resultados muito interessantes, tanto pela eficiência, em comparações com 

outros métodos, quanto pelos testes em sistemas mais robustos. Para comparação 

dos resultados as técnicas foram aplicadas em sistemas de 14 e 57 barras. A função 

objetivo é definida pela equação 3.7: 

 

 

(3.7) 

  

onde 

: tempo de operação do relé principal i; 

: tempo de operação do relé back-up k; 

: número de violações;  

: número de pares de coordenação;  

α, β e δ: fatores de pesos definidos por análise de Pareto;  

: erro do tempo de coordenação do par L. 

 

Em Bouchekara et al. (2017) os autores propõem um problema de otimização 

cujo objetivo é minimizar os tempos de operação dos relés principais e cujas variáveis 

de otimização são IPS e TDS sendo que todos os relés tem característica C1. Para 
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definição da corrente é considerado um ponto de falta a jusante do relé principal na 

linha protegida. O problema de otimização foi resolvido por várias técnicas: 

Electromagnetic Field Optimization (EFO), PSO, Black Hole (BH), Electromagnetic 

Like Mechanism (EM), BBO, HS, além do  DE proposto em Thangaraj et al. (2010) e  

BBO proposto em (Albasri, Alroomi e Talaq, 2015), sendo o Modified Electromagnetic 

Field Optimization (MEFO) a técnica mais eficiente, que é uma versão modificada do 

EFO já proposto na literatura. EFO é um algoritmo baseado no comportamento de 

partículas eletromagnéticas, e a modificação básica feita pelos autores foi em alguns 

fatores multiplicadores da equação do EFO. Para comparação dos resultados as 

técnicas foram aplicadas em sistemas de 8, 9, e 15 barras. A função objetivo é definida 

pela equação 3.2. 

Em Costa et al. (2017) os autores propõem um problema de otimização cujo 

objetivo é minimizar os tempos de operação dos relés principais e cujas variáveis de 

otimização são IPS e TDS sendo que todos os relés tem característica C1. Para 

definição da corrente é considerado um ponto de falta, a jusante do relé principal na 

linha protegida. O problema de otimização foi resolvido por várias técnicas: DE, PSO, 

além do SOA proposto em Amraee (2012), sendo um híbrido Differential Evolution and 

Linear Programming (DE-LP) como técnica mais eficiente, a técnica é uma 

combinação entre metaheurística e programação matemática. Para comparação dos 

resultados as técnicas foram aplicadas em sistemas de 8, 13, 15, 19 e 30 barras. A 

função objetivo é definida pela equação 3.2. 

Em Wadood et al. (2018) os autores propõem um problema de otimização cujo 

objetivo é minimizar os tempos de operação dos relés principais e cujas variáveis de 

otimização são IPS e TDS sendo que todos os relés tem característica C1. Para 

definição da corrente é considerado o ponto de falta na linha a jusante do relé principal. 

O problema de otimização foi resolvido por várias técnicas: SX, Chaotic Firefly 

Algorithm (CFA), e o CGA proposto em Bedekar; Bhide (2011), sendo o Continuous 

Particle Swarm Optimization (CPSO) a técnica mais eficiente. Para comparação dos 

resultados as técnicas foram aplicadas em sistemas de 2 e 3 barras. A função objetivo 

é definida pela equação 3.2. 

Em Damchi et al. (2018) os autores propõem um problema de otimização cujo 

objetivo é minimizar o tempo de operação dos relés principais e cujas variáveis de 

otimização são IPS e TDS sendo que todos os relés tem característica C1. Para 

definição da corrente é considerado dois pontos de falta, a jusante do relé principal e 
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no final da linha protegida. O problema de otimização foi resolvido por várias técnicas: 

PSO, GA, HGA-LP, além do  SOA e MINLP proposto em Amraee (2012) e  BBO-LP 

proposto em (Albasri, Alroomi e Talaq, 2015), sendo o New Approach Mixed Integer 

Linear Programming (NMILP) a técnica mais eficiente, que é uma adaptação do  

(MILP) já proposto na literatura. Para comparação dos resultados as técnicas foram 

aplicadas em sistemas de 3, 8, 14 e 30 barras. A função objetivo é definida pela 

equação 3.2. 

Em Alkaran et al. (2018) os autores propõem um problema de otimização cujo 

objetivo é minimizar os tempos de operação dos relés principais considerando o tempo 

de coordenação e cujas variáveis de otimização são IPS, TDS e característica da 

curva sendo que os relés podem ser ajustado com curva C1, C2, C3 ou C4. Para 

definição da corrente é considerado um ponto de falta, a jusante do relé principal na 

linha protegida. O problema de otimização foi resolvido por várias técnicas: NCGA, 

IPM, DE, Hybrid Interior Point Method and Genetic Algorithm (IPM-GA), Hybrid Interior 

Point Method and Branch and Bound Method (IPM-BBM) sendo o Fuzzy Based 

Genetic Algorithm (FGA) como técnica mais eficiente, que é um hibrido de Fuzzy com 

GA, onde as lógicas Fuzzy são utilizadas para determinação dos coeficientes da 

função objetivo, e os algoritmos genéticos são utilizados para otimização. Para 

comparação dos resultados as técnicas foram aplicadas em sistemas de 6, 8 e 30 

barras.  A função objetivo é definida pela equação 3.8: 

 

 

 

 

 

 

 

(3.8) 

onde 

: número de relés; 

 : número de pares de relés; 
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: tempo de operação do relé principal i; 

: tempo de coordenação entre o par j (relé primário e back-up); 

a1, a2, a3, a4: coeficientes definidos por lógica fuzzy. 

A penalidade presente na equação 3.8 é definida na equação 3.9: 

 

  (3.9) 

 

onde 

sgn(x) é o sinal de x; 

se x < 0: sgn(x) = -1; 

se x > 0: sgn(x) = 1; 

se x = 0: sgn(x) = 0; 

 

Este trabalho mostra resultados interessantes, o método proposto foi testado 

em um sistema relativamente robusto, e a característica principal é a utilização do tipo 

de curva como variável de otimização, diferente da maioria dos trabalhos com 

somente uma característica de curva. 

No QUADRO 2 é possível visualizar uma síntese da revisão bibliográfica. 

Segundo este quadro, os vinte artigos comparam um total de 61 métodos de 

otimização.  

Dentre os artigos selecionados tem-se cinco artigos que se destacam. Em 

Shih et al. (2017) e Albasri et al. (2015) que utilizam eDE-Tri e BBO-LP 

respectivamente, que  forneceram bons resultados para sistemas mais robustos, 

porém ambos trabalham com curvas fixas na característica C1. Outro ponto 

importante demonstrado por Albasri et al. (2015) é uma formulação que define as 

restrições dos valores de IPSmax e IPSmin, que devem ser considerados para a 

otimização do problema. 

Em Moravej et al. (2015) e Alkaran et al. (2018) tem-se duas variações de 

Algoritmos Genéticos, NSGA-II e FGA, os dois métodos apresentados tem como 

principal diferencial a possibilidade de parametrização das curvas, e também 

consideram o tempo de coordenação CTI na função objetivo. 

A última característica importante verificada aparece em Negrão e Vieira 

(2016), que aborda o problema de coordenação considerando outras funções de 
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proteção envolvidas na linha de transmissão, como proteções de distância e 

sobrecorrente instantânea. 

Portanto baseado nas revisões feitas, pode-se abordar o problema de 

coordenação automatizada juntando as melhores características desses trabalhos, 

como por exemplo, considerar a característica da curva como variável de otimização 

e considerar a coordenação com várias funções de proteção, além das variáveis IPS 

e TDS. Como função objetivo se propõe uma combinação das funções objetivo 

estudadas, ou seja, a proposta prevê uma função que minimize os tempos de 

operação dos relés principais associada à minimização do erro do tempo de 

coordenação e penalidades.  A verificação do tempo de coordenação será feita por 

um ponto de falta no final da linha protegida com todos as linhas conectadas, de modo 

a simplificar o algoritmo de execução de curto-circuito. 

Quanto aos métodos de otimização pretende-se trabalhar com os baseados 

em Algoritmos Genéticos, por ser um método robusto na solução de problemas 

multiobjetivo. Os dados de entrada são bancos de dados com parâmetros elétricos e 

de sequências das linhas de transmissão. 
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QUADRO 2 - SÍNTESE DA PESQUISA 

 
FONTE: O Autor (2021) 
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4 METODOLOGIA PROPOSTA PARA O SISTEMA DE COORDENAÇÃO 
 

 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar a formulação do problema de 

otimização, quais os critérios definidos de restrições e a função objetivo. 

 

 

4.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO 

 

Para se obter uma solução que se aplique à complexidade de sistemas reais 

propõe-se realizar o ajuste de tempo de atuação dos relés temporizados 67NT que é 

dado por curvas inversas padronizadas, time dial (TDS) e corrente de Pick-up (IPS). 

Portanto, os parâmetros de ajuste do 67NT têm 3 variáveis que devem ser ajustadas: 

característica de curva, TDS e IPS, além da consideração da coordenação com outras 

funções de proteção.  O tipo de curto-circuito utilizado é o monofásico e todo estudo 

é feito para o fim de cada linha protegida. 

Como função objetivo se propõe trabalhar com um ponto de falta e minimizar 

os tempos de atuação dos relés principais, considerando redução nos tempos de 

coordenação. Com essa função objetivo é possível garantir menores tempos de 

eliminação das ocorrências de curto-circuito. 

O problema de otimização a ser formulado é descrito a seguir. 

A função objetivo deve ser uma variação da equação 3.3 de Moirangthem et 

al. (2013) (que minimiza os tempos de operação dos relés principais e usa penalidade) 

e a equação 3.7 de Shih et al. (2017) (que minimiza tempos de operação dos relés 

principais e o erro de tempo CTI). 

Ela é formada por 3 critérios de otimização: 

 

  (4.1) 

 

onde: 

 : minimiza tempo de operação dos relés principais; 

 : minimiza tempos de coordenação entre pares; 

 : penalidades por violação de restrição. 
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O primeiro critério de otimização   para minimização de tempo de operação 

dos relés principais se formula como: 

 

 
 (4.2) 

onde 

N: número de relés; 

Topi: tempo de operação do relé principal i. 

 

 

O segundo critério de otimização   para minimização de tempos de 

coordenação entre pares é dado pela 4.3. Essa parcela da função objetivo tem como 

finalidade reduzir ao máximo o erro de tempo de coordenação, ou seja, aproxima 

todos os relés retaguarda do valor de CTI.  

 

 
 (4.3) 

 

onde 

Np: número de pares de relés; 

: intervalo de tempo de operação medido para par de relé k; 

CTI: intervalo de tempo de operação mínimo entre relés. 

 

De modo a padronizar a solução, os relés considerados serão todos digitais, 

e conforme QUADRO 1, o valor de CTI utilizado será 0,3 segundos. 

 

O terceiro critério de otimização   para penalidades por violação de restrição, 

considera duas restrições para penalidade: 

 

  (4.4) 

 

A primeira penalidade é aplicada se o tempo de operação do relé for menor 

que 0,4 segundos para a corrente de curto-circuito máxima (ICCmax) no final da linha 
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protegida. Isso garante a coordenação dos relés 67NT com as funções de Zona 2 dos 

relés 21 (21Z2). 

A proteção 21Z2 típica deve ter alcance de atuação em até 50% das linhas 

adjacentes, com tempo fixo de operação em 0,4 segundos (NEGRÃO e VIEIRA, 

2016). 

 

 
 (4.5) 

 

onde 

N: número de relés; 

: tempo de operação para a corrente máxima de curto-circuito 

monofásico no final da linha protegida para o relé i. 

O valor 1000 é adotado para penalizar situações de violação do limite de 

tempo Ticcmax abaixo de 0,4s e assim, descartar soluções infactíveis.  

 

A segunda penalidade é aplicada se o intervalo de tempo de coordenação 

(CTI) entre pares de relés for menor que 0,3 segundos. Os pares de relés são 

considerados descoordenados caso esse tempo seja menor que 0,3 segundos. 

 

 
 (4.6) 

 

onde 

Np: número de pares de relés; 

∆tk: intervalo de tempo de operação medido para par de relé k. 

 

O valor 500 é adotado para penalizar situações de violação do limite de tempo 

∆t abaixo de 0,3 s e assim, descartar soluções infactíveis. 

Os valores dos pesos utilizados em p1 e p2 (1000 e 500, respectivamente) 

foram selecionados conforme avanços das simulações a serem apresentadas no 

Capítulo 5. Foram executadas várias simulações com diferentes valores de pesos até 

a convergência em um sistema de pequeno porte. 
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As restrições do problema são relacionadas a: 

a) Multiplicador de tempo TDS é um valor que altera o tempo de atuação 

do relé i de forma linear e que deve ser restrito aos limites: TDSmax e TDSmin. Esses 

limites são padronizados entre os fabricantes de relés de proteção. Para as curvas 

inversas C1 a C4 os valores típicos de TDSmax e TDSmin são 1 e 0,05, respectivamente, 

que representam matematicamente os valores percentuais de 5% a 100% (ALKARAN 

et al, 2018). 

 

    (4.7) 

 

b) O ajuste de pick-up IPS é o mínimo valor para o qual o relé i começa a ser 

sensibilizado para sua atuação, considerando sistema equilibrado. Os limites de 

IPSmax e IPSmin basicamente devem estar dentro da faixa de atuação das curvas 

inversas, que é do múltiplo 1,5 até o múltiplo 30, como pode ser observado na FIGURA 

16 de SEL (2020). Lembrando que o valor de múltiplo é quantas vezes o valor do 

curto-circuito é superior ao IPS. O valor do IPSmax é definido pela divisão do curto-

circuito mínimo no final da linha por (1,5), pois o relé deve ser sensível a todos os 

curtos na área protegida, e 1,5 é o múltiplo inicial da curva de tempo inverso, conforme 

equação 2.9 de Albasri et al. (2015). O valor de IPSmin é definido como sendo o valor 

do curto-circuito máximo no final da linha dividido por (30), pois o relé deve respeitar 

a curva mesmo para o curto-circuito máximo, e 30 é o múltiplo máximo da curva. 

 

     (4.8) 

 

A FIGURA 16 além de mostrar a faixa de atuação da curva IEC que vai de 1,5 

a 30 vezes o IPS, mostra também de forma discreta a faixa possível para TDS que vai 

de 0,05 a 1. Esses valores representam o multiplicador de tempo entre 5% e 100%. 

No caso de relés digitais o TDS pode assumir qualquer valor dentre essa faixa. 
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FIGURA 16 – CURVA IEC C1 DO RELÉ 421 DA SEL 

 

FONTE: SEL (2020) 

 

c) A característica da curva Ci altera a inclinação dela, sendo consideradas no 

estudo as curvas padrão IEC C1, C2, C3 e C4. 

 

             (4.9) 
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Como a ideia é minimizar os tempos de atuação dos relés, de modo que os 

mesmos devem estar coordenados, todos os relés retaguarda devem operar no 

mínimo a 300 milissegundos depois de seu relé principal ( . 

Relembrando que o tempo de operação deve ser calculado pela equação 4.10 

(MAHARI e SEYEDI, 2013): 

 

  (4.10) 

 

onde: 

: tempo de operação do relé i; 

 e : corrente de falta na barra a jusante e corrente de pick-up do relé i, 

respectivamente. 

: multiplicador de tempo do relé i: 

Lembrando que a característica das curvas altera os fatores da equação 

conforme TABELA 4.  

 

TABELA 4 – CURVAS CARACTERÍSTICAS 

Curva Característica α η 
C4 Inversa de tempo longo 120 1 
C3 Extremamente inversa 80 2 
C2 Muito inversa 13,5 1 
C1 Normal inversa 0,14 0,02 

FONTE: Mahari e Seyedi (2013) 

 

d) Os ajustes de sobrecorrente direcional instantâneo de neutro (67NI) devem 

ser ajustados conforme equação 4.11 de SEL (2011). 

 

  (4.11) 

 

onde 

: máxima corrente de curto-circuito monofásica na barra a jusante 

do relé i.  

: ajustes de sobrecorrente direcional instantâneo 67NI relé i. 
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 e) Os ajustes iniciais de sobrecorrente direcional temporizada (67NT) devem 

ser ajustados conforme equações 4.12 e 4.13, sendo que a curva inicial considerada 

é a C1 e o valor de IPS será o mínimo. 

 

 
 (4.12) 

   

   

onde 

: máxima corrente de curto-circuito para o relé i; 

 

  
(4.13) 

 

onde 

: corrente de pick-up para o relé i; 

αi e ηi: dados da TABELA 4 de acordo com a curva; 

 

O método para obtenção de ICCmax e ICCmin no final da linha protegida é 

descrito na seção 4.2.3. 

 

As variáveis de otimização do problema de otimização proposto pelas 

equações (4.12) e (4.13) são: ajuste de pick-up (IPS), multiplicador de tempo TDS e 

característica de curva. 

Esse problema é resolvido pela técnica de Algoritmos Genéticos, que gera 

aleatoriamente valores de: IPS, TDS e característica de curva.  

Cada indivíduo contém a sequência de informação para todos os relés, e são 

representados nos Algoritmos Genéticos por um “gene” binário conforme o QUADRO 

3, que apresenta a forma de codificação do indivíduo para o relé i. 

Para N relés, haverá N formas sequenciais formando cada indivíduo. 
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QUADRO 3 – FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO 

Dados Curva IPSAGi TDSAGi 

Bits 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

FONTE: O autor (2021) 

 

O tipo de curva é definido por dois bits, ou seja, são quatro tipos de curvas 

possíveis conforme a TABELA 5. 

 

TABELA 5 – CÓDIGO BINÁRIO DAS CURVAS 

Curva Bits 
C1 0 0 
C2 0 1 
C3 1 0 
C4 1 1 

FONTE: O autor (2021) 

 

Os valores de IPS e TDS são definidos por 8 bits binários, que são convertidos 

em valores decimais de 0 a 255, que correspondem aos valores da faixa entre mínimo 

e máximo de cada variável. As equações 4.14 e 4.15 mostram a conversão dos 

valores gerados pelo AG para IPSi e TDSi respectivamente. 

 

 
 (4.14) 

 

onde 

: valor de IPS considerado como possível solução para o relé i; 

: valor gerado pelo algoritmo genético (entre 0 e 255); 

: limite máximo de IPS para o relé i; 

: limite mínimo de IPS para o relé i; 

 

 

 
 (4.15) 

 

onde 

: valor de TDS considerado como possível solução para o relé i; 
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: valor gerado pelo algoritmo genético (entre 0 e 255); 

: máximo valor de TD (típico 1,0); 

: mínimo valor de TD (típico 0,05); 

 

Para cada conjunto de solução é realizada a verificação da coordenação, 

conforme o item 4.2.6 (descrito a seguir), penalizando os conjuntos onde é verificado 

violação de coordenação. A melhor resposta escolhida deve ser sem violações, e com 

o menor valor da função objetivo. 

 

 

4.2 PREPARAÇÃO DOS DADOS 

 

O encadeamento das atividades que devem ser executadas antes de se 

resolver o problema de otimização propriamente dito é a seguinte: 

- Ler arquivo de dados de sequência do sistema em análise; 

- Definição dos pares de relés a serem coordenados; 

- Executar estudo de curto-circuito máximo e mínimo para cada relé; 

- Executar cálculo de ajustes iniciais de 67NI e 67NT;  

- Testar coordenação entre os pares de relés; 

- Resolver o problema de otimização via AG a fim de obter os ajustes ótimos 

coordenados de todos os relés. 

 

Para facilitar o entendimento dos passos do método utiliza-se um sistema de 

5 barras, 6 linhas e 3 geradores (STEVENSON, 1986). Os dados das linhas estão na 

TABELA 6, e os dados dos geradores estão na TABELA 7. Na FIGURA 17 tem-se as 

ligações das linhas (LT) em cada barra (B) e os relés (R) com direcionalidade de 

operação. 

Todos dados, cálculos e resultados foram considerados no sistema por 

unidade (PU). A base de potência do sistema é 1 MVA, e a base de tensão é 230 kV 

fase-fase. 
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TABELA 6 – DADOS DE LINHAS SISTEMA 5 BARRAS 

Linha De Para R  
(PU) 

X1 
(PU) 

X2 
(PU) 

X0 
(PU) 

1 1 2 0.0920 0.1680 0.1680 0.1680 
2 2 3 0.0910 0.1260 0.1260 0.1260 
3 3 4 0.0930 0.1100 0.1100 0.1100 
4 3 5 0.0840 0.1360 0.1360 0.1360 
5 5 4 0.0930 0.1520 0.1520 0.1520 
6 5 1 0.0910 0.1260 0.1260 0.1260 

FONTE: Stevenson (1986) 

 

TABELA 7 – DADOS DE GERADORES SISTEMA 5 BARRAS 

Barra XG1  
(PU) 

XG2 
(PU) 

XG3 
(PU) 

XGN 
(PU) 

1 0.1 0.1 0.1 0.0 
3 0.1 0.1 0.1 0.0 
4 0.2 0.2 0.2 0.0 

FONTE: Stevenson (1986) 

 

 

FIGURA 17 – LINHAS E RELÉS DO SISTEMA 5 BARRAS 

 
FONTE: Adaptado de STEVENSON (1986) 
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4.2.1 Leitura de dados 

 

Deve-se requisitar qual o sistema a ser trabalhado para leitura do número de 

barras, linhas, valores de R e X conforme demonstrados nas TABELA 6 e TABELA 7. 

Após a leitura de dados é definido o número de relés do sistema considerando dois 

relés em cada linha de transmissão, um em cada extremo da linha. No caso exemplo 

com 6 linhas tem-se 12 relés conforme TABELA 8. 

 

TABELA 8 – DEFINIÇÃO DE RELÉS 

Relé LT De Para 
1 1 1 2 
2 2 2 3 
3 3 3 4 
4 4 3 5 
5 5 5 4 
6 6 5 1 
7 1 2 1 
8 2 3 2 
9 3 4 3 

10 4 5 3 
11 5 4 5 
12 6 1 5 

FONTE: O autor (2021) 

 

4.2.2 Definição dos pares de relés a serem coordenados 

 

Neste ponto, define-se o número de pares de coordenação, ou seja, relés 

retaguarda para cada relé principal. Lembrando que retaguarda são os relés que estão 

a montante da linha protegida, porém são sensibilizados com as correntes de curto-

circuito na linha.  

O algoritmo implementado verifica todos os relés identificando os relés 

retaguarda. Para verificar um determinado relé principal analisa-se a barra em que 

sua linha está conectada, e para todas as outras linhas conectadas nesta barra tem-

se um relé que se tornará retaguarda a este relé principal, sendo que o relé principal 

é o local, na barra, sensibilizado pelas correntes da linha que saem da barra, e os 

relés retaguarda serão a montante de cada linha, sensibilizados pelas correntes de 

cada linha adjacente que incidem na barra em questão. Para o exemplo 5 barras os 

pares são os descritos na TABELA 9. 

 



71 
 

 

 

TABELA 9 – DEFINIÇÃO DE PARES DE RELÉS 

Par Principal Retaguarda 
1 1 6 
2 2 1 
3 3 2 
4 3 10 
5 4 2 
6 4 9 
7 5 4 
8 5 12 
9 6 4 
10 6 11 
11 7 8 
12 8 9 
13 8 10 
14 9 5 
15 10 11 
16 10 12 
17 11 3 
18 12 7 

FONTE: O autor (2021) 

 

A FIGURA 18 apresenta um exemplo de atuação dos pares de relés, e sua 

função na eliminação de uma falta hipotética no meio da linha LT2 do sistema 5 barras. 

Lembramos que durante uma falta os relés mais próximos devem ser os 

responsáveis pela eliminação do curto-circuito, nesse caso os relés R2 e R8.  

As setas vermelhas indicam o sentido das correntes durante a falta, no caso 

dos relés R2 e R8 as correntes são concordantes com as correntes da falta, portanto 

devem operar. O mesmo não ocorre com os relés R3, R4 e R7 que tem sentido inverso 

às correntes de falta e não devem operar. 

Os pares responsáveis pela eliminação dessa falta são os pares 2, 12 e 13, 

indicados na TABELA 9. O par 2 é composto pelo relé principal R2 e relé retaguarda 

R1, o par 12 é composto pelo relé principal R8 e relé retaguarda R9, e o par 13 é 

composto pelo relé principal R8 e relé retaguarda R10. 

Portanto os relés retaguarda, estando coordenados, devem operar em um 

tempo maior que os relés principais, e somente na falha ou atraso na operação dos 

mesmos, os relés retaguarda devem operar para eliminar um curto-circuito em 

qualquer ponto do sistema. 
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FIGURA 18 – EXEMPLO DE FALTA E ATUAÇÃO DOS PARES 

 

FONTE: O autor (2021) 

 

4.2.3 Execução de estudos de curto-circuito máximo e mínimo para cada relé 

 

Neste ponto, executa-se rotina para obtenção de curto-circuito máximo 

(ICCmax), e curto-circuito mínimo (ICCmin). Os curtos-circuitos utilizados para as 

funções 67NI e 67NT são sempre os monofásicos à terra. 

O ponto de falta será sempre na barra a jusante, com variações na 

configuração da rede: todas as linhas conectadas, todas as linhas desconectadas, e 

uma linha desconectada por vez. Essas configurações geram diferentes correntes de 

curto-circuito, que são armazenadas, comparadas e com isso definimos o ICCmax e 

ICCmin para cada relé. A FIGURA 19 ilustra o fluxograma algoritmo do estudo de curto-

circuito. 
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FIGURA 19 – FLUXOGRAMA DO ESTUDO DE CURTO-CIRCUITO 

 

FONTE: O autor (2021) 
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4.2.4 Ajustes iniciais de 67NI e 67NT 

 

Com os valores de ICCmax e ICCmin, calcula-se o ajuste de sobrecorrente 

instantâneo (67NI) equação 4.12, e o ajuste inicial de sobrecorrente temporizado 

(67NT) equações 4.13 e 4.14. 

 

4.2.5 Definição das correntes de coordenação 

 

Calculam-se os valores de corrente de curto-circuito que são utilizados para o 

teste de coordenação. O ponto de falta é na barra remota de cada relé, com todas as 

linhas conectadas. As correntes para teste de coordenação são sempre analisadas 

em pares, ou seja, para cada par de relé é armazenado o valor da corrente de curto-

circuito passante pelo relé principal, e para o mesmo ponto de falta é armazenado 

também a corrente passante em cada relé retaguarda. Nessa etapa é feita também 

uma análise de direcionalidade, utilizando os ângulos das correntes de curto-circuito, 

isso é muito importante para evitar que os relés de proteção operem incorretamente 

ou sejam coordenados para faltas a montante de sua zona de atuação. 

 

4.2.6 Teste de coordenação entre os pares de relés 

 

Faz-se teste de verificação de coordenação entre os pares de relés, cada relé 

principal pode ter vários relés retaguarda, sendo que todos devem estar coordenados. 

O algoritmo utiliza os valores de corrente armazenados no item 4.2.5 e também os 

valores de ajuste inicial para determinar o tempo de atuação de cada relé. Na 

sequência é verificado a diferença de tempo entre a atuação dos pares, onde o relé 

retaguarda deve atuar um tempo depois, o tempo CTI. A TABELA 10 é exemplo de 

saída com dados dos relés, valores de corrente ICCmax e ICCmin, e ajustes iniciais 

antes da otimização. A TABELA 11 apresenta dados dos pares de relés, as correntes 

passantes nos relés de cada par principal e retaguarda, diferença de tempo de 

operação entre os relés (∆t) e a indicação de violação do ∆t, valor 0 para par 

coordenado e 1 para violação ou par descoordenado. 
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TABELA 10 – DADOS INICIAIS 

Relé LT De Para ICCmax 
(PU) 

ICCmin 
(PU) 

67NI 
(PU) 

IPS 
(PU) TDS Curva 

1 1 1 2 3,7875 3,6068 4,7344 0,1262 0,2011 1 
2 2 2 3 2,3672 1,9049 2,9591 0,0789 0,2011 1 
3 3 3 4 4,8041 4,2042 6,0052 0,1601 0,2011 1 
4 4 3 5 4,5145 3,8318 5,6432 0,1505 0,2011 1 
5 5 5 4 3,3281 2,7168 4,1601 0,1109 0,2011 1 
6 6 5 1 3,3500 2,9595 4,1875 0,1117 0,2011 1 
7 1 2 1 2,4202 2,0190 3,0252 0,0807 0,2011 1 
8 2 3 2 4,6471 4,4457 5,8088 0,1549 0,2011 1 
9 3 4 3 3,6796 2,8658 4,5995 0,1227 0,2011 1 

10 4 5 3 3,2870 2,2310 4,1087 0,1096 0,2011 1 
11 5 4 5 3,5489 3,0064 4,4361 0,1183 0,2011 1 
12 6 1 5 4,3519 4,0790 5,4398 0,1451 0,2011 1 

FONTE: O autor (2021) 

  

TABELA 11 – CORRENTE E TEMPO DOS PARES DE RELÉS 

Par Principal Retaguarda I_Principal 
(PU) 

I_Retaguarda 
(PU) 

∆t  
(s) Violação ∆ 

1 1 6 3,607 0,228 -1,254 1 
2 2 1 1,905 1,905 0,474 0 
3 3 2 4,204 0,566 1,484 0 
4 3 10 4,204 -0,794 0,300 0 
5 4 2 3,832 0,063 2,244 0 
6 4 9 3,832 -0,534 0,300 0 
7 5 4 2,717 0,794 75,810 0 
8 5 12 2,717 1,981 55,627 0 
9 6 4 2,960 1,499 2,746 0 
10 6 11 2,960 1,460 3,452 0 
11 7 8 2,019 2,019 2,823 0 
12 8 9 4,446 0,794 1,185 0 
13 8 10 4,446 0,223 4,897 0 
14 9 5 2,866 -0,405 0,300 0 
15 10 11 2,231 0,405 2,252 0 
16 10 12 2,231 1,952 66,613 0 
17 11 3 3,006 0,534 -0,069 1 
18 12 7 4,079 -0,063 0,300 0 

FONTE: O autor (2021) 

 

Salienta-se que o ângulo de torque dos relés não é calculado nos estudos, 

por não ser foco do trabalho. Porém é feita a análise de direcionalidade com ângulo 

fixo para todos os relés. 
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4.2.7 Resolver o problema de otimização via AG 

 

Neste passo é feito a otimização do problema, cujo objetivo e obter os 

menores tempos de atuação dos relés de modo coordenado, ou seja, todos os relés 

retaguarda devem atuar no mínimo a 300 milissegundos depois de seu relé principal. 

A otimização é feita via Algoritmos Genéticos, a qual gera aleatoriamente 

valores de: IPS, TDS e característica de curva para cada relé, os quais são 

iterativamente otimizados. Os resultados serão mostrados no próximo capítulo. 

 

 

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Esse capítulo apresentou o problema de otimização para obtenção de ajustes 

ótimos de parâmetros de relés de sobrecorrente de modo coordenado. 

Foi apresentado a função objetivo composta por 3 critérios de otimização, que 

são minimização de tempo de operação dos relés principais, minimização de tempos 

de coordenação entre pares e minimização de violações de restrições operacionais. 

As variáveis de otimização do problema são valores de pick-up (IPS), 

multiplicador de tempo TDS e característica de curva, limitadas pelas restrições (4.7) 

a 4.9). 

O monitoramento das violações modeladas na função objetivo se refere à 

coordenação dos relés 67NT com as funções de Zona 2 (Z2) dos relés 21 e intervalo 

de tempo de coordenação entre pares de relés. 

Foi apresentada codificação dos indivíduos a serem otimizados via Algoritmos 

Genéticos. 

O próximo capítulo apresenta resultados obtidos pela formulação proposta e 

um comparativo entre algumas funções objetivo utilizadas na literatura.  
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5 RESULTADOS 
 

Esse capítulo tem o objetivo de apresentar resultados obtidos oriundos da 

formulação matemática apresentada no Capítulo 3, utilizando-se sistemas de 5 e 30 

barras. 

A FIGURA 20 apresenta o sistema de 5 barras utilizado por STEVENSON 

(1986). Este sistema possui 6 linhas, 12 relés de proteção, o que gera 18 pares de 

relés que devem ser coordenados. 

 

FIGURA 20 – SISTEMA 5 BARRAS 

 

FONTE: Stevenson (1986) 

 

A FIGURA 21 apresenta o sistema de 30 barras padrão IEEE. Este sistema 

possui 41 linhas, 82 relés de proteção, o que gera 200 pares de relés que devem ser 

coordenados. 
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FIGURA 21 – SISTEMA 30 BARRAS IEEE 

 

FONTE: Rosas et al. (2012) 

 

O desempenho da formulação matemática apresentada nessa monografia é 

feito através de comparação de resultados obtidos pelas propostas mais comuns 

descritas na literatura. 

 

 

5.1 COMPARAÇÕES ENTRE FUNÇÕES OBJETIVO 

 

Para possibilitar uma comparação entre os resultados obtidos pela formulação 

proposta com as utilizadas na literatura, foram feitas simulações utilizando-se 

diferentes funções objetivo a fim de validar a formulação proposta nesse trabalho. 

Para facilitar as análises, a avaliação do desempenho dos Algoritmos 

Genéticos será feita utilizando-se apenas a parcela   da equação 4.1, que soma os 

tempos de operação dos relés principais. O ponto de falta para obtenção dos tempos 
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é na barra a jusante de cada relé com todas as linhas conectadas, conforme equação 

5.1. 

 

 
 (5.1) 

 

onde:  

: tempo de operação do relé principal i. 

 

Essa função objetivo é uma das mais utilizadas na literatura e basicamente 

minimiza o somatório dos tempos de operação dos relés principais. Essa função 

objetivo, mostrada na equação 5.1 é utilizada por: Bedekar e Bhide (2011), Ezzeddine 

et al (2011), Amraee (2012), Mahari e Seyedi (2013), Alam et al (2015), Alipour et al 

(2015), Meskin et al (2015), Radosavljevic e Jevtic (2016), Bouchekara et al (2017), 

Costa et al (2017), Alkaran et al (2018), Wadood et al (2018). 

Já a função objetivo proposta nesse trabalho e descrita em detalhes pelas 

equações 4.1 a 4.6 do Capítulo 4 e propõe a minimização do somatório dos tempos 

dos relés principais, mais o somatório dos erros de tempo de coordenação e 

penalidades conforme equação 5.2. 

 

 
 (5.2) 

 

 

5.2 RESULTADO DAS SIMULAÇÕES 

 

O comparativo é entre a função objetivo de referência da equação 5.1 e a 

função objetivo proposta da equação 5.2, além da consideração de curva fixa ou curva 

variável. O método de solução utilizado é via Algoritmo Genético próprio, 

implementado em linguagem Matlab, considerando em todos os casos as penalidades 

implementadas. 

O Algoritmo Genético trabalha com valores iniciais aleatórios e com 

operadores probabilísticos, o que pode levar à obtenção de diferentes soluções ótimas 
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locais. Assim, cada problema de otimização foi resolvido 30 vezes para então se 

escolher a melhor. 

Foram também considerados 3 combinações de função objetivo com 

consideração ou não de otimização das curvas C1 a C4: 

- Caso 1: função objetivo da equação 5.1 com Curva fixa 

- Caso 2: função objetivo da equação 5.1 com Curva variável 

- Caso 3: função objetivo da equação 5.2 com Curva variável (formulação 

proposta). 

 

5.2.1 Caso 1 com Curva fixa 

 

O caso 1 resolve o problema de otimização via Algoritmos Genéticos 

utilizando a função objetivo apresentada na equação 5.1. Nesse caso não há variação 

da Curva, ou seja, a Curva é fixada em C1, sendo otimizados somente IPS e TDS. 

Esse caso é uma reprodução da solução mais comum apresentada nas referências 

estudadas, lembrando que nas referências as diferenças principais focam nos 

métodos de otimização. 

A TABELA 12 apresenta os resultados obtidos na execução das trinta 

simulações para cada sistema: máximo, mínimo e média dos somatórios dos tempos 

dos relés primários conforme equação 5.1, tempo médio de execução de cada 

simulação, desvio padrão e se houve alguma violação de tempo de coordenação. 

 

TABELA 12 - RESULTADOS CASO 1 

Variáveis: 
TDS, IPS 

Curva C1 Fixa,  
 

Somatório 
Primários 

  
Caso 1 

5 Barras 30 Barras 
Média [s] 9,8836 288,128 
Desvio Padrão 1,2402 25,5003 
Máximo [s] 13,3773 330,9673 
Mínimo [s] 8,4163 257,5005 
Violações 0 18 
Execução médio [s] 303,7828 1907 

FONTE: O autor (2021) 

 

Conforme a TABELA 12, observa-se que para o sistema de 5 barras a melhor 

solução obtida foi de (8,4163 s) e nenhuma violação. E, para o sistema de 30 barras 
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a melhor solução obtida foi de (257,5005 s) sem violação, porém houve 18 violações 

de coordenação em algumas das 30 simulações executadas. 

 

5.2.2 Caso 2 com característica de Curva variável 

 

O caso 2 resolve o problema de otimização via Algoritmos Genéticos 

utilizando a função objetivo apresentada na equação 5.1. Nesse caso há otimização 

de três variáveis de otimização: IPS, TDS e característica de Curva. Esse caso 

também é reprodução de uma das soluções mais comuns apresentadas nas 

referências estudadas, porém otimizando também a característica da curva C1 a C4.  

A TABELA 13 apresenta os resultados obtidos na execução das trinta 

simulações para cada sistema: máximo, mínimo e média dos somatórios dos tempos 

de todos os relés primários conforme equação 5.1, tempo de execução de cada 

simulação, desvio padrão e se houve alguma violação de tempo de coordenação. 

 

TABELA 13 - RESULTADOS CASO 2 

Variáveis: 
TDS, IPS, Curva 

 
Somatório 
Primários 

  
Caso 2 

5 Barras 30 Barras 
Média [s] 9,3769 302,1724 
Desvio Padrão 0,5913 34,0963 
Máximo [s] 11,1449 364,6674 
Mínimo [s] 8,8265 240,7823 
Violações 0 0 
Execução médio [s] 327,1083 1980 

FONTE: O autor (2021) 

 

Conforme a TABELA 13, observa-se que para o sistema de 5 barras a melhor 

solução obtida foi de (8,8265 s) e nenhuma violação. E, para o sistema de 30 barras 

a melhor solução obtida foi de (240,7823 s) e nenhuma violação. 

 

5.2.3 Caso 3 com a formulação proposta 

 

O caso 3 resolve o problema de otimização via Algoritmos Genéticos 

utilizando a função objetivo proposta apresentada na equação 5.2 e otimização das 

variáveis: IPS, TDS e Curva.  
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A TABELA 14 apresenta os resultados obtidos na execução das trinta 

simulações para cada sistema: máximo, mínimo e média dos somatórios dos tempos 

dos relés primários conforme equação 5.1, tempo médio de execução de cada 

simulação, desvio padrão e se houve alguma violação de tempo de coordenação. 

 

TABELA 14 - RESULTADOS CASO 3 

Variáveis: 
TDS, IPS, Curva 

 
Somatório 
Primários 

  
Caso 2 

5 Barras 30 Barras 
Média [s] 9,5581 290,7831 
Desvio Padrão 0,6545 28,7864 
Máximo [s] 11,4824 352,306 
Mínimo [s] 8,6933 238,8946 
Violações 0 0 
Execução médio [s] 331,4724 1999 

FONTE: O autor (2021) 

 

Conforme a TABELA 14, observa-se que para o sistema de 5 barras a melhor 

solução obtida foi de (8,6933 s) e nenhuma violação. E, para o sistema de 30 barras 

a melhor solução obtida foi de (238,8946 s) e nenhuma violação. 

 

5.2.4 Análise dos dados 

 

Ao analisar os dados, após todas as simulações executadas, é possível 

verificar que ao se comparar as funções objetivo, a função objetivo combinada 

proposta além de atender o problema de otimização, sem violações de tempos de 

coordenação, ainda possui os menores tempos do somatório de tempos de operação 

dos relés principais para o sistema 30 barras, o que mostra uma tendência mais 

eficiente para sistemas de maior porte.   

Apenas no sistema 5 barras, o melhor tempo fica no caso 1, o que pode ser 

explicado pela utilização da curva fixa em C1, que tende ser mais rápida, porém 

quando testa-se o caso 1 em um sistema 30 barras tem-se algumas soluções que não 

convergem em 100% dos casos de coordenação. Ainda no sistema 5 barras, se a 

comparação for entre os casos 2 e 3, que são os casos que usam curva como variável, 

nota-se uma melhora na resposta utilizando a formulação proposta, sendo que em 

ambos os casos não ocorrem violação de coordenação. Na TABELA 15 é possível 
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observar um comparativo entre os tempos de operação dos relés primários para cada 

sistema, cada caso e sua relação percentual. 

 

TABELA 15 - RELAÇÃO PERCENTUAL ENTRE CASOS 

  

5 Barras 30 Barras 
Tempo 

primários 
[s] 

Relação %  Tempo 
primários 

[s] 

Relação %  

Caso 1 8,4163 x 257,5005 x 
Caso 2 8,8265 4,87 240,7823 -6,49 
Formulação Proposta 8,6933 -1,51 238,8946 -0,78 

FONTE: O autor (2021) 

 

A TABELA 16 apresenta a relação percentual entre os tempos de execução 

dos casos simulados. Observa-se que o tempo de execução da formulação proposta 

é ligeiramente maior (para os casos de 5 e 30 barras) que as formulações 

apresentadas na literatura, o que é compensado pela melhora nos tempos 

coordenados, em relação aos resultados obtidos pelas formulações propostas pela 

literatura. 

 

TABELA 16 – RELAÇÃO PERCENTUAL DE TEMPO DE EXECUÇÃO 

  

5 Barras 30 Barras 
Tempo 

Execução 
[s] 

Relação %  Tempo 
Execução 

[s] 

Relação %  

Caso 1 303,7828 x 1907 x 
Caso 2 327,1083 7,68 1980 3,83 
Formulação Proposta 331,4724 1,33 1999 0,96 

 

FONTE: O autor (2021) 

 

A TABELA 17 apresenta os ajustes finais otimizados para o sistema de 5 

barras, juntamente com a identificação de cada linha e respectivas correntes. Nesse 

sistema tem-se 12 relés que devem ser ajustados. 
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TABELA 17 – AJUSTES ÓTIMOS 

Relé Linha De Para Icc_max 
(PU) 

Icc_min 
(PU) 

67NI 
(PU) 

IPS 
(PU) TDS Curva 

1 1 1 2 3,7875 3,6068 4,7344 0,9562 0,0947 2 
2 2 2 3 2,3672 1,9049 2,9591 0,1756 0,1692 1 
3 3 3 4 4,8041 4,2042 6,0052 1,4586 0,05 3 
4 4 3 5 4,5145 3,8318 5,6432 0,1749 0,7653 2 
5 5 5 4 3,3281 2,7168 4,1601 0,2489 0,05 4 
6 6 5 1 3,35 2,9595 4,1875 0,1117 0,2065 1 
7 1 2 1 2,4202 2,019 3,0252 0,1897 0,1506 1 
8 2 3 2 4,6471 4,4457 5,8088 0,4249 0,2959 2 
9 3 4 3 3,6796 2,8658 4,5995 0,1589 0,0798 4 

10 4 5 3 3,287 2,231 4,1087 0,1166 0,199 1 
11 5 4 5 3,5489 3,0064 4,4361 0,5866 0,1096 1 
12 6 1 5 4,3519 4,079 5,4398 0,6662 0,2139 3 

FONTE: O autor (2021) 

 

A TABELA 18 mostra a relação dos 18 pares de relés para o sistema de 5 

Barras, juntamente com suas correntes passantes para análise de coordenação, além 

da diferença de tempo de atuação entre pares para os ajustes ótimos mostrados na 

TABELA 17. Os valores de corrente que aparecem negativos nos relés retaguarda 

indicam fluxo inverso de corrente, portanto não necessitam ser coordenados. Para 

adequação ao algoritmo esses pares que não serão coordenados tem o valor de ∆t 

fixados em 0,3s. 
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TABELA 18 – DADOS DOS PARES OTIMIZADOS 

Par Principal Retaguarda 
I Relé  

Principal 
(PU) 

I Relé  
Retaguarda 

(PU) 

∆t 
(s) 

1 1 6 3,6068 0,2276 1,5539 
2 2 1 1,9049 1,9049 0,8036 
3 3 2 4,2042 0,5658 0,4531 
4 3 10 4,2042 -0,794 0,3 
5 4 2 3,8318 0,0629 0,6725 
6 4 9 3,8318 -0,5337 0,3 
7 5 4 2,7168 0,794 2,3128 
8 5 12 2,7168 1,981 1,5771 
9 6 4 2,9595 1,4993 0,9372 

10 6 11 2,9595 1,4602 0,4069 
11 7 8 2,019 2,019 0,6295 
12 8 9 4,4457 0,7942 1,9739 
13 8 10 4,4457 0,2233 1,7073 
14 9 5 2,8658 -0,4053 0,3 
15 10 11 2,231 0,4053 1,6248 
16 10 12 2,231 1,9524 1,7966 
17 11 3 3,0064 0,5337 4,1565 
18 12 7 4,079 -0,0629 0,3 

FONTE: O autor (2021) 

 

Para o sistema de 5 barras, verifica-se uma melhora dos resultados do caso 

2 para o caso 3 (proposto), e para o sistema 30 barras, verifica-se uma melhora dos 

resultados no caso 3 (proposto) em relação ao caso 1 e 2. Esses resultados, 

corroboram que a formulação proposta apresenta um desempenho melhor em termos 

de coordenação da proteção, especialmente para sistemas de maior porte. 

Os resultados referentes ao sistema 30 barras serão mostrados no Anexo 1. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os estudos de coordenação e seletividade de proteção são de extrema 

importância, especialmente em sistemas interligados, como é o caso do sistema de 

transmissão brasileiro. Isso demonstra a importância de pesquisas nessa área, pois a 

estabilidade do sistema e a qualidade da energia entregue depende diretamente 

desses fatores. 

As proteções de sobrecorrente direcional de terra (67N) são apenas algumas 

das funções de proteção ativas para proteger linhas de transmissão, e são utilizadas 

principalmente em curtos-circuitos fase-terra. Essas funções de proteção geram um 

grande volume de trabalho para serem coordenadas, por esse motivo vários trabalhos 

na literatura têm testado formulações matemáticas para a solução desse problema de 

otimização. 

Dentre os artigos estudados na revisão bibliográfica a grande maioria tem foco 

na melhoria dos tempos dos relés. Esses trabalhos fazem comparativos entre 

métodos matemáticos para a solução do problema de otimização da coordenação, 

porém a maioria trabalha com uma função objetivo simples, e sem possibilidade de 

alteração da característica de curva.  

Por isso nesse trabalho foram abordados os estudos de proteção com 

execução automatizada dos curtos-circuitos necessários para obtenção dos ajustes e 

execução dos curtos-circuitos para testes de coordenação. Esse é um dos principais 

diferenciais para o algoritmo implementado, já que em nenhum dos artigos mostra 

como são obtidos os valores de curto-circuito necessários ao processo de 

coordenação. Outro diferencial relevante é a consideração das curvas como variável 

de otimização, ou seja, tem-se 4 possibilidades de característica de curva. Além disso 

foi proposta uma nova função objetivo, que considera a minimização dos tempos de 

operação dos relés principais, a minimização dos erros de tempo entre os pares e 

penalizações por violação de coordenações. Essa nova formulação teve melhor 

desempenho no comparativo com a função objetivo clássica quando otimizadas pelo 

AG implementado. 

A escolha dos Algoritmos Genéticos como método de otimização foi por 

facilidade de implementação do método, além de ter sido considerado na literatura em 

vários artigos como possível método de solução do problema de coordenação. Com 

o AG implementado foram feitos comparativos entre funções objetivo utilizadas nos 
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artigos estudados e a função objetivo proposta. O resultado foi satisfatório e 

demonstrou melhores resultados nos tempos dos relés para a função objetivo 

proposta. 

Portanto pode-se concluir que os objetivos do trabalho foram alcançados, pois 

tem-se uma metodologia capaz de ajustar de forma automatizada as proteções de 

67NI e 67NT coordenados em sistemas malhados e não radiais, tendo como entrada 

os dados de linhas, barras e geradores de qualquer sistema. Além de ter alcançado 

um resultado importante na melhoria dos tempos de operação dos relés, através da 

função objetivo proposta. Para teste de funcionamento e desempenho foram utilizados 

um sistema de 5 barras e outro de 30 barras.  

 

 

6.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Podem ser consideradas outras funções de proteção, por exemplo obtenção 

de ajuste automático das proteções de distância por zonas (Zona 1, Zona 2, Zona 3), 

já que para cada tipo de proteção deverá ser utilizado um estudo de proteção 

específico. 

Modificar teste de coordenação para dois pontos, considerando por exemplo 

um ponto interno à linha do relé principal. 

Modificar características da metodologia para possibilitar a utilização em 

sistema desequilibrados, como exemplo sistemas de distribuição. 

Testar outros métodos de otimização para solução do problema. 

Implementar os algoritmos programados em Matlab também em outras 

linguagens de programação, acrescentando ambiente gráfico em formato de 

aplicativo, onde a interação com o usuário seja facilitada. 

Criar a funcionalidade de exportar os arquivos com os resultados dos ajustes 

obtidos em formatos específicos, com isso os resultados poderiam ser utilizados em 

softwares de avaliação de coordenação, como por exemplo One Liner da Aspen. 
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 ANEXO 1 – RESULTADOS PARA SISTEMA 30 BARRAS 

TABELA 19 – AJUSTES ÓTIMOS PARTE 1/2 

Relé LT De Para ICC_max 
(PU) 

ICC_min 
(PU) 

67NI 
(PU) 

IPS 
(PU) TDS Curva 

1 1 1 2 7,9241 7,0863 9,9052 0,9869 0,4188 3 
2 2 1 3 4,4663 4,005 5,5828 2,0383 0,2586 2 
3 3 2 4 4,8378 3,8657 6,0472 0,7739 0,2288 1 
4 4 3 4 3,8087 3,1861 4,7608 0,8659 0,5529 2 
5 5 2 5 4,1227 3,7858 5,1534 0,9347 0,1096 3 
6 6 2 6 4,7247 3,6313 5,9059 0,1575 0,6014 1 
7 7 4 6 7,0915 5,5364 8,8644 0,2714 0,1692 4 
8 8 5 7 5,1115 4,8846 6,3894 2,2158 0,132 1 
9 9 6 7 7,4038 7,0725 9,2548 1,7841 0,1171 1 

10 10 6 8 8,805 7,9787 11,0062 0,8024 0,2251 1 
11 11 6 9 3,86 3,4761 4,8251 0,4611 0,4598 3 
12 12 6 10 1,6575 1,3602 2,0719 0,4179 0,2176 2 
13 13 9 11 2,64 2,64 3,3 0,2064 0,2884 1 
14 14 9 10 3,8849 3,546 4,8561 0,8874 0,2698 3 
15 15 4 12 3,1332 2,8777 3,9165 0,8207 0,1245 3 
16 16 12 13 2,9594 2,9594 3,6992 0,4398 0,1729 1 
17 17 12 14 2,7177 2,1803 3,3971 0,533 0,1394 2 
18 18 12 15 3,9402 3,199 4,9252 0,7808 0,5976 1 
19 19 12 16 3,1285 2,8494 3,9107 1,2949 0,0947 1 
20 20 14 15 1,7271 0,9156 2,1589 0,4419 0,1804 1 
21 21 16 17 1,9534 1,6112 2,4417 1,0677 0,0984 1 
22 22 15 18 2,468 2,2372 3,0849 1,2523 0,3518 1 
23 23 18 19 1,8713 1,632 2,3391 0,7845 0,5678 1 
24 24 19 20 1,66 1,402 2,0751 0,3762 0,728 2 
25 25 10 20 2,908 2,6706 3,635 0,0969 0,2512 4 
26 26 10 17 4,392 4,0885 5,4901 1,021 0,0947 3 
27 27 10 21 4,9021 3,5136 6,1277 0,1855 0,5418 1 
28 28 10 22 3,4624 1,8672 4,328 0,9003 0,0761 3 
29 29 21 22 4,212 2,8416 5,265 0,2653 0,4747 2 
30 30 15 23 2,564 2,3449 3,205 0,5643 0,1171 2 
31 31 22 24 2,6441 2,3593 3,3052 0,7272 0,1133 1 
32 32 23 24 1,5119 1,2464 1,8899 0,5885 0,0798 1 
33 33 24 25 1,6667 1,605 2,0834 0,9075 0,0686 1 
34 34 25 26 1,3984 1,3984 1,748 0,1675 0,6424 2 
35 35 25 27 1,2366 1,1703 1,5457 0,546 0,0575 1 
36 36 28 27 2,0609 1,9962 2,5761 0,9115 0,1208 1 
37 37 27 29 1,3678 1,1692 1,7097 0,5587 0,0575 1 
38 38 27 30 1,0887 0,879 1,3609 0,0363 0,2996 4 
39 39 29 30 0,8443 0,6099 1,0554 0,23 0,0873 2 
40 40 8 28 3,9243 2,7577 4,9053 1,2939 0,0612 2 
41 41 6 28 9,314 8,2771 11,6425 3,0005 0,0686 3 

FONTE: O autor (2021) 
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TABELA 20 - AJUSTES ÓTIMOS PARTE 2/2 

Relé LT De Para ICC_max 
(PU) 

ICC_min 
(PU) 

67NI 
(PU) 

IPS 
(PU) TDS Curva 

42 1 2 1 9,1015 8,4404 11,3769 1,3812 0,3071 3 
43 2 3 1 3,3023 2,4355 4,1279 0,2946 0,3704 2 
44 3 4 2 3,8279 2,3188 4,7849 0,1637 0,4039 1 
45 4 4 3 9,584 9,1507 11,98 0,378 0,892 2 
46 5 5 2 3,2349 2,5813 4,0437 0,6314 0,2549 1 
47 6 6 2 3,9775 2,6087 4,9719 1,1218 0,0873 2 
48 7 6 4 9,9818 8,7817 12,4772 0,6124 0,5939 2 
49 8 7 5 3,8256 3,484 4,782 1,0833 0,1022 2 
50 9 7 6 3,5883 3,0067 4,4853 0,8648 0,0873 3 
51 10 8 6 6,5103 5,8174 8,1378 0,9215 0,4673 2 
52 11 9 6 2,5049 1,6652 3,1311 0,8983 0,1133 1 
53 12 10 6 1,3422 0,5971 1,6777 0,1482 0,2922 2 
54 13 11 9 2,9608 2,8736 3,7009 0,5858 0,7243 3 
55 14 10 9 3,0427 2,651 3,8033 0,3799 0,3257 2 
56 15 12 4 2,3996 1,8752 2,9995 0,3115 0,2922 3 
57 16 13 12 3,7576 3,5714 4,697 2,8873 0,9925 3 
58 17 14 12 1,0774 0,2814 1,3467 0,0423 0,5343 1 
59 18 15 12 1,6584 0,9832 2,073 0,1655 0,0724 4 
60 19 16 12 1,5353 1,0684 1,9192 0,2831 0,1543 3 
61 20 15 14 2,635 2,0919 3,2938 0,2204 0,7355 3 
62 21 17 16 2,381 2,0899 2,9763 0,3056 0,5827 3 
63 22 18 15 1,3053 0,928 1,6316 0,3591 0,0984 3 
64 23 19 18 1,8482 1,6074 2,3102 0,3942 0,1841 3 
65 24 20 19 2,4279 2,1972 3,0349 0,6064 0,0947 3 
66 25 20 10 1,1884 0,7227 1,4855 0,4926 0,0537 3 
67 26 17 10 1,6339 1,2003 2,0423 0,0582 0,538 4 
68 27 21 10 1,4102 0,6008 1,7628 0,0925 0,5343 1 
69 28 22 10 1,3149 0,3948 1,6436 0,0724 0,538 2 
70 29 22 21 4,167 2,5237 5,2087 1,1459 0,0798 3 
71 30 23 15 1,3042 0,9534 1,6303 0,4585 0,0649 3 
72 31 24 22 1,6903 1,2802 2,1129 0,2142 0,6535 1 
73 32 24 23 1,794 1,5638 2,2425 0,4132 0,199 2 
74 33 25 24 0,9774 0,8827 1,2217 0,2831 0,3294 2 
75 34 26 25 0 0 0 0 0,9367 1 
76 35 27 25 1,4411 1,379 1,8014 0,2596 0,5567 3 
77 36 27 28 0,83 0,584 1,0375 0,2409 0,0947 1 
78 37 29 27 0 0 0 0 0,2011 1 
79 38 30 27 0 0 0 0 0,2011 1 
80 39 30 29 0,729 0,4598 0,9112 0,0257 0,3033 4 
81 40 28 8 3,0547 1,3509 3,8184 0,3973 0,5269 3 
82 41 28 6 3,0762 1,1569 3,8453 0,2096 0,4076 2 

FONTE: O autor (2021) 
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TABELA 21 – DADOS DOS PARES OTIMIZADOS PARTE 1/5 

Par Principal Retaguarda 
I_Relé 

Principal 
(PU) 

I_Relé 
Retaguarda 

(PU) 

∆t 
(s) 

1 1 43 7,0863 -0,021 0,3 
2 2 42 4,005 0,2527 21,797 
3 3 1 3,8657 0,6841 63,5254 
4 3 46 3,8657 0,182 0,4722 
5 3 47 3,8657 -1,7465 0,3 
6 4 2 3,1861 3,1861 3,4146 
7 5 1 3,7858 1,3549 37,2969 
8 5 44 3,7858 -0,1279 0,3 
9 5 47 3,7858 -0,3454 0,3 

10 6 1 3,6313 1,2909 45,8117 
11 6 44 3,6313 -2,366 0,3 
12 6 46 3,6313 -0,2261 0,3 
13 7 3 5,5364 2,366 0,3705 
14 7 4 5,5364 2,1749 3,8911 
15 7 56 5,5364 0,9956 1,4903 
16 8 5 4,8846 1,2142 11,5967 
17 9 6 7,0725 1,2901 1,373 
18 9 7 7,0725 2,0898 2,4444 
19 9 51 7,0725 2,3017 3,625 
20 9 52 7,0725 0,6868 2,3768 
21 9 53 7,0725 0,2451 5,4446 
22 9 82 7,0725 0,459 4,0396 
23 10 6 7,9787 2,2865 0,8614 
24 10 7 7,9787 3,498 1,0379 
25 10 50 7,9787 1,872 1,2232 
26 10 52 7,9787 1,0406 4,7165 
27 10 53 7,9787 0,3655 2,0198 
28 10 82 7,9787 -1,0839 0,3 
29 11 6 3,4761 0,9643 1,6223 
30 11 7 3,4761 1,0144 6,7597 
31 11 50 3,4761 0,8085 54,7596 
32 11 51 3,4761 1,4628 10,0803 
33 11 53 3,4761 -0,7759 0,3 
34 11 82 3,4761 0,002 4,8978 
35 12 6 1,3602 0,8329 1,1825 
36 12 7 1,3602 0,5414 19,1123 
37 12 50 1,3602 0,7074 19,7969 
38 12 51 1,3602 1,2536 16,2017 
39 12 52 1,3602 -1,7607 0,3 
40 12 82 1,3602 -0,2144 0,3 

FONTE: O autor (2021) 
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TABELA 22 - DADOS DOS PARES OTIMIZADOS PARTE 2/5 

Par Principal Retaguarda 
I_Relé 

Principal 
(PU) 

I_Relé 
Retaguarda 

(PU) 

∆t 
(s) 

41 13 11 2,64 1,4978 3,0796 
42 13 55 2,64 1,1421 1,4193 
43 14 11 3,546 1,7607 1,2669 
44 14 54 3,546 1,7853 5,5507 
45 15 3 2,8777 0,9348 7,5831 
46 15 4 2,8777 0,7938 88,7272 
47 15 48 2,8777 1,1491 8,2669 
48 16 15 2,9594 1,6371 2,7204 
49 16 58 2,9594 0,1595 2,1575 
50 16 59 2,9594 0,5572 3,0443 
51 16 60 2,9594 0,6056 2,8286 
52 17 15 2,1803 1,238 7,1995 
53 17 57 2,1803 1,6573 117,8117 
54 17 59 2,1803 -1,075 0,3 
55 17 60 2,1803 0,3599 19,4154 
56 18 15 3,199 1,5921 0,6797 
57 18 57 3,199 2,1807 181,9179 
58 18 58 3,199 -0,9156 0,3 
59 18 60 3,199 0,3418 24,0077 
60 19 15 2,8494 1,1369 10,006 
61 19 57 2,8494 1,6174 114,8784 
62 19 58 2,8494 0,0212 4,6099 
63 19 59 2,8494 0,074 14,8689 
64 20 17 0,9156 0,9156 0,9007 
65 21 19 1,6112 1,6112 1,3598 
66 22 18 2,2372 1,4909 2,207 
67 22 20 2,2372 0,4267 31,8249 
68 22 71 2,2372 0,3195 5,8752 
69 23 22 1,632 1,632 3,8882 
70 24 23 1,402 1,402 3,2027 
71 25 12 2,6706 0,579 6,4853 
72 25 14 2,6706 1,5323 9,7571 
73 25 67 2,6706 0,338 12,3062 
74 25 68 2,6706 0,1335 9,0161 
75 25 69 2,6706 0,0877 33,3061 
76 26 12 4,0885 0,8708 2,2072 
77 26 14 4,0885 2,2902 3,3092 
78 26 66 4,0885 0,3642 8,9768 
79 26 68 4,0885 0,3399 2,332 
80 26 69 4,0885 0,2233 2,9826 

FONTE: O autor (2021) 
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TABELA 23 - DADOS DOS PARES OTIMIZADOS PARTE 3/5 

Par Principal Retaguarda 
I_Relé 

Principal 
(PU) 

I_Relé 
Retaguarda 

(PU) 

∆t 
(s) 

81 27 12 3,5136 0,9864 0,9081 
82 27 14 3,5136 2,5887 1,6223 
83 27 66 3,5136 0,4624 34,9135 
84 27 67 3,5136 0,8344 3,5939 
85 27 69 3,5136 -1,3583 0,3 
86 28 12 1,8672 0,9588 0,4265 
87 28 14 1,8672 2,522 1,2062 
88 28 66 1,8672 0,429 15,9386 
89 28 67 1,8672 0,799 3,2333 
90 28 68 1,8672 -2,8416 0,3 
91 29 27 2,8416 2,8416 0,6922 
92 30 18 2,3449 1,566 5,4691 
93 30 20 2,3449 0,4482 89,2147 
94 30 63 2,3449 0,3307 51,2273 
95 31 28 2,3593 0,9356 75,6493 
96 31 29 2,3593 1,4237 0,8014 
97 32 30 1,2464 1,2464 0,5683 
98 33 31 1,605 1,0436 1,3508 
99 33 32 1,605 0,5614 11,0064 

100 34 33 1,3984 0,7521 1,383 
101 34 76 1,3984 0,6462 7,3918 
102 35 33 1,1703 1,1703 1,3607 
103 35 75 1,1703 0 0,3 
104 36 40 1,9962 0,525 0,3197 
105 36 41 1,9962 1,4712 6,1578 
106 37 35 1,1692 0,602 3,5729 
107 37 36 1,1692 1,0269 6,5391 
108 37 79 1,1692 -0,4598 0,3 
109 38 35 0,879 0,5503 50,1296 
110 38 36 0,879 0,9386 27,2078 
111 38 78 0,879 -0,6099 0,3 
112 39 37 0,6099 0,6099 3,8705 
113 40 10 2,7577 -1,3273 0,3 
114 41 6 8,2771 1,8094 0,8519 
115 41 7 8,2771 2,6994 1,4395 
116 41 50 8,2771 1,4969 2,6659 
117 41 51 8,2771 1,3273 13,4939 
118 41 52 8,2771 0,7223 2,8165 
119 41 53 8,2771 0,2217 7,1237 
120 42 44 8,4404 0,3342 3,2597 

FONTE: O autor (2021) 
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TABELA 24 - DADOS DOS PARES OTIMIZADOS PARTE 4/5 

Par Principal Retaguarda 
I_Relé 

Principal 
(PU) 

I_Relé 
Retaguarda 

(PU) 

∆t 
(s) 

121 42 46 8,4404 1,1255 2,3932 
122 42 47 8,4404 0,8074 3,5263 
123 43 45 2,4355 2,4355 1,524 
124 44 4 2,3188 0,021 6,6116 
125 44 48 2,3188 1,3802 5,3563 
126 44 56 2,3188 0,9176 2,0067 
127 45 3 9,1507 2,3572 0,9034 
128 45 48 9,1507 5,5784 0,47 
129 45 56 9,1507 1,2151 1,1257 
130 46 49 2,5813 -0,2624 0,3 
131 47 7 2,6087 -1,3802 0,3 
132 47 50 2,6087 0,2624 6,7993 
133 47 51 2,6087 2,2473 3,4959 
134 47 52 2,6087 0,7749 4,4887 
135 47 53 2,6087 0,2546 4,6057 
136 47 82 2,6087 0,4498 3,9148 
137 48 6 8,7817 1,7465 1,1068 
138 48 50 8,7817 1,7374 1,6979 
139 48 51 8,7817 3,5562 1,6053 
140 48 52 8,7817 0,8585 16,8971 
141 48 53 8,7817 0,2439 5,5062 
142 48 82 8,7817 0,6393 2,0839 
143 49 9 3,484 3,484 0,5939 
144 50 8 3,0068 3,0068 2,3871 
145 51 81 5,8534 -0,8827 0,3 
146 52 54 1,6652 1,7956 5,6258 
147 52 55 1,6652 -0,1304 0,3 
148 53 14 0,5971 0,1304 20,7588 
149 53 66 0,5971 0,1751 3,6175 
150 53 67 0,5971 0,3198 13,0773 
151 53 68 0,5971 -0,017 0,3 
152 53 69 0,5971 -0,0112 0,3 
153 55 12 2,651 0,7759 2,6943 
154 55 66 2,651 0,4715 50,4904 
155 55 67 2,651 0,7866 4,4281 
156 55 68 2,651 0,3723 1,9125 
157 55 69 2,651 0,2446 2,3195 
158 56 57 1,8752 1,8126 130,3879 
159 56 58 1,8752 0,005 1,1259 
160 56 59 1,8752 0,0175 9,0436 

FONTE: O autor (2021) 
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TABELA 25 - DADOS DOS PARES OTIMIZADOS PARTE 5/5 

Par Principal Retaguarda 
I_Relé 

Principal 
(PU) 

I_Relé 
Retaguarda 

(PU) 

∆t 
(s) 

161 56 60 1,8752 0,0402 11,9356 
162 58 61 0,2814 0,2814 91,4219 
163 59 20 0,9832 -0,2814 0,3 
164 59 63 0,9832 0,608 2,4634 
165 59 71 0,9832 0,6567 3,1825 
166 60 62 1,0684 1,0684 3,2233 
167 61 18 2,0919 1,075 12,3843 
168 61 63 2,0919 0,4983 7,8503 
169 61 71 2,0919 0,5187 17,9066 
170 62 26 2,0899 2,0899 1,3563 
171 63 64 0,928 0,928 1,8553 
172 64 65 1,6074 1,6074 0,3149 
173 65 25 2,1972 2,1972 0,7664 
174 66 24 0,7227 0,7227 6,939 
175 67 21 1,2003 1,2003 2,5838 
176 68 70 0,6008 0,6008 6,8426 
177 69 29 0,3948 -0,6008 0,3 
178 69 72 0,3948 0,9955 1,2996 
179 70 28 2,5237 1,3583 3,1114 
180 70 72 2,5237 1,1654 0,9967 
181 71 73 0,9534 0,9534 0,4934 
182 72 32 1,2802 0,6753 1,5457 
183 72 74 1,2802 0,605 1,3977 
184 73 31 1,5638 1,0821 1,0231 
185 73 74 1,5638 0,4816 5,375 
186 74 75 0,8827 0 0,3 
187 74 76 0,8827 0,8827 2,118 
188 76 36 1,379 1,379 0,3969 
189 76 78 1,379 0 0,3 
190 76 79 1,379 0 0,3 
191 77 35 0,584 0,584 5,2417 
192 77 78 0,584 0 0,3 
193 77 79 0,584 0 0,3 
194 78 80 0 0 0,3 
195 79 39 0 0 0,3 
196 80 38 0,4598 0,4598 0,9226 
197 81 41 1,3509 1,0839 2,3235 
198 81 77 1,3509 0,267 2,4398 
199 82 40 1,1569 0,8827 1,3813 
200 82 77 1,1569 0,2741 3,9039 

FONTE: O autor (2021) 

 


