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RESUMO 

O presente projeto descreve uma metodologia para utilizar o programa computacional 
de análise de curto-circuitos ANAFAS® como auxílio para projetos de coordenação e 
seletividade de elementos de proteção contra sobrecarga e curto-circuito, e para isso 
foi desenvolvido um manual que descreve os procedimentos básicos para criar um 
estudo de análise de faltas em circuitos por meio do programa. Será descrita a 
metodologia dos procedimentos necessários para parametrização da proteção de 
sobrecorrente em subestações e um estudo de caso aplicado à subestação abrigada 
do Instituto Federal de Santa Catarina com tensão de 13,8 kV e potência aparente de 
1.500 kVA, exibido de forma gráfica em coordenogramas que permitiram avaliar a 
conformidade dos ajustes do projeto de proteção. Durante o trabalho se discute as 
falhas conceituais do diagrama unifilar e do dimensionamento dos componentes da 
subestação de estudo e são sugeridas correções. 

Palavras-chave: Curto-Circuito, ANAFAS, Proteção, Coordenação, Subestação.  

  



 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This project describes a methodology to use ANAFAS® short-circuit analysis software 
as an aid to coordination and selectivity of overload and short-circuit protection 
elements and a manual has been developed describing the basic procedures to create 
a study of fault analysis with the program. It will be described the methodology of the 
necessary procedures for parameterization of the overcurrent protection in substations 
and a case study applied to the sheltered substation of the Federal Institute of Santa 
Catarina with 13.8 kV voltage and 1,500 kVA apparent power graphically displayed in 
logarithmic time x current curves which allowed assessing the conformity of the 
protection project adjustments. During the paper the conceptual flaws of the single-line 
diagram and the design of the study substation components are discussed and 
corrections are suggested. 

Keywords: Protective. Relaying. ANAFAS. Coordination. Selectivity.  
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1 INTRODUÇÃO 

O Sistema Elétrico de Potência (SEP) brasileiro alcança toda a extensão 

do seu território, conectando fontes de energia elétrica e consumidores nos locais mais 

remotos do país. Devido a magnitude desse sistema a sua administração, para 

atender toda a demanda exigida pelo país, é de extrema complexidade. Para garantir 

a transmissão de toda a energia gerada pelas unidades geradoras, usualmente 

localizadas distantes dos centros urbanos, até os grandes consumidores e/ou 

concessionárias de energia que distribuem essa energia dentro das cidades é 

necessário elevar o nível de tensão para a maior parte possível do sistema, reduzindo 

as perdas por efeito Joule, diminuindo o custo com cabos e estruturas em longas 

distâncias, entre outros fatores. 

Na extensão do SEP há as subestações de energia elétricas, que têm a 

função de ponto de controle e proteção do fluxo de energia do sistema. Cada 

subestação possui características únicas de acordo com o local em que está instalada 

(Rede Básica de Fronteira, Rede Básica ou Rede de Distribuição), com a sua função 

de transformação (abaixadora ou elevadora do nível de tensão), do arranjo dos seus 

dispositivos ou se ela é a céu aberto ou abrigada (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA (BRASIL) (ANEEL), 2015). 

Dentro os diversos tipos de subestações, existem as subestações 

abaixadoras pertencentes aos próprios consumidores conectadas a Rede de 

Distribuição da concessionária ou permissionária do serviço de distribuição. Essas 

subestações são o primeiro sistema existente entre a rede e o consumidor, assim, é 

nessa subestação estão localizados o medidor de energia para faturamento, o 

transformador de potência que abaixará o nível de tensão da distribuição para o nível 

de uso de equipamentos de baixa tensão e os dispositivos de proteção, que monitoram 

tanto a entrada de energia quanto à adequação às condições de operação do 

transformador. 

A topologia das subestações de consumidores varia conforme a 

necessidade e importância da atividade, sendo elas dimensionadas de modo a 

atender em regime de maneira plena toda a potência demandada pelo consumidor, 
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proteger o consumidor de falhas na rede de distribuição e garantir que falhas internas 

não se propaguem à rede. A subestação deste estudo é a subestação abaixadora de 

energia do tipo abrigada que conecta o Instituto Federal de Santa Catarina sediado 

em Florianópolis – Santa Catarina à rede de distribuição derivada de um dos 

alimentadores da subestação Ilha-Centro da CELESC. 

A falta de informações referentes às características da subestação e das 

cargas da instalação pode resultar em um mau condicionamento dos elementos de 

proteção da subestação. Dessa forma, é comum que existam desligamentos gerais 

de energia elétrica não programados por atuação indevida ou que falhas não sejam 

detectadas pelos dispositivos de proteção. O campus Florianópolis é um Campus 

antigo e que já passou por inúmeras reformas e ampliações, dentre elas a conclusão 

de um novo bloco de estudo voltado às engenharias em 2013 que não estava 

dimensionado no projeto inicial da subestação. Além das reformas, a troca de 

servidores da instituição, principalmente por aposentadoria, resultou em perda de 

parte do conhecimento dos estudos elaborados para subestação e do mapeamento 

dos circuitos de saída do QGBT. Em uma manutenção recente, em dezembro de 2017, 

verificou-se que seriam necessários novos estudos para a parametrização do relé de 

proteção de entrada da subestação, visto que o mesmo estava com a operação 

prejudicada pela falta de acompanhamento periódico. 

Para parametrizar a proteção deve ser calculado e prevenido o maior 

número possível de falhas elétricas que possam ocorrer na subestação. Dentre os 

cálculos de falhas feitos neste estudo estão o das correntes de sobrecarga, que não 

podem ultrapassar o limite de tolerância térmica dos transformadores e condutores, e 

do curto-circuito no ponto de conexão com a concessionária, que deve 

obrigatoriamente estar na zona de atuação dos elementos de proteção. 

A correta coordenação e seletividade da proteção visa isolar os setores 

exposto a falta do restante da rede, desligando-os de forma rápida e efetiva, sem 

prejudicar o restante do sistema. No caso do IFSC Campus Florianópolis, a 

coordenação deve ocorrer tanto entre o relé do instituto e o relé do alimentador da 

CELESC, garantindo que não haja o desligamento geral do alimentador quando 

ocorrer uma falha dentro da instituição, quanto entre o relé do instituto e as chaves 

fusíveis que protegem os transformadores, evitando ao máximo a destruição dos 
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fusíveis sem que a integridade do sistema seja comprometida. Ao longo dos anos a 

carga elétrica desse consumidor pode ser alterada, tal como os valores de curto-

circuito da entrada da própria concessionária, necessitando-se assim novos estudos. 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Dimensionar o curto-circuito em diversos pontos de exposição do sistema 

elétrico do IFSC para parametrizar as funções de proteção de sobrecorrente do relé, 

a coordenação com a proteção a montante da concessionária e a conformidade com 

as curvas de ruptura dos fusíveis a jusante. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos desse trabalho são: 

• Elaborar um tutorial de utilização básica e simulação de curtos-circuitos 

no ANAFAS, visando uso como material de apoio didático, sendo 

utilizados exemplos da própria literatura básica de unidades curriculares 

do curso de Engenharia Elétrica; 

• Fazer uma revisão bibliográfica sobre coordenação e seletividade de 

proteções de faltas aplicadas a subestações de consumidores em 

média tensão; 

• Estudo e cálculos de valores de ajustes para o relé de entrada da 

subestação do IFSC Câmpus Florianópolis. 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho está estruturado em um capítulo de introdução, que aborda a 

definição do problema, justificativa e objetivos. A revisão bibliográfica é apresentada 

no Capítulo 2, coma literatura base, a fundamentação teórica utilizada no decorrer do 

trabalho e as metodologias existem nesse tipo de pesquisa. Na revisão da literatura 

foi descrito sobre a análise e a proteção da sobrecorrente, além dos dispositivos 

envolvidos na proteção do circuito. A metodologia está no Capítulo 3,  no qual foram 
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descritos a estrutura da subestação de estudo, o programa de análise de faltas 

ANAFAS® e o uso em estudos de proteção e os procedimentos para o ajuste e 

coordenação dos elementos de proteção. Como o estudo é apresentado para um caso 

específico, conforme a metodologia de cálculo dos parâmetros é apresentada, os 

valores da parametrização também já se encontram no Capítulo 3. Por fim, as 

conclusões acerca do trabalho são apresentadas no Capítulo 4. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 ANÁLISE DE SOBRECORRENTE 

Os sistemas elétricos de potência estão expostos à elevação de corrente 

por um longo período (sobrecarga) ou variações abruptas de corrente de curta 

duração (curto-circuito). Por mais que sejam situações de falhas, sendo conhecida a 

topologia dos equipamentos utilizados no sistema, é possível presumir os valores de 

sobrecorrente que os circuitos poderão ser expostos, protegendo-os. 

Sob uma situação de falta assimétrica, o sistema torna-se desequilibrado e 

métodos tradicionais de resolução de problemas trifásicos tornam-se trabalhosos e 

em muitos casos inviáveis de serem interpretados manualmente (ZANETTA JR., 

2005). Para os cálculos de curto-circuito é utilizada transformada de Fortescue 

aplicada à sistemas elétricos trifásicos para decompor as correntes em componentes 

simétricas (FORTESCUE, 1918). 

2.2 PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE 

Os equipamentos de proteção de sobrecorrente devem garantir que o 

sistema só opere quando a sua corrente nominal esteja dentro dos limites toleráveis 

pré-estabelecidos em projeto e, também, não devem desligar os sistemas no caso de 

operação normal. Esta parece uma tarefa simples do ponto de vista conceitual, mas 

requer muitas vezes uma sofisticada infraestrutura de monitoramento e controle para 

o sistema ser observável e controlável. Dentre as proteções dos equipamentos 

elétricos, a proteção de sobrecorrente, tanto instantânea quanto temporizada, está 

presente em grande parte dos sistemas de proteção, sejam eles destinados à 

geração, à transmissão, à distribuição ou ao consumo (STEMER e BASTOS, 1977). 

A proteção de sobrecorrente geralmente é feita com fusíveis, disjuntores 

com acionamentos próprios ou disjuntores com acionamentos através de comandos 

de relés de proteção. Os relés de proteção podem ser primários, diretamente ligados 

aos circuitos de força quando os níveis de corrente ou tensão não são considerados 

elevados, ou secundários, no qual as medidas de corrente e tensão são realizadas 
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indiretamente, usualmente através de Transformadores de Corrente (TC) e 

Transformadores de Potencial (TP) (KINDERMANN, 2005). 

2.2.1 Fusível limitador de corrente 

Fusível é o equipamento de uso destrutivo dimensionado para proteger os 

equipamentos de curto-circuito ou sobrecarga que ocorram em outros trechos do 

circuito em que estão conectados. É ligado em série ao circuito que se deseja proteger 

e quando a corrente que o percorre é maior que a máxima suportada por suas 

especificações, esse rompe a conexão entre as suas extremidades, feita pelo 

elemento fusível, isolando o circuito a montante do circuito a jusante do mesmo 

(FILHO, 2013). 

A Figura 1 apresenta o comportamento característico e atuação de um 

fusível conforme a corrente em que ele é submetido e a Figura 2 representa um fusível 

padrão utilizado em circuitos de média tensão. 
Figura 1 – Comportamento genérico do tempo de atuação x corrente de um fusível 

 
Fonte: Do autor 
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Figura 2 – Chave fusível de média tensão 

 
Fonte: (FILHO, 2013) 

A forma de curva da Figura 1 é característica de dispositivos limitadores de 

corrente e é genericamente denominada curva de tempo inverso, pois representa a 

característica de o tempo de atuação variar de forma inversa à variação na magnitude 

da corrente do circuito de entrada. Condições onde a magnitude e o tempo de 

permanência da corrente no circuito monitorado estejam abaixo da curva 

característica de acionamento não devem provocar o rompimento do mesmo. Dessa 

forma, qualquer falha que esteja acima da curva de atuação do dispositivo está contida 

em sua faixa de atuação provocará o rompimento do elemento fusível, conforme 

apresentado na Figura 2. 

Na Figura 1 observa-se que fusível possui um tempo mínimo de atuação 

(𝑡𝑡𝑚𝑚í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛), característico das condições construtivas do mesmo, que indica o menor 
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intervalo que se pode garantir de forma confiável a desconexão elétrica entre os seus 

terminais. O fusível é projetado para atuar sempre que a corrente do circuito for maior 

que a corrente máxima esperada pela carga, sendo que quanto maior a corrente do 

circuito o tempo de atuação tende ao tempo mínimo de atuação. A corrente de atuação 

de um fusível deve ser dimensionada de forma a ser maior que a máxima corrente 

que pode ser solicitada pela carga, seja na partida dos motores (corrente de partida), 

na magnetização do transformador (corrente in-rush) ou outro equipamento. Em 

condições normais a corrente de operação do circuito estará sempre abaixo da curva 

de atuação do fusível quando dimensionado corretamente. A norma DIN 43 625 

descreve a curva de comportamento dos elos fusíveis do tipo HH, conforme Figura 3. 
Figura 3 – Curva característica do tempo de atuação x corrente de fusíveis conforme norma DIN 43 

625 com classificação entre 2 e 500 A 

Fonte: (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG (ALEMANHA) (DIN), 2011) 

Nota-se na Figura 3 que o valor de corrente especificada para cada fusível 

possui uma corrente maior que a que o mesmo suporta. 
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2.2.2 Disjuntor 

O disjuntor é o elemento com função de interruptor de corrente entre dois 

pontos sem que o arco elétrico gerado pela desconexão implique em problemas 

secundários. Dessa forma, o disjuntor é capaz de realizar manobras manuais ou 

automáticas mesmo com a rede energizada. 

Para que ocorra a extinção do arco-elétrico em circuitos de média ou alta 

tensão, resultante da abertura do circuito, o disjuntor usualmente possui uma câmera 

de extinção de arco, que pode ser do tipo a óleo (com pouco ou grande volume), a 

vácuo ou com o gás hexafluoreto de enxofre (SF6) (FILHO, 2013). A Figura 4 

apresenta um disjuntor a vácuo e a Figura 5 os componentes que compõe sua câmara 

de extinção de arco elétrico. 
Figura 4 – Disjuntor a vácuo 

 
Fonte: (FILHO, 2013) 

 



26 

 

 

Figura 5 – Componentes construtivos de uma câmera de disjuntor a vácuo 

 
Fonte: (FILHO, 2013) 

Uma característica importante que diferencia o disjuntor das chaves 

fusíveis é que o mesmo pode ser reenergizado sem a necessidade de troca do 

equipamento. O disjuntor Evolis® da Schneider Electric™, por exemplo, consta em 

manual que suporta entre 10 e 30 mil manobras antes do desgaste destrutivo 

(SCHNEIDER ELECTRIC, 2013). 

2.2.3 Relé de sobrecorrente 

Relé é o nome que se dá ao conjunto de dispositivos elétricos que têm como 
objetivo produzir modificações súbitas e predeterminadas em um ou mais 
circuitos elétricos de saída, quando certas condições são satisfeitas nos 
circuitos de entrada que controlam os dispositivos[...]. (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (BRASIL) (ABNT), 1986). 

Os relés de sobrecorrente atuam quando a intensidade da corrente no 

circuito de entrada ultrapassa o valor pré-estabelecido de corrente elétrica mínima 

para sua atuação. 



27 

 

 

A revisão de 2008 da norma ANSI/IEEE C37.2 classifica os relés no grupo 

ANSI 50 quando atuam de forma instantânea na presença da sobrecorrente e no 

grupo com código 51 quando atuam de forma temporizada. À corrente mínima de 

atuação dá-se o nome de de pick-up current ou starting current (corrente de partida). 

Em estudos elétricos de potência, os relés são aplicados em conjunto com 

disjuntores, sendo os relés responsáveis pelo monitoramento da corrente e, ao 

identificar uma falha, acionar os disjuntores responsáveis pela manobra que gera o 

isolamento elétrico entre o circuito à montante do circuito à jusante. 

2.2.3.1 Relé de sobrecorrente instantâneo (50) 

Para qualquer corrente superior à corrente pré-estabelecida o relé 

instantâneo atuará quase instantaneamente. O tempo de abertura do circuito 

dependerá somente tempo de resposta dos componentes que constituem o relé e dos 

possíveis equipamentos conectados acionados pelo relé (no caso do presente estudo, 

do disjuntor de média tensão). Esse tipo de relé é utilizado na proteção contra curto-

circuitos e sua curva de comportamento característico difere da curva inversa por não 

variar consideravelmente com a amplitude da corrente monitorada, conforme exibido 

na Figura 6. 
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Figura 6 – Comportamento do tempo de atuação x corrente de um relé instantâneo 

  
Fonte: Do autor 

Apesar de serem caracterizados como instantâneos, a Figura 6 destaca a 

característica de a atuação do relé ser defasada do momento de ocorrência da falha 

a um tempo de disparo (𝑡𝑡𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛) dependente das características construtivas do relé. 

Quanto maior a exatidão do relé, mais próximo de zero é o tempo de disparo. Observar 

que quanto mais próximo da corrente mínima para a partida do relé, maior o atraso 

tido como tolerável no tempo de disparo do relé. 

2.2.3.2 Relé de sobrecorrente temporizado (51 – tempo definido) 

Assim como a função de proteção instantânea, a função temporizada de 

tempo definido atuará para qualquer corrente superior à corrente de partida, porém 

defasada temporalmente do instante que falha ocorre. Essa função de proteção não 

foi utilizada no presente estudo. 

Graficamente é representado conforme Figura 6, com a peculiaridade do 

tempo de disparo poder ser definido diretamente pelo usuário conforme a aplicação. 
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2.2.3.3 Relé de sobrecorrente temporizado (51 – tempo dependente ou inverso) 

Assim como os demais relés de sobrecorrente, o relé de sobrecorrente com 

curva característica de tempo dependente só atua com correntes maiores que a 

corrente de partida, porém nele o tempo de atuação varia de forma inversamente 

proporcional a magnitude da corrente monitorada e varia conforme a curva 

característica de atuação do mesmo, sendo também conhecido como relé de tempo 

inverso. Nota-se que a curva te tempo x corrente se assemelha a curva de rompimento 

do elemento fusível já demonstrada. Esse tipo de relé é utilizado, normalmente, na 

proteção contra sobrecargas de longa duração ou em curto-circuitos onde a 

coordenação com relés de tempo definido é dificultada. A Figura 7 apresenta o 

comportamento padrão de um relé temporizado de tempo dependente. 
Figura 7 – Comportamento do tempo de atuação x corrente de um relé de tempo dependente 

 
Fonte: Do autor 

Da Figura 7 extrai-se a informação de que o tempo de atuação do relé difere 

conforme a corrente monitorada varia. Para correntes maiores que a corrente de 

partida de atuação do relé, a corrente 𝐼𝐼1 implica em um tempo de disparo 𝑡𝑡1 maior que 

o tempo de disparo 𝑡𝑡2 provocado pela corrente 𝐼𝐼2 (maior que 𝐼𝐼1), explicitando a relação 

inversa entre as duas grandezas. 

A Equação (1) descreve a curva característica geral de reles de 

sobrecorrente de tempo dependente (SCHNEIDER ELECTRIC, 2008). 
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𝑡𝑡𝑑𝑑(𝐼𝐼) = �
𝐾𝐾

� 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑
�
𝛼𝛼
− 𝛽𝛽

+ 𝐿𝐿� ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 
(1) 

Onde 𝐾𝐾, 𝛽𝛽, 𝛼𝛼 e 𝐿𝐿 são constantes que variam conforme a norma utilizada 

(IEC, ANSI ou I²t) e o tipo de curva característica parametrizada. Já o Dial de Tempo 

da curva (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑) é a variável de ajuste que permite ao projetista ajustar 

manualmente o tempo de disparo da curva, adaptando-a para as necessidades do 

projeto (O SETOR ELÉTRICO, 2010) (SCHNEIDER ELECTRIC, 2008). A corrente 

monitorada (𝐼𝐼) é normalizada em função da corrente de partida ajustada no relé (𝐼𝐼𝑑𝑑). 

A norma IEC 60 255 define quatro modelos de curvas características de 

tempo de atuação em função da corrente. A curva pode ser Normal Inversa (NI), Muito 

Inversa (MI), Extremamente Inversa (EI) ou Inversa de Tempo Longo (ITL). A Tabela 

1 contém os valores de 𝑘𝑘, 𝛼𝛼, 𝛽𝛽 e 𝐿𝐿 para cada curva característica. 
Tabela 1 – Coeficientes das curvas características de relés de tempo inverso conforme norma IEC 

Tipo de Curva K Α L β 

Normal Inversa 0,14 0,02 0 1 

Muito Inversa 13,5 1 0 1 

Extremamente Inversa 80 2 0 1 

Inversa de Tempo Longo 315,2 2,5 0 1 

Fonte: (O SETOR ELÉTRICO, 2010) 

Como os valores de 𝐿𝐿 e 𝛽𝛽 são iguais para todas as curvas características 

de relés segundo a norma IEC 60 255, (1) pode ser simplificada para (2) quando 

representa relés parametrizados conforme norma IEC. 

𝑡𝑡𝑑𝑑(𝐼𝐼) =
𝑘𝑘

� 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑
�
𝛼𝛼
− 1

∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 (2) 

A Figura 8 a. mostra a diferença de curvatura entre os tipos de curvas 

características da norma IEC. Para isso, definiu-se manualmente o valor de Dial de 

Tempo (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑) de cada curva para tal que garantisse que quando percorrido por 

uma corrente dez vezes maior que a corrente de ajuste o relé atue em 1 segundo. 

Já a Figura 8 b. auxilia na compreensão da influência do Dial de Tempo da 

curva (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑) nas curvas características, variando-o entre 0,1 e 10 no tipo de curva 

Normalmente Inversa (NI). Outra informação incluída nas curvas é a característica dos 
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relés digitais de tempo inverso de saturação para correntes monitoradas 20 vezes 

maiores que a corrente nominal. 
Figura 8 – Curvas características da atuação de relés de tempo inverso de acordo com a norma IEC 

 
                             a.                                                                         b. 

Fonte: Do autor 

Na Figura 8 a. é possível comparar a taxa de variação das curvas. A curva 

Extremamente Inversa (EI), por exemplo, é mais inclinada que a curva Normalmente 

Inversa (NI). Já na Figura 8 b. para um mesmo tipo de curva (Normalmente Inversa), 

variando o Dial de Tempo são obtidas curvas proporcionais entre si e com mesma 

inclinação. Essas características permitem que o projetista parametrize a curva da 

forma que melhor se adapte ao circuito sem necessariamente substituir o relé. 

Para facilitar a interpretação gráfica, as curvas características de tempo de 

atuação x corrente normalizam o eixo das abscissas (corrente monitorada) pela 

corrente de partida de atuação do relé e são usualmente exibidas em escala 

logarítmica. 
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O instituto americano ANSI padroniza as curvas tempo x corrente de 

atuação dos relés em três tipos, Moderadamente Inversa (Moderately Inverse - MI), 

Muito Inversa (Very Inverse - VI) ou Extremamente Inversa (Extremely Inverse - EI). 

Os valores de 𝑘𝑘, 𝛼𝛼, 𝛽𝛽 e 𝐿𝐿 de cada uma das curvas estão na Tabela 2. 
Tabela 2 – Coeficientes das curvas características de relés de tempo inverso conforme norma ANSI 

Tipo de Curva K α L Β 

Moderadamente Inversa 0,515 0,02 0,114 1 

Muito Inversa 196,1 2 0,491 1 

Extremamente Inversa 282 2 0,1217 1 

Fonte: (O SETOR ELÉTRICO, 2010) 

A Figura 9 a. e a Figura 9 b. seguem mesma metodologia de exibição que 

as curvas da norma IEC. Na Figura 9 a. definiu-se manualmente o Dial de Tempo 

(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑) de cada uma das curvas garantindo que o relé atue em 1 segundo quando 

percorrido por uma corrente 10 vezes maior que a de ajuste e na Figura 9  b. variou-

se o Dial de Tempo da curva (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑) entre 0,1 e 10 no tipo de curva Moderadamente 

Inversa (MI). 
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Figura 9 – Curvas características da atuação de relés de tempo inverso de acordo com a norma ANSI 

 
                             a.                                                                         b. 

Fonte: Do autor 

Apesar do comportamento similar e mesmo nome, os valores apresentados 

na Figura 9 mostram como as curvas da norma ANSI são diferentes que as curvas 

apresentadas na norma IEC. 

Por fim, o tipo de curva I²t, definido na norma NRBR 5410, é uma 

representação da energia máxima que o dispositivo de proteção permitirá que flua 

sem que ele atue. A energia a partir da corrente é calculada por (3). 

𝐸𝐸(𝑡𝑡) = � 𝑖𝑖2 𝑑𝑑𝑡𝑡

𝑡𝑡2

𝑡𝑡1

 
(3) 

Essa equação integral de energia em função do tempo é conhecida como 

integral de Joule, onde 𝐸𝐸(𝑡𝑡) é a energia resultante da passagem da corrente 𝑖𝑖 durante 

o intervalo de tempo entre 𝑡𝑡1 e 𝑡𝑡2. 
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A Tabela 3 apresenta os coeficientes 𝑘𝑘, 𝛼𝛼, 𝛽𝛽 e 𝐿𝐿 da curva característica de 

atuação I²t. 
Tabela 3 – Coeficientes das curvas características de relés de tempo inverso conforme norma I²t 

Tipo de Curva K Α L Β 

Curva I²t 100 2 0 0 

Fonte: (O SETOR ELÉTRICO, 2010) 

Como 𝐿𝐿 e 𝛽𝛽 são nulos, (1) pode ser simplificada em (4) quando referir a 

equipamentos parametrizados de acordo com a norma I²t. 

𝑡𝑡𝑑𝑑(𝐼𝐼) =
𝑘𝑘

� 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑
�
𝛼𝛼 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 (4) 

Comparando (3) e (4), observa-se que o produto 𝑘𝑘 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 equivale a 

energia que flui pelo dispositivo de proteção. Como o Dial de Tempo (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑) é 

variável, pode-se ajustar a curva para que o equipamento sempre atue antes que a 

máxima energia suportada pelo elemento protegido seja atingida. 

A Figura 10 esquematiza a função de tempo de atuação x corrente para 

relés de acordo com a relação I²t. Para isso, variou-se o Dial te Tempo (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑) entre 

0,1 e 10 considerando os coeficientes da Tabela 3 em (4). Como as curvas 

características são exibidas em escala logarítmica e a relação entre a corrente e o 

tempo de atuação é quadrática, na Figura 10 as curvas I²t são exibidas como retas.  
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Figura 10  – Curva característica da atuação de relés de tempo inverso de acordo com a norma I²t 

 
Fonte: Do autor 

2.2.3.4 Uso conjunto do relé instantâneo com o relé temporizado 

As funções ANSI 50 e ANSI 51 de relés de proteção contra sobrecorrente 

são amplamente utilizadas de forma conjunta em sistemas de proteção. Em projetos 

residenciais, por exemplo, o disjuntor compacto é integrado com um relé térmico, que 

atua para sobrecorrentes no sistema, e com um relé magnético que atua quando o 

circuito está sob curto. Ambas as proteções existem e atuam de forma coordenada, 

conforme esquematizado na Figura 11. 
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Figura 11 - Coordenação entre elementos de proteção contra sobrecarga e contra curto-circuito 

 
Fonte: Do autor 

Para os relés digitais, quanto o formato de curva a função ANSI 50 é 

análoga ao elemento térmico e a função ANSI 51 ao elemento magnético de um 

disjuntor compacto. Dessa forma, o ajuste do relé ANSI 51 terá influência direta com 

a corrente nominal de projeto do circuito e monitorará sobrecorrentes acima desse 

valor e a função ANSI 51 já atuará para o menor nível de corrente que seja 

considerada de um curto-circuito (KINDERMANN, 2005). 

2.2.4 Transformador de corrente (TC) 

Além dos transformadores de potência, há transformadores dedicados 

reduzir a magnitude das grandezas de medidas de um sistema para a ordem 

suportada pelos instrumentos monitoramento. Dentre os transformadores de 

instrumentos, o TC é o equipamento caracterizado por apresentar em seu 

enrolamento secundário a imagem da corrente do enrolamento primário, com 

magnitude proporcionalmente reduzida conforme a relação de transformação do 

mesmo, mas mantendo as características fasoriais da corrente iguais. A Figura 12 

apresenta o equipamento. 
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Figura 12 – Transformador de corrente 

 
Fonte: (FILHO, 2013) 

No TC, os bipolos de saída, quando conectados a um amperímetro 

(medidor de corrente), são curto-circuitados e por isso não apresentam diferença de 

potencial entre si. Dessa forma, é possível medir indiretamente a corrente da entrada 

do TC de forma isolada e reduzida de acordo com os limites suportados pelos 

equipamentos de medição e proteção. 

Quando destinados à circuitos de medição, as características construtivas 

do TC são tais que garantam a classe de exatidão para qualquer corrente entre a faixa 

expressa na Equação (5) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

(BRASIL) (ABNT), 2015). 

0,1 ∗ 𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑇𝑇 ≤ 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 ≤ 𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑇𝑇 (5) 

Conforme (5), os TCs de medição mantêm a classe de exatidão para 

correntes de até o seu valor nominal de construção. 

Os TCs integrantes do sistema de proteção, por sua vez, possuem maior 

erro de classe de exatidão que os transformadores de medição, porém essa classe 

de exatidão deve ser sustentada para monitoramento de correntes com magnitudes 

usualmente de até 20 vezes maior que a corrente nominal (KINDERMANN, 2005). No 

Brasil, a corrente máxima no secundário é padronizada em 5 A. 

A identificação dos TCs utilizados neste estudo segue a norma ABNT NBR 

6856 de 1994 e é apresentada no modelo 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑍𝑍𝑍𝑍, onde 𝑋𝑋𝑋𝑋 é a classe de exatidão de 
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XX%, 𝑋𝑋 é a indicação da reatância de dispersão do enrolamento secundário 

(impedância interna) e 𝑍𝑍𝑍𝑍 é a designação para potência aparente de ZZ VA nominal. 

As impedâncias dos TCs de proteção podem ser consideráveis (sigla A – alta) ou 

desprezíveis (sigla B – baixa), já os TCs de medição são identificados com a sigla (C 

– corrente) que os difere dos transformadores de potencial e não podem ultrapassar 

3% de classe de exatidão. Novos TCs são fabricados com identificação de acordo 

com a norma ABNT NBR 6856 de 2015 que substitui a versão de 1994, sendo que 

nessa versão o modelo de exibição é diferente e inclui o fator de segurança do TC. 

A Figura 13 apresenta o esquemático da ligação dos circuitos força, 

proteção e medição ao TC de três enrolamentos. 
Figura 13 – Esquemático de um transformador de corrente com três enrolamentos 

 

Para atender as duas aplicações (proteção e medição) com um mesmo 

equipamento, pode-se utilizar um TC com três enrolamentos, um enrolamento 

primário conectado ao circuito de força, um para a medição e outro para a proteção. 

Construtivamente, o núcleo magnético do braço utilizado para medição possui seção 

transversal menor que o do braço de proteção, pois em sistemas de medição é 

interessante que o núcleo sature quando sob passagem de correntes de curto-circuito, 

limitando o módulo da sobrecorrente que o medidor é exposto, protegendo-o. Já no 

núcleo magnético do braço utilizado para proteção a seção transversal é maior para 
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garantir que o equipamento consiga monitorar correntes de curto-circuito sem saturar 

para as correntes esperadas de curto circuito (KINDERMANN, 2005). 

2.2.5 Transformador de potencial indutivo (TP) 

O potencial no nome do TP faz referência à Diferença de Potencial, que 

nesse contexto é a Tensão propriamente dita. Quanto conectado a um voltímetro (ou 

outro medidor de tensão elétrica), a impedância entre os terminais do secundário do 

TP assume valor elevado em módulo, resultando em uma não-circulação de corrente 

pelo equipamento. Tal topologia permite reduzir a tensão para níveis compatíveis com 

a tensão máxima suportável pelos equipamentos de proteção e medição. O TP é 

apresentado na Figura 14. 
Figura 14 - Transformador de potencial 

 
Fonte: (FILHO, 2013) 

A identificação dos TP utilizados neste estudo segue a norma ABNT NBR 

6855 de 2009 e é apresentada no modelo 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑍𝑍𝑍𝑍, onde 𝑋𝑋𝑋𝑋 é a classe de exatidão de 

XX%, 𝑋𝑋 é a indicação de que se trata de um transformador de potencial indutivo (sigla 

P – potencial) e 𝑍𝑍𝑍𝑍 é a designação para potência aparente de ZZ VA nominal. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA 

Um dos objetivos do trabalho foi desenvolver uma apostila didática que 

pudesse ser utilizada na unidade curricular de Sistemas de Energia Elétrica II, do 

curso de Engenharia Elétrica do IFSC Campus Florianópolis, para o uso software de 

análise de faltas Cepel ANAFAS® desenvolvido pelo CEPEL. Os detalhes da 

apresentação do software, juntamente com a apostila elaborada conforme APÊNDICE 

A, são apresentados no item 3.2. 

Para o estudo de proteção, e posteriormente a parametrização do relé de 

proteção da subestação do IFSC Campus Florianópolis, foram coletados dados para 

análise do sistema e montado um relatório que descreve os componentes da 

subestação, os procedimentos necessários para coordenar a proteção desses 

componentes e quais os resultados do estudo. A descrição dos componentes da 

subestação é feita no item 3.3 e os detalhes do projeto de proteção são apresentados 

nos itens 3.4 até 3.12. 

Auxiliaram no estudo de proteção o editor de textos customizado para os 

aplicativos desenvolvidos pelo Cepel EditCepel®, o software de parametrização de 

relés da Schneider Electric® e o editor de planilhas Microsoft Office Excel®. 

Como fontes de consulta, foram utilizados livros, artigos acadêmicos e 

materiais encontrados na internet, sobretudo expostos em sites governamentais e 

sites oficiais de empresas de renome na área devido à confiabilidade das informações 

apresentadas. Além destas, foram consultadas a planta baixa e o projeto elétrico com 

os diagramas unifilar e multifilar atualizados da subestação. 

3.2 O PROGRAMA CEPEL ANAFAS®  

Segundo o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica (2017), o Cepel 

ANAFAS® (Análise de Faltas Simultâneas) é um programa computacional otimizado 

para o cálculo dos valores de curto-circuito de sistemas elétricos sujeitos a faltas. 
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No presente trabalho será utilizado o ANAFAS 7.2 que possui integração 

com o SAPRE (Sistema de Análise e Projeto de Redes Elétricas), dispondo de um 

editor gráfico de diagramas unifilares. Em versões anteriores essa interface gráfica 

não é acoplada e os parâmetros do sistema devem ser inseridos via DOS ou 

importados do software ANAREDE® (Análise de Redes Elétricas) (CENTRO DE 

PESQUISA DE ENERGIA ELÉTRICA (BRASIL) (CEPEL), 2017). 

3.2.1 Manual de utilização simplificado do programa ANAFAS® 

Um manual detalhado para utilização das funções básicas do programa 

ANAFAS® foi elaborado como competência deste trabalho e está incluso no 

APÊNDICE A. Para validar o manual, uma mini palestra foi ministrada para a turma 

que cursava a unidade Sistemas de Energia Elétrica II em abril de 2018 no IFSC. 

Para melhor entendimento das funções do software, foi esquematizado o 

passo a passo para simulação e obtenção de resultados de um exercício resolvido no 

livro de Proteção de Sistemas Elétricos de Potência escrito por Geraldo Kindermann 

e no final da palestra foi entregue um estudo para que os alunos, com base nas 

informações descritas no manual, esquematizassem um sistema de distribuição radial 

no software Cepel ANAFAS®. 

Por fim, foi entregue aos discentes um questionário de avaliação tanto do 

manual quanto da palestra que através de cinco perguntas avaliou o nível de 

satisfação do material apresentado. 

1. O manual e a aula ajudaram no aprendizado do uso da ferramenta 
computacional Cepel ANAFAS 7.2? 

2. Somente com o manual já se poderia utilizar a ferramenta sem o auxílio da 
aula? 

3. Somente com a aula já se poderia utilizar a ferramenta sem o auxílio do 
manual? 

4. A utilização do software Cepel ANAFAS 7.2 lhe pareceu vantajosa para análise 
de curto-circuitos? 

5. Diante de um problema prático, você utilizaria o software Cepel ANAFAS 7.2? 

A avaliação dos discentes foi coletada na Figura 15. 
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Figura 15 – Avaliação dos discentes sobre a palestra de uso do ANAFAS® 

 

Os comentários feitos pelos estudantes foram no geral referentes à 

pergunta 1, afirmando que tanto a aula quanto o manual se complementaram. Nota-

se que a utilização somente do manual para a utilização do software foi bem aceita, 

sendo bem avaliada pelos estudantes. 

3.3 SUBESTAÇÃO DE ESTUDO 

A subestação de estudo é a subestação abrigada com tensão de entrada 

de 13,8 kV do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), sediado na cidade de 

Florianópolis em Santa Catarina e é conectada a um dos alimentadores da subestação 

de distribuição Ilha Centro. A conexão entre o alimentador da subestação da CELESC 

e a subestação do IFSC é apresentada na Figura 16. 
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Figura 16 – Alimentador da subestação Ilha Centro conectado à subestação abrigada do IFSC 

 
Fonte: Adaptado de (LÚCIO, CAMPOS, et al., 2018). 

Entre o alimentador e a subestação há aproximadamente 2 km de cabo de 

alumínio nu (LÚCIO, CAMPOS, et al., 2018). 

A Figura 17 apresenta a vista em corte da subestação abrigada de estudo, 

exibindo os seus componentes e como os mesmos estão distribuídos. A subestação 

é do tipo abaixadora de energia, pois diminui a tensão fornecida pela concessionária 

de energia (CELES) de 13,8 kV para 380/220 V rms. 
Figura 17 – Vista em corte da subestação de estudo 

 
Fonte: ANEXO D 

 

SUBESTAÇÃO 
ILHA CENTRO 

SUBESTAÇÃO DO IFSC 
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Conforme a Figura 17 a subestação é subdividida em seis cubículos, sendo 

um destinado aos elementos de entrada e medição de faturamento, um dedicado aos 

dispositivos de proteção e quatro que contêm transformadores redutores de tensão, 

com o cubículo 3 atualmente desativado. 

3.3.1 Cubículos de medição de faturamento e proteção 

Os componentes subestação estão representados no diagrama unifilar da 

subestação do ANEXO A. A Figura 18, Figura 19 e Figura 22 são dos trechos do 

diagrama unifilar referentes aos cubículos e serão descritos separadamente. 

Destacam-se as discordâncias entre o projeto da subestação e os elementos 

instalados e equipamentos descritos com informações faltantes. 

No cubículo 1 observa-se, dentre outros elementos (Figura 18), a existência 

do transformador de potencial e de corrente utilizados para medição de faturamento 

controlada pela concessionária. 
Figura 18 - Cubículo 1 destinado aos equipamentos para a medição de faturamento da subestação 

 
Fonte: ANEXO D 

De acordo com o explicado no item 2.2.4 na representação do TC faltam 

informações referentes à classe de exatidão, sendo este composto por três TC 

monofásicos com relação 100:50-5 A e classe 0,3C12,5. Já o TP, de acordo com o 

item 2.2.5, deveria ser representado como três TP com relação 13.800R3-115 V e 

classe de exatidão 0,3P75. A caixa padrão da CELESC é externa ao cubículo e 

contém um medidor bidirecional para faturamento de energia modelo ELO™.2180, 

que faz comunicação via protocolo ABNT 14519. 

O unifilar do cubículo 2 é representado na Figura 19, sendo este destinado 

aos elementos de proteção e manobra da subestação. A bucha de passagem entre o 

cubículo 1 e 2 é uma bucha do tipo interna-interna, diferente do representado no 
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diagrama unifilar. O elemento de proteção e manobra com carga utilizado é um 

disjuntor tripolar de média tensão com até 630 A de corrente nominal ininterrupta e 

capacidade nominal de interrupção máxima sob curto-circuito de 25 kA. O conjunto de 

relés de sobrecorrente com as funções 50, 51, 50N e 51N para monitoramento e 

proteção de sobrecorrente é o responsável pelo acionamento do disjuntor. A montante 

destes elementos há uma chave seccionadora de 400 A para uso interno e manobras 

sem carga. 
Figura 19 – Cubículo 2 destinado aos equipamentos para a proteção da subestação 

 
Fonte: ANEXO D 

Assim como no cubículo anterior, na Figura 19 faltam informações 

importantes do projeto. Como o relé só monitora faltas de sobrecorrente, não há TP 

para monitoramento da tensão. Já o TC possui tap não identificado no diagrama de 

150 A e 300 A, dessa forma a relação deveria ser informada como 150/300-5 A e a 

classe de exatidão como 10B100. Atualmente o tap do TC está em 150 A. 

O relé instalado na subestação é o SEPAM® 1000 Plus série 20 da 

Schneider Electric™ representado na Figura 20. Esse relé monitora a corrente de 

circuitos elétricos e permite a proteção de sobrecorrente instantânea de fase (ANSI 

50), instantânea de neutro (ANSI 50N), temporizada de fase (ANSI 51) e temporizada 

de neutro (ANSI 51N). Sua parametrização pode ser feita diretamente pela IHM do 

dispositivo ou através do programa computacional SFT2841 para configuração dos 

relés SEPAM® via cabo de comunicação serial RS232 entre o relé e o computador. 
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Figura 20 – Relé SEPAM® 1000 Plus série 20 da Schneider Electric™ 

 
Fonte: (SCHNEIDER ELECTRIC, 2008) 

No momento em que os estudos foram iniciados, tanto o relé quanto o no-

break, que equivale à fonte de baterias na Figura 19 e responsável por manter o relé 

ligado independente da condição do sistema monitorado, estavam desligados. Os 

dados de parametrização do relé também não estavam em conformidade com os 

esperados para esse sistema, sendo que o mesmo apresentava erro na configuração 

de relação de transformação do TC. Estes problemas foram corrigidos de imediato 

junto com a coordenação de engenharia do Câmpus para que a proteção estivesse 

operante. 

Esse relé pertence ao kit de solução integrada para proteção de circuitos 

de média tensão Evokit® da Schneider Electrict® (Figura 21). Neste kit, o disjuntor 

acoplado é o Evolis®, também distribuído pela Schneider Electric™, com classe de 

isolamento na bobina externa ao interruptor que suporta tensões nominais de até 17,5 

kV (SCHNEIDER ELECTRIC, 2014). Como a tensão nominal da subestação no 

circuito de média tensão é de 13,8 kV, esse equipamento está corretamente 

dimensionado. 
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Figura 21 - Kit de proteção de média tensão Evokit P® da Schneider Electric™ 

 
Fonte: (SCHNEIDER ELECTRIC, 2014) 

3.3.2 Cubículos dos transformadores de potência 

A Figura 22 apresenta os cubículos 3, 4, 5 e 6 conectados em paralelo em 

um barramento circular de cobre de 3/8” (três oitavos de polegadas) de diâmetro. Na 

entrada de cada cubículo há uma chave seccionadora com carga e fusível que protege 

o sistema a montante de possíveis curto-circuitos neste trecho. Em cada cubículo há 

um fusível limitador de corrente e um transformador de potência. 
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Figura 22 – Cubículos 3, 4, 5 e 6 destinados cada um a um transformador de potência 

 

 
Fonte: ANEXO D 

 No cubículo 3 há um erro na representação do fusível no diagrama unifilar. 

Na subestação está instalado um fusível tipo HHI-6L de 16 A. Já nos demais cubículos 

(4, 5 e 6) é utilizado um fusível do tipo HHI-6 de 40 A. 

[..]Os fusíveis seguem as normas IEC 60282, VDE 0670 e DIN 43625 e tem 
uso próprio para proteção de transformadores, motores ou capacitores, 
possuem corpo externo de porcelana vitrificada (garantindo alta resistência 
mecânica e térmica) e parte interna composta por um elemento metálico que 
se funde quando sob um curto-circuito envolto por areia de quartzo, que 
garante a extinção do arco elétrico resultante da fusão do elemento 
mecânico[...]. (MORAN ELÉTRICA LTDA., 2011). 

O fabricante caracteriza esse fusível na Figura 23 e a Figura 24 é uma foto 

do fusível instalado na subestação. 
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Figura 23 – Características do relé HHI 
produzido pela MORAN Elétrica LTDA® 

 
Fonte: (MORAN ELÉTRICA LTDA., 2011) 

 

Figura 24 – Fusível HHI-6 de 40 A da 
fabricante MORAN Elétrica LTDA® instalado 

na subestação 

 
Fonte: Foto do Autor 

Após a atuação do fusível, nessa topologia o circuito à montante 

(barramento de cobre em média tensão) será isolado eletricamente do respectivo 

transformador à jusante. As chaves fusíveis instaladas na subestação possuem 

dispositivo para extinção de arco que permite fechamento com carga (SFBC). 

O transformador de potência trifásico a óleo de 200 kVA do cubículo 3 reduz 

a tensão de 13,8 kV do alimentador principal para 220/127 Vrms, porém o mesmo está 

desativado e não fará parte desse estudo de proteção. 

Já os transformadores de potência trifásicos a seco de 500 kVA dos 

cubículos 4, 5 e 6 reduzem a tensão do alimentador para 380/220 Vrms e estão em 

pleno funcionamento e totalizam uma capacidade de 1.500 kVA para a subestação. O 

transformador do cubículo 4 é produzido pela fabricante COMTRAFO S.A® e segundo 

a placa do fabricante (Figura 25), é construído em conformidade com a norma NBR 

10295. Já os transformadores do cubículo 5 e 6 são iguais e distribuídos pela empresa 

ONIX® e segundo placa do fabricante (Figura 26) também são fabricados em 

conformidade com a norma NBR 10295. 
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Figura 25 – Placa do transformador trifásico a seco de 500 kVA da COMTRAFO S.A® 

 

Fonte: Foto do Autor dos dados de Placa do Fabricante 
Figura 26 – Placa do transformador trifásico a seco de 500 kVA da distribuidora ONIX® 

 

Fonte: Foto do Autor dos dados de Placa do Fabricante 
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Conforme o catálogo de normas de consulta pública da ABNT, a norma 

NBR 10295 foi cancelada e substituída pela norma NBR 5356 de maio de 2016. Nessa 

norma, os transformadores do tipo seco são definidos como aqueles cuja parte ativa 

não é imersa em nenhum líquido isolante. 

Todos os transformadores da subestação estão conectados na topologia 

Dyn1, sendo a primeira letra maiúscula referente ao tipo de ligação do lado de média 

tensão, a segunda letra minúscula referente ao tipo de ligação do lado de baixa 

tensão, a terceira letra minúscula, quando existente, indicando se há ou não o acesso 

ao neutro e o número que indica a defasagem angular em horas equivalente ao 

ponteiro de um relógio (a cada 360º se têm 12 horas). Assim, os transformadores 

Dyn1 estão conectados em Delta-Estrela 4 fios, neutro acessível, com defasagem 

angular de 30º entre o primário e o secundário. 

Para os estudos de proteção, além do diagrama unifilar geral da 

subestação foi necessário solicitar para a concessionária de energia, no caso a 

CELESC, o documento do ANEXO D que consta os dados de curto-circuito e 

impedância acumulada no ponto de conexão e as configurações do elemento de 

proteção instalado na rede de distribuição. 

3.3.3 Cálculo de Impedâncias equivalentes dos elementos da subestação 

Para o cálculo de curto-circuito da subestação é necessário calcular a 

impedância equivalente de todos os condutores, transformadores e no alimentador. 

Para isso, é necessário passar todas as grandezas para uma mesma base. Adotou-

se para esse estudo a potência de base de 100 MVA para todo o sistema e as tensões 

de base de 13,8 kV para os pontos do sistema entre a entrada da subestação e o lado 

primários dos transformadores e a tensão de base de 380 V para os pontos a jusante 

dos transformadores até a entrada dos QGBT. 

Inicialmente, calcula-se a impedância de base de cada um dos trechos a 

partir da Equação (6). 

𝑍𝑍𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐ℎ𝑛𝑛 =
𝑈𝑈𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐ℎ𝑛𝑛

2 
𝑆𝑆𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑡𝑡𝑏𝑏𝑚𝑚𝑑𝑑

 
(6) 
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Onde 𝑍𝑍𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐ℎ𝑛𝑛 é a impedância calculada a partir da tensão de base 

escolhida para o trecho em questão (𝑈𝑈𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐ℎ𝑛𝑛) e a potência de base definida para 

todo o sistema de estudo (𝑆𝑆𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑡𝑡𝑏𝑏𝑚𝑚𝑑𝑑). 

A impedância de base é de 1,9044 Ω para os trechos com tensão de base 

de 13,8 kV e de 1,444 mΩ para os trechos com tensão de base de 380 V. 

Para calcular a impedância nos condutores de cobre foi utilizada as 

constantes contidas no ANEXO A aplicadas à Equação (7). 

𝑍𝑍𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ𝑑𝑑 =
�𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ𝑑𝑑/𝑐𝑐𝑛𝑛 + 𝑗𝑗 ∗ 𝑋𝑋𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ𝑑𝑑/𝑐𝑐𝑛𝑛� ∗ 𝑙𝑙

𝑛𝑛
 

(7) 

A impedância de uma linha (𝑍𝑍𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ𝑑𝑑) é o produto entre a impedância unitária 

(𝑍𝑍𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ𝑑𝑑/𝑐𝑐𝑛𝑛 = 𝑅𝑅𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ𝑑𝑑/𝑐𝑐𝑛𝑛 + 𝑗𝑗 ∗ 𝑋𝑋𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ𝑑𝑑/𝑐𝑐𝑛𝑛) e o comprimento do condutor em metros (𝑙𝑙) 

dividido pela quantidade de condutores em paralelo (𝑛𝑛), conforme fornecidos na 

Tabela 4 e Tabela 5.  
Tabela 4 – Características dos condutores no circuito de média de tensão (13,8 kV) 

Barra AT Bitola (mm²) Compr. (m) Cond./fase 
entrada-A 3/8” 20 1 

A-b 3/8” 4 1 
A-c 3/8” 4 1 
A-d 3/8” 4 1 
A-e 3/8” 4 1 

Onde a sigla 𝐴𝐴 representa o barramento principal do sistema e as siglas 𝑏𝑏, 

𝑐𝑐, 𝑑𝑑, e 𝑒𝑒 os pontos de conexão do primário dos transformadores dos cubículos 3, 4, 5 

e 6 respectivamente. Dessa forma a barra entrada-A, por exemplo, representa o trecho 

de linha entre a caixa de entrada da CELESC até o barramento de cobre 

compartilhado. Nesse trecho entre a entrada da CELESC e o início da subestação 

existem também cabos, porém como a impedância entre os condutores é similar foi 

considerada uma barra contínua nos cálculos do projeto de proteção. 
Tabela 5 – Características dos condutores no circuito de baixa de tensão (380/220 V) 

Cabos BT Bitola (mm²) Compr. (m) Cond./fase 
B-QGBT 1 185 8 2 
C-QGBT 2 300 8 2 
D-QGBT 3 300 8 2 
E-QGBT 4 300 8 2 

Onde as siglas 𝐵𝐵, 𝐶𝐶, 𝐷𝐷, e 𝐸𝐸 representam os pontos de conexão do 

secundário dos transformadores dos cubículos 3, 4, 5 e 6 respectivamente. Dessa 
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forma o trecho B-QGBT 1, por exemplo, representa o trecho de linha entre o 

secundário do transformador a óleo do cubículo 3 e o QGBT 1. Após calculadas as 

impedâncias de cada trecho de linha, todos os valores são normalizados para uma 

mesma base (notação por unidade ou pu.). 

𝑍𝑍𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑐𝑐 =
𝑍𝑍𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ𝑑𝑑

𝑍𝑍𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐ℎ𝑛𝑛
 (8) 

A impedância em pu. (𝑍𝑍𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑐𝑐) é o quociente entre (7) e (6). 

A impedância base dos transformadores varia quando considerada pelo 

lado primário ou pelo lado secundário, sendo calculada pela Equação (9). 

𝑍𝑍𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛/𝑡𝑡𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐ℎ𝑛𝑛 =
𝑈𝑈𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛/𝑡𝑡𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐ℎ𝑛𝑛

2 
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛

 
(9) 

A impedância base de um transformador (𝑍𝑍𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛/𝑡𝑡𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐ℎ𝑛𝑛) no trecho 

primário ou secundário considerará a tensão nominal do transformador nesse lado 

(𝑈𝑈𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛/𝑡𝑡𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐ℎ𝑛𝑛) e a potência nominal do transformador (𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛) contidos na Tabela 6. 

Para calcular a impedância do transformador em pu (𝑍𝑍𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑐𝑐) é preciso 

normalizar a impedância de base do transformador (9) com a impedância de base do 

trecho (6) e multiplicar pela impedância percentual construtiva do transformador 

(𝑍𝑍% 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛) contida nos dados de placa do equipamento (Tabela 6). 

𝑍𝑍𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑐𝑐 = 𝑍𝑍% 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛 ∗
𝑍𝑍𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛/𝑡𝑡𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐ℎ𝑛𝑛

𝑍𝑍𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐ℎ𝑛𝑛
 (10) 

Tabela 6 – Características dos transformadores conforme dados de placa fornecidos 
Transformador 1  Transformador 3 

Potência 200 kVA  Potência 500 kVA 
Resistência 0,00%  Resistência 0,00% 
Reatância 5,83%  Reatância 7,30% 
Impedância 5,83%  Impedância 7,30% 
RT 13.800:220 V  RT 13.800:380 V 
RT 0,015942029  RT 0,027536232 

       

Transformador 2  Transformador 4 
Potência 500 kVA  Potência 500 kVA 
Resistência 0,00%  Resistência 0,00% 
Reatância 5,09%  Reatância 7,30% 
Impedância 5,09%  Impedância 7,30% 
RT 13.800:380 V  RT 13.800:380 V 
RT 0,027536232  RT 0,027536232 
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Nesse estudo de proteção foi considerada simetria em todos os elementos 

na impedância de sequência positiva e negativa. Já para os transformadores delta 

estrela aterrado, por serem do tipo núcleo envolvido, a sequência zero equivale a 85% 

do valor das demais impedâncias. 

Na Tabela 7 estão os valores de impedância calculados para todos os 

elementos do sistema que foram considerados para a proteção de curto-circuitos. 
Tabela 7 – Impedância em pu dos componentes relevados para o cálculo de curto-circuito no sistema 
Grandezas Sbase [VA] Ubase [V] Z seq.+ [pu] Z seq.- [pu] Z seq.zero [pu] 
Alimentador 100000000 13800 0,325+1,093j 0,325+1,093j 1,052+2,485j 
𝑍𝑍𝑏𝑏𝑛𝑛𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑−𝐴𝐴 100000000 13800 0,0167+0,0031j 0,0167+0,0031j 0,0639+0,0701j 

𝑍𝑍𝐴𝐴−𝑏𝑏 100000000 13800 0,0019+0,0005j 0,0019+0,0005j 0,0019+0,0005j 
𝑍𝑍𝐴𝐴−𝑐𝑐 100000000 13800 0,0019+0,0005j 0,0019+0,0005j 0,0019+0,0005j 
𝑍𝑍𝐴𝐴−𝑑𝑑 100000000 13800 0,0019+0,0005j 0,0019+0,0005j 0,0019+0,0005j 
𝑍𝑍𝐴𝐴−𝑏𝑏 100000000 13800 0,0019+0,0005j 0,0019+0,0005j 0,0019+0,0005j 

𝑍𝑍𝐵𝐵−𝑄𝑄𝑄𝑄𝐵𝐵𝑇𝑇 1  100000000 380 0,3396+0,2972j 0,3396+0,2972j 5,3258+6,8127j 
𝑍𝑍𝑇𝑇−𝑄𝑄𝑄𝑄𝐵𝐵𝑇𝑇 3 100000000 380 0,2163+0,2958j 0,2163+0,2958j 5,2025+6,6668j 
𝑍𝑍𝐷𝐷−𝑄𝑄𝑄𝑄𝐵𝐵𝑇𝑇 3 100000000 380 0,2163+0,2958j 0,2163+0,2958j 5,2025+6,6668j 
𝑍𝑍𝐸𝐸−𝑄𝑄𝑄𝑄𝐵𝐵𝑇𝑇 4 100000000 380 0,2163+0,2958j 0,2163+0,2958j 5,2025+6,6668j 
𝑍𝑍𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛 1 100000000 380 29,15j 29,15j 24,78j 
𝑍𝑍𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛 2 100000000 380 10,18j 10,18j 8,65j 
𝑍𝑍𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛 3 100000000 380 14,6j 14,6j 12,41j 
𝑍𝑍𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛 4 100000000 380 14,6j 14,6j 12,41j 

A impedância do alimentador equivale a impedância acumulada até o ponto 

de conexão da subestação abrigada do IFSC, obtida no ANEXO D. Já as demais 

impedâncias são resultado da aplicação de (6), (7), (8), (9) e (10) nos valores obtidos 

na Tabela 4, Tabela 5 e Tabela 6, considerando a potência base do sistema (𝑆𝑆𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏) e 

a tensão base do trecho do sistema (𝑈𝑈𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏) onde cada impedância foi calculada. Como 

resultado, obteve-se as impedâncias de sequência positiva (𝑍𝑍𝑑𝑑𝑏𝑏𝑠𝑠.+), sequência 

negativa (𝑍𝑍𝑑𝑑𝑏𝑏𝑠𝑠.−) e sequência zero (𝑍𝑍𝑑𝑑𝑏𝑏𝑠𝑠.𝑧𝑧𝑏𝑏𝑑𝑑𝑛𝑛). 

Os transformadores foram numerados em ordem crescente conforme nome 

do cubículo. Dessa forma, a impedância do transformador 1 (𝒁𝒁𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 𝟏𝟏) faz menção à 

impedância do transformador trifásico de 200 kVA a óleo do cubículo 3 e as 

impedâncias dos transformadores 2, 3 e 4 aos transformadores trifásicos de 500 kVA 

a seco dos cubículos 4, 5 e 6 respectivamente. 
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3.4 ANÁLISE DE FALTAS VIA ANAFAS® 

Para este estudo de proteção, todos os cálculos de curto-circuito foram 

feitos auxiliados pelo software de análise de faltas Cepel ANAFAS® 7.2. Para isso, 

seguindo os passos descritos no APÊNDICE A, o diagrama unifilar da subestação 

(ANEXO A) foi esquematizado na interface gráfica do ANAFAS® usando os valores 

de impedância calculados para os componentes na Tabela 7 relevantes aos cálculos 

de curto-circuito. O resultado é apresentado na Figura 27. 
Figura 27 – Esquemático do diagrama unifilar inserido no programa ANAFAS® 

 
Fonte: Do autor 

Na Figura 27, os trechos coloridos em laranja representam que a tensão de 

base é de 13,8 kV e os trechos coloridos em verde que a tensão base é de 380 V 

(linha). Os transformadores, conforme descrito no item 3.3.2, foram inseridos com 

conexão Dyn1 e estão ordenados de cima para baixo no esquemático. Na prática foi 

verificada conexão no tap 13200-380/220 V de relação de transformação, implicando 

que para a tensão da rede fixa em 13,8 kV na baixa tensão há 400/230 V 

aproximadamente (LABSMART IFSC), variando a base da baixa tensão em 5%, e 

portanto não variando suficientemente as impedâncias do circuito de baixa à ponto de 

alterar relativamente os estudos de proteção, verificado em simulação pelo autor. 

Também foi mantido o valor por conta de sobretensões verificadas recentemente, 

assim, é necessária a troca desse tap. 

A tabela de dados de curto-circuito fornecida pela CELESC (ANEXO D) 

sugere que seja considerada impedância de falta de 40 Ω. Dessa forma, para que haja 

retorno com 40 Ω de impedância em curto-circuitos, para os cálculos de curto-circuito 
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monofásico mínimo no lado de média tensão do sistema foi inserida uma impedância 

de aterramento de 40 Ω no gerador em pu equivalente ao circuito de média tensão 

(21 pu). Para o curto-circuito monofásico máximo foi considerado aterramento ideal (0 

pu). 

Com o diagrama esquematizado, foram simuladas faltas em todas as 

barras do sistema e em trechos intermediários de linha específicos quando pertinentes 

ao estudo de coordenação dos elementos de proteção de sobrecorrente. A Figura 28 

exemplifica um estudo de curto-circuito trifásico considerando pontos de falta em 

todas as barras do sistema. 
Figura 28 – Níveis de curto-circuito trifásico no diagrama. 

 
Fonte: Do autor 

Na Figura 28, cada símbolo de raio vermelho indica um ponto de falha 

simulada distinto. Próximo do símbolo de curto-circuito está a corrente de curto-

circuito trifásica presumida nesse ponto. Em todo o esquemático são exibidas as 

correntes do circuito durante a falha. 

A Tabela 8, Tabela 9, Tabela 10 e Tabela 11 apresentam o curto-circuito 

simulado com o auxílio do programa ANAFAS® em diversos pontos do sistema. 

A Tabela 8 contém os valores de corrente durante o curto-circuito em todas 

as barras no circuito de com tensão de base de 13,8 kV (entrada da subestação até o 

primário dos transformadores) simulados no programa Cepel ANAFAS® conforme as 

orientações de cálculo de curto-circuito em barras descritos no manual do APÊNDICE 

A. 
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Tabela 8 – Simulações de curto-circuito macro em barras de média tensão feitas no ANAFAS® 

Ponto de 
Falha 

Curto 1 ϕ-terra 
mín. [A] 

Curto 1ϕ-terra 
max. [A] 

Curto 2ϕ-terra 
[A] 

Curto 2ϕ 
[A] 

Curto 3ϕ 
[A] 

Entrada 193,5 2524 3223,5 3177,4 3669 
Barra A 193,2 2472,4 3201,6 3155,7 3643,9 
Barra B 193,2 2470,7 3198,7 3152,9 3640,6 
Barra C 193,2 2470,7 3198,7 3152,9 3640,6 
Barra D 193,2 2470,7 3198,7 3152,9 3640,6 
Barra E 193,2 2470,7 3198,7 3152,9 3640,6 

Nota-se que os valores de curto-circuito no ponto de entrada da subestação 

simulados estão iguais aos fornecido pela CELESC no ANEXO D. 

A Tabela 9 contém as correntes de falha simuladas nas barras com tensão 

de base de 220 V (jusante dos transformadores). 
Tabela 9 – Simulações de curto-circuito macro em barras de baixa tensão feitas no ANAFAS® 

Ponto de 
Falha 

Curto 1 ϕ-terra 
mín. [A] 

Curto 1ϕ-terra 
max. [A] 

Curto 2ϕ-terra 
[A] 

Curto 2ϕ 
[A] 

Curto 3ϕ 
[A] 

Barra B’ 5345,0 5345,0 5186,6 4349,9 5022,9 
Barra C’ 14602,6 14602,6 14005,7 11662,9 13467,2 
Barra D’ 10514,8 10514,8 10103,7 8380,6 9677,1 
Barra E’ 10514,8 10514,8 10103,7 8380,6 9677,1 
QGBT1 4905,2 4905,2 5139,0 4306,8 4973,1 
QGBT2 11692,8 11692,8 13436,2 11356,6 13113,4 
QGBT3 8938,1 8938,1 9835,7 8222,6 9494,6 
QGBT4 8938,1 8938,1 9835,7 8222,6 9494,6 

Na Tabela 10 estão descritos os valores calculados de corrente no ponto 

de conexão do relé quando o sistema está sob falha em 15% e em 85% das linhas 

que conectam as barras do circuito de média tensão. 
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Tabela 10 – Simulações de curto-circuito macro intermediários em média tensão feitas no ANAFAS® 

Ponto de Falha Curto 1 ϕ-terra 
mín. [A] 

Curto 1ϕ-terra 
max. [A] 

Curto 2ϕ-
terra [A] 

Curto 2ϕ 
[A] 

Curto 3ϕ 
[A] 

Linha A-B 15% 193,2 2472,1 3201,2 3155,3 3643,4 

Linha A-B 85% 193,2 2471,0 3199,1 3153,3 3641,1 

Linha A-C 15% 193,2 2472,1 3201,2 3155,3 3643,4 

Linha A-C 85% 193,2 2471,0 3199,1 3153,3 3641,1 

Linha A-D 15% 193,2 2472,1 3201,2 3155,3 3643,4 

Linha A-D 85% 193,2 2471,0 3199,1 3153,3 3641,1 

Linha A-E 15% 193,2 2472,1 3201,2 3155,3 3643,4 

Linha A-E 85% 193,2 2471,0 3199,1 3153,3 3641,1 

As correntes descritas na Tabela 11 são referentes às falhas nos trechos 

de 15% e 85% das linhas que conectam as barras do circuito de baixa tensão. 
Tabela 11 – Simulações de curto-circuito macro intermediários em baixa tensão feitas no ANAFAS® 

Ponto de Falha Curto 1 ϕ-
terra mín. [A] 

Curto 1ϕ-terra 
max. [A] 

Curto 2ϕ-
terra [A] 

Curto 2ϕ 
[A] 

Curto 3ϕ 
[A] 

Linha B’-QGBT1 15% 5274,1 5274,1 5179,4 4343,4 5015,4 

Linha B’-QGBT1 85% 4966,5 4966,5 5146,1 4313,2 4980,5 

Linha C’-QGBT2 15% 14077 14077 13917 11616 13413 

Linha C’-QGBT2 85% 12053 12053 13519 11402 13165 

Linha D’-QGBT3 15% 10244 10244 10063 8356,5 9649,3 

Linha D’-QGBT3 85% 9143,8 9143,8 9875 8245,9 9521,5 

Linha E’-QGBT4 15% 10244 10244 10063 8356,5 9649,3 

Linha E’-QGBT4 85% 9143,8 9143,8 9875 8245,9 9521,5 

A Tabela 12 apresenta as correntes equivalentes por fase em média tensão 

quando sob falta monofásicas na fase A dos barramentos de baixa tensão. 
Tabela 12 – Simulações de curto-circuito macro em barras de baixa tensão feitas no ANAFAS® 

referenciadas na média tensão 

Ponto de 
falha 

Curto 1 ϕ-terra 
ref. Baixa 

Tensão [A] 

Curto 1 ϕ-terra ref. 
Média Tensão Fase 

A [A] 

Curto 1 ϕ-terra ref. 
Média Tensão 

Fase B [A] 

Curto 1 ϕ-terra ref. 
Média Tensão 

Fase C [A] 
Barra B’ 5345 84,97 -84,97 0 
Barra C’ 14602,6 232,15 -232,15 0 
Barra D’ 10514,8 167,17 -167,17 0 
Barra E’ 10514,8 167,17 -167,17 0 
QGBT1 4905,2 77,98 -77,98 0 
QGBT2 11692,8 185,90 -185,90 0 
QGBT3 8938,1 142,10 -142,10 0 
QGBT4 8938,1 142,10 -142,10 0 
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3.5 PROJETO DE PROTEÇÃO 

Para garantir a proteção de um sistema é necessário que cada 

equipamento esteja corretamente parametrizado em conformidade com a falha a qual 

ele é destinado e que o acionamento dos dispositivos ocorra de forma coordenada e 

seletiva. Os sistemas de proteção devem ser subdivididos em zonas de proteção, cada 

zona qual com seus equipamentos de proteção específicos. Na presença de dois 

elementos protetores de uma mesma natureza de falha em série, o primeiro dispositivo 

à montante da carga atuará como proteção principal e outro elemento realizará a 

proteção retaguarda. Os equipamentos de um sistema estarão coordenados quando 

sob falha, atue somente a proteção principal na zona sob falha, restringindo a 

operação do dispositivo retaguarda aos casos de falha da proteção principal. Quando 

coordenado seletivamente, o número de circuitos desenergizados em caso de falha 

será mínimo, dadas as limitações da topologia. 

As zonas de proteção do diagrama unifilar (ANEXO A) foram 

esquematizadas de forma visual na Figura 29. Para esse estudo de proteção foram 

definidas oito zonas de proteção distintas. Em cada zona há objetivos de proteção 

particulares, dispositivos de proteção e elementos a serem protegidos diferentes.  
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Figura 29 - Zonas de proteção do diagrama unifilar 

 

 

 
Fonte: Adaptado de ANEXO D 

As zonas 6, 7 e 8 englobam os QGBT 2, 3 e 4, referentes aos cubículos 4, 

5 e 6 respectivamente, fazem parte do circuito de baixa tensão. No geral, falhas em 

baixa tensão serão extintas pelos disjuntores termomagnéticos dos QGBT. Em caso 

de falha dos disjuntores de baixa tensão, os fusíveis HHI presentes nas zonas de 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 

Zona 4 

Zona 5 

Zona 6 

Zona 7 

Zona 8 
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proteção dos transformadores atuariam. O projeto completo de proteção em baixa 

tensão não fará parte deste estudo pois nele seria necessário calcular as correntes 

em cada circuito de saída do QGBT e mapear a fiação seguindo as indicações de 

instalações elétricas de baixa tensão descritas na norma ABNT NBR 5410 de 2004. 

As zonas 3, 4 e 5 são referentes aos cubículos que contém os 

transformadores de potência e quando ocorre uma falha nessas zonas o dispositivo 

de proteção principal que atua é o respectivo fusível HHI do cubículo. Se os mesmos 

não atuarem, o relé de sobrecorrente da subestação abrigada atuará como proteção 

retaguarda desarmando o disjuntor de entrada. 

A zona de proteção 2 engloba o barramento geral da subestação abrigada 

e atuará como proteção principal o relé de sobrecorrente do IFSC, dessa forma, para 

qualquer falha no barramento o disjuntor desligará todo o circuito da instituição. Caso 

o relé geral da subestação não atue e a falha ocorra a montante dos fusíveis de 

proteção dos transformadores, o relé dedicado ao alimentador da CELESC atuaria e 

desligaria todo o trecho alimentado pelo ramal. 

A zona de proteção 1 contempla falhas desde o alimentador da CELESC 

até os TCs de proteção da entrada do IFSC. Uma falha nesse trecho somente seria 

eliminada pelo desligamento do ramal principal da CELESC, sendo dessa forma o relé 

da concessionária o dispositivo de proteção principal para falhas que ocorram nessa 

zona do sistema. Dessa forma uma falha antes dos TCs de proteção resultaria no 

desligamento da rede de distribuição do alimentador (conforme Figura 16). Caso o 

relé da concessionária falhe, a proteção retaguarda que atuará será a proteção geral 

da subestação Ilha-Centro, que em caso de atuação desabilitaria toda a região central 

da cidade de Florianópolis. 

3.5.1 Coordenação relé com elo fusível 

A coordenação seletiva entre um relé e um fusível deve ser considerada 

em todos as zonas do circuito onde há pontos com proteção redundante entre um relé 

e um fusível. Essa coordenação se dá nas topologias fuse saving ou fuse blowing. 

No método fuse save, quando sob falha de sobrecorrente em uma zona de 

proteção redundante, o relé atuará como proteção principal e o fusível como proteção 
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retaguarda, dessa forma quando em perfeito funcionamento o relé sempre atuará 

antes de ser necessário o acionamento do fusível. Já na topologia fuse blow, para 

determinados níveis de corrente o fusível atuará como proteção principal mesmo 

estando o relé em perfeito estado operativo (GENERAL ELECTRIC POWER 

MANAGEMENT, 2002). 

A coordenação de sobrecarga fuse save ocorre quando a curva 

característica de atuação do relé não corta a curva característica do fusível, estando 

a curva do relé sempre abaixo que a curva de atuação do fusível (Figura 30). 
Figura 30 – Exemplo de coordenação entre um relé e um fusível na topologia fuse save 

 
Fonte: Do autor 

Para o exemplo da Figura 30 foi desenhada a curva característica inversa 

de tempo longo (ITL) de um relé conforme norma IEC, usando 40 A como corrente de 

partida do elemento temporizado (ANSI 51) e 580 A para elemento instantâneo (ANSI 

50), e a curva de atuação de um fusível de 40 A conforme norma DIN. Para todos os 

trechos a curva do relé segue abaixo da curva do fusível. 

Já no método fuse blow, há determinados trechos, ou todos os trechos, nos 

quais a curva característica do fusível estará abaixo da curva do relé (Figura 31), ou 
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seja, nesses pontos o tempo de atuação do fusível (𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑐𝑐𝑑𝑑çã𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑑𝑑í𝑐𝑐𝑏𝑏𝑛𝑛) é menor que o 

tempo de disparo do relé (𝑡𝑡𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑛𝑛é), e o fusível será o primeiro dispositivo a atuar. Assim 

o fusível será destruído sempre que a equação (11) for uma condição verdadeira. 

𝑡𝑡𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑛𝑛é > 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑐𝑐𝑑𝑑çã𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑑𝑑í𝑐𝑐𝑏𝑏𝑛𝑛 (11) 

Figura 31 – Exemplo de coordenação entre um relé e um fusível na topologia fuse blow 

 
Fonte: Do autor 

Na Figura 31 foi parametrizado um relé conforme a norma IEC, 

configurando em 40 A a corrente de partida do elemento temporizado (ANSI 51) e em 

1000 A a corrente de atuação do elemento instantâneo (ANSI 50), em uma curva 

característica normalmente inversa (NI). O fusível esquematizado é um de 40 A e 

apresenta curva de acordo com o especificado na norma DIN. Nesse exemplo, para 

correntes entre aproximadamente 400 A e 1000 A o fusível atuaria antes que o relé. 

Cada topologia possui aplicação específica e cabe ao projetista escolher 

qual a que melhor se adequa ao seu objetivo. Para o presente estudo de proteção se 

deu preferência a topologia fuse save, pois o tempo de recomposição do sistema é 

menor e o desarme do disjuntor não implica necessariamente em uma troca de 

equipamento (exceto em caso de queima de algum componente), porém na prática foi 
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verificada a necessidade do uso do fuse blow devido condições do sistema (que serão 

descritas nos coordenogramas). 

Para garantir a coordenação de sobrecorrente entre relé e elo fusível é 

necessário considerar um tempo de segurança que seja o somatório entre o tempo de 

operação do mecanismo de abertura do disjuntor, o tempo de execução do arco 

elétrico e o tempo de sobrepercurso (over travel) do relé (KINDERMANN, 2005), 

conforme (Equação 12). 

𝑡𝑡𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑛𝑛é 50 + 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐 ≤ 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑐𝑐𝑑𝑑çã𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑑𝑑í𝑐𝑐𝑏𝑏𝑛𝑛 (12) 

O tempo de segurança (𝑡𝑡𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐), equivalente à diferença entre o tempo de 

disparo do relé instantâneo digital, função ANSI 50 (𝑡𝑡𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑛𝑛é 50), e o tempo de atuação 

do fusível (𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑐𝑐𝑑𝑑çã𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑑𝑑í𝑐𝑐𝑏𝑏𝑛𝑛) deve ser no mínimo 25 ms ou 35 ms, dependendo do estudo 

(ENERGISA, 2012). Quando o tempo de segurança é menor que 25 ms o dispositivo 

que atuará primeiro é imprevisível. 

3.6 DIMENSIONAMENTO DAS CHAVES FUSÍVEIS 

Nesse projeto embora seja preferível que o relé atue como proteção 

principal, as chaves fusíveis deverão estar devidamente dimensionadas para garantir 

a proteção contra sobrecorrente dos transformadores. 

De acordo com o diagrama unifilar da subestação, a máxima corrente 

nominal que existirá em cada cubículo equivale a corrente nominal do respectivo 

transformador no lado de média tensão. A corrente nominal de transformadores no 

lado de média tensão é definida na Equação (13). 

𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛 =
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛

√3 ∗ 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛
 (13) 

A potência nominal (𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛) dos três transformadores é igual a 500 kVA e a 

tensão do circuito primário de média tensão (𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛) igual a 13,8 kV. Dessa forma, a 

corrente nominal de cada transformador no primário (𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛) é de 20,92 A. Sendo 

assim, o fusível deve ser dimensionado de forma a não atuar para a corrente nominal 

do circuito, apenas para correntes consideradas como sobrecorrente. Para garantir 

que o fusível não desarme para correntes menores que as necessárias, faz-se uso de 
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um fator de segurança sobrecorrente (𝐹𝐹𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐.𝑑𝑑𝑐𝑐), relação expressa em (14) 

(KINDERMANN, 2005). 

𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑑𝑑í𝑐𝑐𝑏𝑏𝑛𝑛 > 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 ∗ 𝐼𝐼𝑛𝑛 (14) 

O fator considerado pode variar entre 1,1 e 1,5 (KINDERMANN, 2005). 

Considerando fator de sobrecorrente de 10% acima da corrente nominal. 

𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑑𝑑í𝑐𝑐𝑏𝑏𝑛𝑛 > 1,1 ∗ 20,92 𝐴𝐴 (14) 

𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑑𝑑í𝑐𝑐𝑏𝑏𝑛𝑛 > 23,01 𝐴𝐴 (15) 

A NT01 de média e alta tensão a CELESC recomenda o uso de fusíveis de 

25K para proteção de transformadores com potência total de 500 kVA conforme tabela 

apresentada na Figura 32. 
Figura 32 – Dimensionamentos de chaves e elos fusíveis primários 

 
Fonte: (CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A. (CELESC), 2001) 
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Dessa forma, os fusíveis de 40 A existentes na subestação para proteção 

dos transformadores não estão em conformidade com o especificado pela CELESC. 

Entretanto a NT-01 não explicita qual o tipo de transformador, se é a seco ou a óleo. 

Como as correntes solicitadas pelo transformador da rede durante a energização 

variam conforme o tipo do transformador (O SETOR ELÉTRICO, 2010), foram feitos 

estudos de proteção mantendo as chaves atuais e considerando a troca. 

3.7 DIMENSIONAMENTO DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 

O transformador de corrente é dimensionado de acordo com a corrente 

nominal do circuito ao qual ele está conectado. Por não conhecer a carga que estará 

ligada após os QGBT, e para evitar o sobredimensionamento desnecessário do TC, 

foi adotada a premissa de que em média os três transformadores a seco de 500 kVA 

operarão com fator de demanda (𝐹𝐹𝑑𝑑𝑏𝑏𝑚𝑚𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑) não unitário. A corrente nominal que o TC 

deverá suportar é expressa na Equação (17). 

𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑏𝑏𝑚𝑚𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ 𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡 (17) 

A fator de demanda considerado como premissa foi de 0,7. Dessa forma, a 

corrente nominal sob demanda máxima que o TC deverá suportar (𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑇𝑇) será de 70% 

corrente de projeto da subestação (𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡). 

3.7.1 Critério de carga 

Como o TC será conectado no lado de médiatensão do projeto, a corrente 

nominal de projeto (𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡) equivale ao somatório das correntes de projeto dos 

transformadores de potência ativos, no caso, três transformadores de 500 MVA à 13,8 

kV, e é calculada nas Equações (18) e (19). 

𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡 =
∑𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛
√3 ∗ 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛

, 𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡 = 3 ∗ 𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛 
(18) 

𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡 =
1.500.000
√3 ∗ 13.800

𝐴𝐴 (19) 



68 

 

 

O somatório da corrente de projeto dos três transformadores é de 62,76 A. 

Para o estudo com fator de demanda de 0,7, o TC deverá ter robustez mecânica para 

suportar uma corrente (𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑇𝑇) de 43,93 A. 

3.7.2 Critério de curto-circuito 

Além da corrente nominal, o TC também deve suportar a máxima corrente 

de curto-circuito dividida pelo fator de sobrecorrente (𝐹𝐹𝑆𝑆𝐶𝐶), Equação (20). Conforme 

metodologia da norma ANSI, o FSC é igual a 20 (KINDERMANN, 2005). 

𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑇𝑇 =
𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚á𝑥𝑥

𝐹𝐹𝑆𝑆𝐶𝐶
 (20) 

A máxima corrente curto-circuito (𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚á𝑥𝑥) nesse estudo, calculada na 

Tabela 8 equivale a corrente de curto-circuito trifásico no ponto de conexão do 

consumidor. A Equação (21) substitui em (20) o curto-circuito fornecido pela CELESC 

(ANEXO D). 

𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑇𝑇 =
4198

20
𝐴𝐴 (21) 

A corrente nominal que o TC deve suportar (𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑇𝑇𝑇𝑇), segundo o critério de 

curto-circuito é de 209,9 A. No item 3.3.1 foi visto que o transformador de corrente 

possui tap de 150 A e 300 A, mas está configurado no tap de 150 A. Dessa forma, é 

necessário alterar o tap do relé para 300 A, caso contrário o TC saturará durante o 

curto-circuito trifásico assimétrico. 

3.8 AJUSTE DO RELÉ INSTANTÂNEO DE FASE (ANSI 50) 

O elemento instantâneo de fase do relé é ajustado com corrente (𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎 50) 

menor que o menor curto-circuito entre fases (sem retorno a terra) dentro da sua zona 

de atuação (𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛 𝜑𝜑−𝜑𝜑). Essa relação é expressa na Equação (22) (KINDERMANN, 

2005). 

𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎 50 ≤ 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛 𝜑𝜑−𝜑𝜑 (22) 

Na subestação de estudo o menor curto circuito entre fases em um mesmo 

ponto é sempre o bifásico. A Equação (23) representa como a corrente de curto-
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circuito bifásico (𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 2𝜑𝜑) poderia ser calculada manualmente dado o valor da corrente 

de curto-circuito trifásica (𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 3𝜑𝜑) para um circuito radial. 

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 2𝜑𝜑 =
√3
2
∗ 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 3𝜑𝜑 

(23) 

Usualmente é definida uma corrente de ajuste que englobe também 85% 

da linha à jusante do final da zona de atuação do elemento (KINDERMANN, 2005). 

Ao extrapolar a zona de atuação do relé, de maneira forçada o projetista garante uma 

condição de folga entre o tempo de atuação do relé em relação ao tempo de atuação 

da chave fusível. A Equação (24) representa o cálculo manual de um curto-circuito 

intermediário em um ponto de falta (𝑝𝑝𝑡𝑡) percentual entre barras. 

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 2𝜑𝜑 85% 𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐵𝐵 =
𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 2𝜑𝜑 𝐴𝐴 ∗ 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 2𝜑𝜑 𝐵𝐵

𝑝𝑝𝑡𝑡 ∗ 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 2𝜑𝜑 𝐴𝐴 + (1 − 𝑝𝑝𝑡𝑡) ∗ 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 2𝜑𝜑 𝐵𝐵
 (24) 

A corrente bifásica intermediária em uma linha que conecta duas barras 

genéricas A e B (𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 2𝜑𝜑 85% 𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐵𝐵) é calculada conforme (24) quando são conhecidos 

os valores de curto-circuito tanto no barramento A (𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 2𝜑𝜑 𝐴𝐴) quanto no B (𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 2𝜑𝜑 𝐴𝐴). 

Como o circuito foi simulado no programa ANAFAS® a Equação (24) não 

foi utilizada, e como o relé foi configurado para proteger todo o circuito de média 

tensão não foi necessário estender sua zona de proteção. 

Da Tabela 8 e Tabela 10 a menor corrente de falta bifásica ocorre para 

falha no primário dos transformadores. 

𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎 50 ≤ 3152,9 𝐴𝐴 (25) 

Vale ressaltar que (25) é uma inequação que indica que o ajuste deve ser 

no máximo o valor do curto-circuito escolhido, porém nada impede que esse valor seja 

menor caso necessário para garantir a coordenação entre os elementos de proteção. 

3.9 AJUSTE DO RELÉ INSTANTÂNEO DE NEUTRO (ANSI 50N) 

O relé instantâneo de neutro deve monitorar e atuar para qualquer curto-

circuito com retorno a terra dentro da sua zona de atuação. Da Equação (26), a 

corrente de ajuste do elemento instantâneo de neutro (𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎 50𝑁𝑁) deverá ser menor que 

a menor corrente de falta fase-terra da zona (𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛 𝜑𝜑−𝑡𝑡𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑)(KINDERMANN, 2005). 
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𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎 50𝑁𝑁 ≤ 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛 𝜑𝜑−𝑡𝑡𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (26) 

Na subestação de estudo o menor curto circuito com retorno a terra em um 

mesmo ponto sem impedância de falta é sempre o monofásico-terra. 

O cálculo manual para curto-circuitos monofásicos-terra intermediários 

apresentado em (27) é análogo ao cálculo apresentado em (24). 

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 1𝜑𝜑−𝑡𝑡𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 85% 𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛ℎ𝑑𝑑 𝐴𝐴𝐵𝐵 =
𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 1𝜑𝜑−𝑡𝑡𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴 ∗ 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 1𝜑𝜑−𝑡𝑡𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐵𝐵

𝑝𝑝𝑡𝑡 ∗ 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 1𝜑𝜑−𝑡𝑡𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐴𝐴 + (1 − 𝑝𝑝𝑡𝑡) ∗ 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 1𝜑𝜑−𝑡𝑡𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐵𝐵
 (27) 

Nesse estudo de proteção a corrente de ajuste escolhida para o elemento 

instantâneo de neutro é a corrente monofásica-terra mínima utilizando as impedâncias 

de falta sugeridas pela CELESC no ANEXO D. 

𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎 50𝑁𝑁 ≤ 193,2 𝐴𝐴 (28) 

3.10 AJUSTE DO RELÉ TEMPORIZADO DE FASE (ANSI 51)  

O relé temporizado de fase deverá atuar somente para correntes que 

ultrapassem a corrente nominal de operação do sistema a um fator de segurança de 

sobrecarga (𝐹𝐹𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐) de 50%. Além disso, o relé deve atuar para a menor corrente de 

curto entre fases da área de atuação da unidade considerando um fator de segurança 

de curto-circuito (𝐹𝐹𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐). No caso, essa corrente é a corrente durante o curto-circuito 

bifásico. 

A Equação (29) esquematiza a inequação que contempla a faixa de ajuste 

da corrente do elemento temporizado (𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎 51) do relé (KINDERMANN, 2005). 

𝐹𝐹𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐 ∗ 𝐼𝐼𝑛𝑛 ≤ 𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎 51 ≤
𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 2𝜑𝜑

𝐹𝐹𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐
 (29) 

Para relés digitais o fator de segurança adotado (𝐹𝐹𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐) é de 1,1 

(KINDERMANN, 2005). 

Assim como no dimensionamento do TC, a corrente nominal do projeto 

considerou os três transformadores operando com um fator de demanda (𝐹𝐹𝑑𝑑𝑏𝑏𝑚𝑚) médio 

de 70%, sendo o procedimento de cálculo descrito nas Equações (30) e (31).  
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1,5 ∗ 43,93 𝐴𝐴 ≤ 𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎 51 ≤
3152,9

1,1
𝐴𝐴 (30) 

65,89 𝐴𝐴 ≤ 𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎 51 ≤ 2866,3 𝐴𝐴 (31) 

3.11 AJUSTE DO RELÉ TEMPORIZADO DE NEUTRO (ANSI 51N) 

O relé temporizado de neutro, por sua vez, monitorará a conformidade dos 

critérios de sobrecorrente do condutor de neutro. Em um sistema trifásico 

perfeitamente equilibrado, a tensão de deslocamento de neutro é zero e, dessa forma, 

não há corrente de retorno no neutro. Todavia, é comum considerar-se um fator de 

desequilíbrio (𝐹𝐹𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏𝑠𝑠) com módulo entre 10 e 45% da corrente nominal de operação 

do sistema (KINDERMANN, 2005). 

𝐼𝐼𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏𝑠𝑠𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑏𝑏𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏𝑠𝑠 ∗ 𝐼𝐼𝑛𝑛 (32) 

A inequação da faixa de ajuste da corrente de atuação do elemento 

temporizado de neutro (𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎 51𝑁𝑁) do relé é apresentada em (33), que depende do cálculo 

da corrente de desequilíbrio (𝐼𝐼𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏𝑠𝑠𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑏𝑏𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛) expressa em (32). 

𝐼𝐼𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏𝑠𝑠𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛í𝑏𝑏𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛 ≤ 𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎 51𝑁𝑁 ≤
𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 1𝜑𝜑−𝑡𝑡𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝐹𝐹𝑑𝑑𝑏𝑏𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐
 (33) 

As Equação (34) e (35) mostram o procedimento de cálculo para a definição 

da faixa de ajuste do elemento instantâneo de neutro. 

30% ∗ 43,93 𝐴𝐴 ≤ 𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎 51𝑁𝑁 ≤
193,2

1,1
𝐴𝐴 (34) 

13,18 𝐴𝐴 ≤ 𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎 51𝑁𝑁 ≤ 175,64 𝐴𝐴 (35) 

O desequilíbrio adotado para o estudo foi de 30% por se tratar de uma 

subestação conectada à rede de distribuição. Em sistemas elétricos de potência, 

quanto mais próximo das unidades geradoras menor o fator de desequilíbrio do 

sistema e quanto mais distante o ponto de estudo se encontra dos gerados maior a 

ocorrência de fases desequilibradas entre si. Usualmente se utiliza um fator de 

desequilíbrio de até 10% na proteção de geradores, até 20% na proteção de linhas de 

transmissão e entre 30% a 45% para sistemas conectados à rede de distribuição. 
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3.12 COORDENOGRAMA DE PROTEÇÃO 

Apesar dos cálculos de ajustes dos dispositivos serem fundamentais nos 

estudos de proteção, exibir as informações de forma gráfica facilita tanto o 

entendimento das funções dos dispositivos quanto permite ao projetista a 

sensibilidade de reconfigurar algum ajuste caso necessário. Para isso, em projetos 

conectados na média ou alta tensão é necessário enviar para a concessionária de 

energia, além do memorial descritivo e de cálculo, um gráfico que contenha a curva 

do tempo de atuação em função da corrente de todos os elementos de proteção do 

projeto, sendo essa curva conhecida como coordenograma (CENTRAIS ELÉTRICAS 

DE SANTA CATARINA S.A. (CELESC), 2016). 

Além das condições descritas entre os itens 3.5 e 3.11, o coordenograma 

deve ter coerência com os pontos ANSI de operação do sistema e com a curva de 

suportabilidade térmica do equipamento que se deseja proteger, no caso desse 

estudo, do transformador (ENERGISA, 2012). 

3.12.1 Curva de suportabilidade térmica de transformadores 

A curva de suportabilidade térmica de um transformador define o limite 

térmico que o isolamento dos condutores suporta em função da corrente do circuito e 

é variável de acordo com a norma que o transformador foi fabricado. Ao buscar na 

base de dados da ABNT a norma NBR 10295, informada nos dados de placa do 

transformador, foi constatado que a mesma foi cancelada e substituída pela norma 

NBR 5356 de maio de 2016. 

A norma ABNT NBR 5356 define quatro categorias de transformadores de 

potência, cada qual com uma curva de suportabilidade térmica diferente. A Equação 

(36) define os transformares trifásicos e monofásicos que se enquadram na categoria 

1 conforme a norma NBR 5356 de acordo com a potência nominal dos mesmos. 

15 𝑘𝑘𝑉𝑉𝐴𝐴 ≤ 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛 3𝜑𝜑 ≤ 500 𝑘𝑘𝑉𝑉𝐴𝐴, 5 𝑘𝑘𝑉𝑉𝐴𝐴 ≤ 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛 1𝜑𝜑 ≤ 500 𝑘𝑘𝑉𝑉𝐴𝐴 (36) 

Conforme (36), são transformadores da categoria 1 aqueles trifásicos cuja 

potência nominal (𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛 3𝜑𝜑) está entre 15 kVA e 500 kVA e os monofásicos cuja 

potência nominal (𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛 1𝜑𝜑) é maior que 5 kVA e menor que 500 kVA. 
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O intervalo de potência que define os transformadores como da categoria 

II, III e IV estão descritos nas Equações (37), (38) e (39) respectivamente. 

501 𝑘𝑘𝑉𝑉𝐴𝐴 ≤ 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛 3𝜑𝜑 ≤ 5000 𝑘𝑘𝑉𝑉𝐴𝐴, 501 𝑘𝑘𝑉𝑉𝐴𝐴 ≤ 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛 1𝜑𝜑 ≤ 1667 𝑘𝑘𝑉𝑉𝐴𝐴 (37) 

5001 𝑘𝑘𝑉𝑉𝐴𝐴 ≤ 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛 3𝜑𝜑 ≤ 30000 𝑘𝑘𝑉𝑉𝐴𝐴, 1668 𝑘𝑘𝑉𝑉𝐴𝐴 ≤ 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛 1𝜑𝜑 ≤ 10000 𝑘𝑘𝑉𝑉𝐴𝐴 (38) 

𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛 3𝜑𝜑 > 30000 𝑘𝑘𝑉𝑉𝐴𝐴, 𝑆𝑆𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛 1𝜑𝜑 > 10000 𝑘𝑘𝑉𝑉𝐴𝐴 (39) 

Como os transformadores ativos da subestação abrigada são trifásicos com 

potência nominal de 500 kVA, todos são considerados na categoria 1, sendo a curva 

de suportabilidade térmica especificada nas normas IEEE Std C57.109-1993 e ANSI 

C37.91-2000 (O SETOR ELÉTRICO, 2010), conforme Figura 33. 
Figura 33 – Tempo de suportabilidade térmica de transformadores categoria 1 em função da corrente 

 
Fonte: (O SETOR ELÉTRICO, 2010) 

Sendo 20,92 A a corrente nominal dos transformadores calculada em (13) 

e o gráfico logarítmico estando ampliado 10 vezes (o valor da corrente nominal está 

multiplicado por 0,1 na Figura 33), para correntes em regime acima de 220% do valor 
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da corrente nominal (aproximadamente 22 vezes na Figura 33, corrigido para 2,2 

vezes) a integridade do isolamento do transformador estará comprometida. 

3.12.2 Corrente de in-rush do transformador 

A corrente de in-rush é a máxima corrente transitória que o núcleo de um 

transformador pode solicitar a rede antes da saturação do seu núcleo. Os efeitos 

dessa corrente são normalmente notados no sistema nas situações: 

• Durante a energização do transformador; 
• Como resposta transitória eletromecânica do transformador quando 

sob influência de uma falta externa ou mudança no tipo de falta; 
• Ao conectar transformadores em paralelos, estando o primeiro já 

energizado (sympathetic inrush) 

A magnitude da corrente in-rush durante a energização do transformador é 

variável e depende diretamente do magnetismo residual no seu núcleo. Dessa forma, 

o efeito é amplificado quando o transformador está em religamento ou no caso de 

existirem outros elementos eletromagnéticos (normalmente outros transformadores) 

conectados em paralelo com o equipamento. 
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Figura 34 – Formação da corrente de in-rush (à direita) durante a energização de um transformador 

 
Fonte: (TAVARES, 2013) 

 

Conforme descrito na Figura 34, quando existe, além do fluxo magnético 

inicial de magnetização do transformador (ϕ𝑛𝑛), fluxo residual da energização anterior 

ou da interferência eletromagnética de outros dispositivos (ϕ𝑑𝑑), durante a energização 

do transformador o fluxo total (ϕ𝑡𝑡) ultrapassa o limite de histerese do transformador, 

saturando-o. Quando se trata de um transformador ideal, esse fenômeno implica em 

uma corrente retificada em meia onda, com magnitude variável conforme a 

intensidade do fluxo residual, que se soma a corrente natural do circuito (TAVARES, 

2013). 

A corrente in-rush (𝐼𝐼𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑ℎ) é então pode ser matematicamente descrita como 

o somatório entre a corrente solicitada pela operação do transformador para 

atendimento da carga (𝐼𝐼𝑛𝑛) com a corrente de reação ao magnetismo residual existente 

no núcleo (𝐼𝐼𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛). 

O sinal temporal da corrente residual (𝐼𝐼𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑡𝑡)), possui formato senoidal 

retificado em meia onda e pode ser decomposto como o somatório de funções 
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senoidais dependentes da amplitude de corrente residual (𝐼𝐼𝑑𝑑) descrito em (36), 

resultante da aplicação da transformada de Fourier no sinal. 

𝐼𝐼𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑛𝑛(𝑡𝑡) =
𝐼𝐼𝑑𝑑
𝜋𝜋

+
𝐼𝐼𝑑𝑑
2
∗ sin(𝜔𝜔0𝑡𝑡) −

2 ∗ 𝐼𝐼𝑑𝑑
𝜋𝜋

∗�
1

4 ∗ 𝑛𝑛2 − 1
∗ cos(2 ∗ 𝑛𝑛 ∗ 𝜔𝜔0𝑡𝑡)

∞

𝑛𝑛=1

 
(36) 

Os valores típicos da amplitude de cada componente harmônica em relação 

à amplitude da corrente fundamental (𝐼𝐼𝑑𝑑) são apresentados na Tabela 13. 
Tabela 13 – Teor harmônico da correntes in-rush típica de transformadores 

Ordem % em relação à 
fundamental 

2ª 63,0 
3ª 26,8 
4ª 5,1 
5ª 4,1 
6ª 3,7 
7ª 2,4 

Fonte: (O SETOR ELÉTRICO, 2010) 

O somatório desses sinais implica em uma corrente in-rush de módulo até 

20 vezes maior que a corrente nominal do circuito. 

Na prática, o sinal de meia onda resultante do fluxo residual no núcleo do 

transformador é amortecido ao longo do tempo devido à resistência do enrolamento 

dos transformadores. Dessa forma, o efeito da corrente in-rush deve ser considerado 

apenas para os primeiros 100 ms após a energização. O guia de proteção de 

transformadores da revista O Setor Elétrico recomenda considerar a corrente in-rush 

com módulo dez vezes maior que a corrente nominal do circuito para transformadores 

a óleo com potência nominal menor que 1 MVA, oito vezes maior que a corrente 

nominal do transformador para transformadores a óleo com potência nominal maior 

que 1 MVA e para os transformadores a seco utilizados no estudo recomenda-se 

considerar a corrente in-rush com módulo de até quatorze vezes maior que a corrente 

nominal. 

O ponto ANSI referente a corrente in-rush esperada pelo transformador 

utilizado no estudo de coordenação é o descrito em (37) (O SETOR ELÉTRICO, 

2010). 
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�
𝐼𝐼𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑ℎ = 14 ∗ 𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛

𝑡𝑡𝑑𝑑 ≥ 0,1 𝑠𝑠  (37) 

Esse ponto deve estar abaixo das curvas de acionamentos dos dispositivos 

de proteção no coordenograma, garantindo que nenhum deles atuará de maneira 

indevida durante a energização dos transformadores devido os efeitos in-rush. 

Na Equação (37) a corrente nominal do transformador (𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛) utilizada 

para o cálculo da corrente (𝐼𝐼𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑ℎ) deve ser no mínimo igual a corrente nominal do maior 

transformador, garantindo que a energização desse elemento não provoque o 

acionamento indevido dos dispositivos de proteção. Porém, caso seja de interesse do 

projetista, podem ser considerados na corrente in-rush casos onde dois ou mais 

transformadores sejam acionados ao mesmo tempo. Nesses casos, a corrente 

nominal do transformador considerada será igual ao somatório da corrente nominal 

dos transformadores energizados simultaneamente. 

Para o coordenograma das funções de neutro dos dispositivos, assim como 

considerado no ajuste da unidade temporizada de neutro (item 3.11), a corrente 

nominal do circuito não apresenta componentes desequilibradas quando em fases 

perfeitamente equilibradas, porém foi considerado que o circuito possui fator de 

desequilíbrio de 30% em relação à corrente nominal. O ponto ANSI referente a 

corrente in-rush para os dispositivos de proteção de neutro é apresentado na Equação 

(38) (O SETOR ELÉTRICO, 2010). 

�
𝐼𝐼𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑ℎ 𝑁𝑁 = 14 ∗ 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏𝑠𝑠 ∗ 𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛

𝑡𝑡𝑑𝑑 ≥ 0,1𝑠𝑠  (38) 

Em estudos avançados de proteção é recomenda a utilização de um 

analisador de qualidade de energia (Power Quality Analyzer) para monitorar as 

harmônicas resultantes da magnetização do transformador, qual o fator de 

desequilíbrio real do sistema e qual o fator de distorção harmônica total do sistema. 

3.12.3 Pontos ANSI de proteção dos transformadores 

A norma ABNT NBR 5356 referente aos transformadores de potência 

sugere a utilização do ponto expresso em (39) no coordenograma para verificar a 

conformidade do mesmo com a curva de dados dos transformadores além do uso da 
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curva de suportabilidade térmica. Embora o ponto esteja descrito na norma ABNT, 

devido as normas americanas ANSI C56.12.00-2000, que categoriza os 

transformadores de potência, e ANSI C37.91-2000, que define a capacidade térmica 

dos transformadores, o mesmo é comumente descrito em estudos de proteção como 

o ponto ANSI do transformador de potência (ENERGISA, 2012). 

�
𝐼𝐼𝐴𝐴𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏 =

𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛

𝑧𝑧% 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛
𝑡𝑡𝑑𝑑 ≤ 3 𝑠𝑠

 
(39) 

A corrente máxima de capacidade térmica de fase dos transformadores de 

potência (𝐼𝐼𝐴𝐴𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏) é igual a corrente nominal do transformador dividida pela sua 

impedância interna e ao menos um dispositivo de proteção deve atuar para essa 

corrente em menos de 3 segundos. 

O segundo ponto ANSI, que diz respeito a suportabilidade térmica do 

elemento de neutro do transformador (40), quando a conexão do primário está 

conectada em delta e o secundário está em estrela aterrado, aplica-se a conversão 

delta-estrela de corrente (ENERGISA, 2012). 

�𝐼𝐼𝐴𝐴𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑛𝑛𝑏𝑏𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑛𝑛 =
𝐼𝐼𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏
√3

𝑡𝑡𝑑𝑑 ≤ 3 𝑠𝑠
 

(40) 

A influência corrente ANSI para proteção de neutro dos transformadores 

(𝐼𝐼𝐴𝐴𝑁𝑁𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑛𝑛𝑏𝑏𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑛𝑛) no sistema deve também ser extinta em no máximo 3 segundos. 

3.12.4 Ajuste dos dispositivos de monitoramento de fase 

Os itens 3.8 e 3.10 mostram a metodologia utilizada para a escolha das 

correntes de ajuste das unidades instantânea e temporizada de fase (ANSI 50 e ANSI 

51) do relé de sobrecorrente SEPAM® série 20 da subestação do IFSC.  

Já o ANEXO D apresenta os dados de ajuste do relé que monitora a 

sobrecorrente no alimentador da concessionária. O relé utilizado pela CELESC é um 

SIPROTEC® 7SJ63 Multifunction Protection Relay da Siemens™. 
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O relé SEPAM® permite uma faixa de Dial de Tempo (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑) diferente da 

convencional. Normalmente relés permitem dial entre 0,1 e 2, porém o dial da 

Schneider Electric™ é calculado de acordo com (41). 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑 =
𝐷𝐷
𝛽𝛽′

 (42) 

Aplicando (42) em (2), pois os relés SEPAM® são configurados conforme 

curvas IEC, se obtém é a curva característica específica de relés SEPAM® em (43). 

𝑡𝑡𝑑𝑑(𝐼𝐼) =
𝐾𝐾

� 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑑𝑑
�
𝛼𝛼
− 1

∗
𝐷𝐷
𝛽𝛽′

 (43) 

Onde o Dial de Tempo próprio dos relés SEPAM® (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑) é o quociente 

entre o parâmetro Dial de Tempo padrão (𝐷𝐷), que varia entre 0,1 e 2, e a constante 

característica da curva escolhida (𝛽𝛽′), que é o valor para o qual o tempo de atuação 

da curva é de 1 segundo quando percorrido por uma corrente 10 vezes maior que a 

nominal para um Dial de Tempo padrão (𝐷𝐷) unitário. Dessa forma, a partir de (43) a 

constante característica da curva (𝛽𝛽′) pode ser calculada conforme (44). 

𝛽𝛽′ =
𝐾𝐾

10𝛼𝛼 − 1
∗ 𝐷𝐷 (44) 

O conjunto de configurações de ajuste dos elementos de monitoramento 

das correntes de fase do circuito presentes nos relés é resumido na Tabela 14. 
Tabela 14 – Ajuste dos elementos de monitoramento de correntes de fase 

 
Relé IFSC 

IEC NI 
Relé CELESC 

IEC NI 
K 0,14 0,14 

alfa 0,02 0,02 
beta 1 1 

L 0 0 
DTcurva 0,05 0,1 
Iaj relé 51 65,89 A 400,00 A 

tmin 0,01 s 0,1 s 
Iaj relé 50 1317,86 A 2000,00 A 

Ambos os relés são parametrizados conforme as curvas características de 

tempo de atuação em função da corrente descritas na norma IEC. 

Para a curva IEC normalmente inversa utilizada no relé SEPAM® o valor 

da constante característica (𝛽𝛽′) calculado por (44) usando dados da Tabela 1 é de 
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2,97, o que implica que para um Dial de Tempo padrão (𝐷𝐷) de 0,15 o Dial de Tempo 

do relé SEPAM® (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑) calculado por (42) é de aproximadamente 0,05 s. 

A corrente de ajuste da unidade temporizada do relé SEPAM® de 65,89 A 

é igual ao limite mínimo estabelecido em (31). 

De acordo com o calculado na Equação (25), o ajuste do elemento 

instantâneo de fase do relé da subestação do IFSC deve ser menor que 3.152,9 A. 

Como o manual da fabricante sugere que seja utilizado um ajuste do elemento 

instantâneo até 20 vezes maior que o ajuste do elemento temporizado (SCHNEIDER 

ELECTRIC, 2008), o mesmo foi ajustado em 1317,86 A, mantendo coerência em (25). 
Figura 35 – Coordenograma geral dos elementos de fase 

  
Fonte: Do autor 

De acordo com a Figura 35, entre a corrente nominal de atuação e 220 A a 

curva de atuação do relé está abaixo da curva de atuação do fusível em ao menos 25 

ms, dessa forma pode-se garantir a coordenação do tipo fuse saving entre o relé e as 
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chaves fusíveis HHI. Para correntes acima de 240 A a condição de fuse save não é 

satisfeita, ocorrendo a atuação das chaves fusíveis antes da atuação do relé. 

Quanto a coordenação entre o relé da subestação do IFSC e o relé da 

concessionária, em todos os pontos o relé da subestação abrigada se comporta como 

o elemento de proteção principal, estando sua curva sempre abaixo da curva do relé 

do alimentador com tempo de segurança entre curvas acima do mínimo necessário. 

A curva de suportabilidade térmica dos transformadores se mostra crítica 

no trecho entre 46,03 A (2,2 vezes a corrente nominal, descrita no item 3.12.1) e 65,89 

A, pois nesse trecho nenhum elemento de proteção atuaria antes dos danos ao 

isolamento ocorressem. Como na subestação há apenas o relé ANSI 51, não há como 

definir uma corrente de projeto no relé que atenda as condições (45). 

�
𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎 51 > 1,5 ∗ 𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑑𝑑𝑛𝑛
𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎 51 < 2,2 ∗ 𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛

 
(45) 

Para atender a Equação (45), a corrente de ajuste da unidade temporizada 

(𝐼𝐼𝑑𝑑𝑎𝑎 51) deve tanto proteger o transformador contra sobrecorrente mínima descrita na 

sua curva de suportabilidade térmica (2,2 ∗ 𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑛𝑛) de 46,03 A quanto não disparar 

para a corrente nominal do circuito (𝐼𝐼𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑑𝑑𝑛𝑛) descrito na Equação (31) como 65,39 A. 

Nesse ajuste, então, é impossível que o relé geral seja o dispositivo de proteção 

principal dos transformadores ao mesmo tempo que atua como proteção principal do 

barramento geral da subestação. 

Como o fusível é o elemento de proteção dedicado aos transformadores, 

ele quem deveria proteger de forma integral a curva de suportabilidade térmica. 

Observar que os pontos ANSI dos três transformadores estão protegidos tanto pelo 

relé SEPAM® quanto pelos fusíveis HHI. Se a análise de suportabilidade térmica fosse 

feita somente a partir dos pontos ANSI o sistema estaria dimensionado corretamente, 

dessa forma fica clara a necessidade da utilização conjunta entre os pontos ANSI, que 

fazem referência às falhas de curto-circuito, e a curva de suportabilidade térmica, que 

faz referência à sobrecarga do circuito. 

Cada transformador instalado na subestação possui acoplado um relé 

térmico (ANSI 49), porém os mesmos estão desabilitados. Habilitá-los e configurá-los 

para que a temperatura dos enrolamentos não ultrapasse o limite de 155 ºC descritos 
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nos dados de placa dos transformadores na Figura 25 e Figura 26 garantiria a 

proteção térmica do transformador. 

A corrente in-rush do coordenograma da Figura 35 é de 292,86 A, calculada 

conforme a Equação (37), correspondente a corrente de magnetização da 

energização de apenas um dos transformadores trifásicos a seco. O cálculo da 

corrente deve considerar também o caso em que os outros dois transformadores 

estejam operando (considerando o fator de demanda, consumindo 20,91 A cada), 

totalizando 334,7 A. Caso haja a energização de dois transformadores em paralelo a 

corrente in-rush pode chegar a 606,61 A (duas magnetizações que solicitam 292,86 

A mais um transformador operando com corrente de 20,91 A) e pode chegar a 878,6 

A caso os três sejam magnetizados ao mesmo tempo. 

Por estar conectado à montante do ponto do barramento de conexão dos 

transformadores o relé SEPAM® monitorará até 878,61 A de corrente in-rush para o 

caso de partida dos três transformadores em paralelo e para todos os casos de 

magnetização o relé não atuaria de forma indevida. Já o fusível está conectado em 

série com o cubículo do transformador e monitorará no máximo a corrente de 

magnetização de um transformador, não sendo a mesma suficiente para atuar o 

fusível de 40 A de forma indevida. 

3.12.5 Ajuste dos dispositivos de monitoramento de fase substituindo o fusível 

Mantendo a parametrização dos demais dispositivos de proteção, foi 

simulado um segundo coordenograma considerando a substituição das chaves 

fusíveis pela chave fusível de 25 A recomendada pela NT01 da CELESC (Figura 36). 
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Figura 36 – Coordenograma geral dos elementos de fase considerando troca de fusível 

 
Fonte: Do autor 

Da análise da Figura 36, após a troca do fusível a coordenação relé e 

fusível só salvaria o fusível até 100 A de corrente. Para correntes maiores essa o 

fusível atuaria como elemento de proteção principal. 

Ao alterar o fusível para o de 25 A recomendado pela CELESC o 

transformador estará protegido, pois nessa topologia toda a curva de suportabilidade 

térmica está acima da curva de acionamento da nova chave fusível. 

De acordo com o coordenograma a corrente in-rush de um transformador 

está acima da curva do fusível, o que implicaria na destruição do fusível sempre que 

ocorresse uma energização. O valor de corrente in-rush igual a 14 vezes a corrente 

nominal do transformador (37) é superdimensionado (O SETOR ELÉTRICO, 2010) e 

dependendo do estudo não reflete os valores práticos (TAVARES, 2013), porém foi 

verificado com o departamento de infraestrutura do IFSC que não há registros do 
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relatório de ensaios do transformador fornecido pela empresa fabricante, logo não há 

tecnicamente como considerar outra corrente de magnetização se não a calculada no 

estudo por (37). 

Como a CELESC na NT01-AT não define o tipo de transformador e 

Kindermann (2005) sugere em (14) que o fator de segurança pode ser de até 1,5 (que 

nesse caso implicaria na necessidade de fusível maior que 31,38 A), a troca dos 

fusíveis foi descartada como solução para esse estudo de proteção. Da análise do 

coordenograma, fica implícito que a tabela descrita na NT01-AT da CELESC faz 

referência à transformadores do tipo a óleo, pois apenas a magnetização oito vezes 

maior que a corrente nominal do transformador não atuaria o fusível de 25 A. 

3.12.6 Ajuste dos dispositivos de monitoramento de neutro 

Os itens 3.9 e 3.11 descreveram os procedimentos de cálculo das correntes 

de ajuste da unidade instantânea de neutro (ANSI 50N) e temporizada de neutro (ANSI 

51N) do relé SEPAM® série 20 instalado na subestação abrigada. 

O ANEXO D apresenta também os parâmetros para o cálculo de ajuste do 

relé SIPROTEC 7SJ63 da CELESC na função de monitoramento da sobrecorrente de 

neutro. 

A Tabela 15 resume os dados de ajuste dos dispositivos de proteção contra 

sobrecorrente de neutro de ambos os relés. 
Tabela 15 – Ajuste dos elementos de monitoramento da corrente de neutro 

 
Relé IFSC 

IEC VI 
Relé CELESC 

IEC NI 
K 0,14 0,14 

alfa 0,02 0,02 
beta 1 1 

L 0 0 
DTcurva 0,167 0,3 
Iaj relé 51N 13,18 A 40,00 A 

tmin 0,01 s 0,1 s 
Iaj relé 50N 300 A Não definido  

O Dial de Tempo característico do relé SEPAM® (𝐷𝐷𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑) foi calculado por 

(42) usando Dial de Tempo padrão (𝐷𝐷) igual 0,25 e constante característica (𝛽𝛽′) 
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calculada por (44) usando dados da Tabela 1 igual 1,5 para a curva característica IEC 

muito inversa. 

Não houve problemas na coordenação entre o elemento instantâneo de 

neutro (ANSI 50N) e os fusíveis no coordenograma da Figura 37, entretanto a corrente 

de ajuste foi definida acima do limite máximo (193,2 A) descrito na Equação (28) para 

que não ocorra o desarme do relé durante a magnetização dos três transformadores. 

O elemento temporizado de neutro (ANSI 51N) foi ajustado com corrente 

igual ao valor mínimo tolerável do intervalo descrito na Equação (35). O 

coordenograma é apresentado na Figura 37. 
Figura 37 – Coordenograma geral dos elementos de neutro 

 
Fonte: Do autor 

A coordenação entre o relé e as chaves fusíveis HHI foi possível utilizando 

a curva característica da norma IEC muito inversa (MI). Observar que para correntes 

de até aproximadamente 560 A a condição de fuse saving proposta em (12) é satisfeita 
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e o relé se comporta como o dispositivo de proteção principal para ambos os fusíveis. 

Para correntes acima de 560 A para o fusível de 25 A e 600 A para o fusível de 40 A 

não há certeza de qual elemento atuará primeiro pois não há a diferença mínima de 

25 ms entre os tempos de atuação. 

Assim como nos elementos de monitoramento das correntes de fase, não 

houve dificuldades em coordenar o relé SEPAM® da subestação abrigada com o relé 

SIPROTEC® do alimentador geral. 

A curva de suportabilidade térmica dos transformadores de potência de 500 

kVA a seco, no que diz respeito às correntes de neutro está totalmente protegida pela 

curva de tempo inverso do elemento temporizado (ANSI 51) do relé da subestação. 

Os pontos ANSI estão protegidos tanto pelo relé quanto pelos fusíveis HHI. 

O coordenograma indica que a corrente in-rush monitorada pelos 

elementos de neutro não atuaria nenhum dos dispositivos de proteção quando os 

transformadores estivem em magnetização. 

De (38) um transformador solicita durante a magnetização 87,86 A, que 

somados a corrente nominal neutro de operação dos outros dois transformadores 

(considerando o fator de demanda e fator de desequilíbrio, 6,28 A por transformador) 

totaliza 100,4 A de corrente solicitada ao sistema durante a magnetização. Caso dois 

transformadores sejam ligados em paralelo é solicitado ao sistema 182,0 A (duas 

magnetizações de 87,86 A mais a corrente de neutro de 6,28 A de um transformador) 

e quando os três transformadores são ligados em paralelo é solicitado 263,57 A de 

magnetização, por isso a corrente de ajuste do elemento instantâneo foi definida em 

300 A. 

Apesar dos valores de in-rush calculados estarem conforme o 

procedimento descrito, não há como afirmar que o fator de desequilíbrio de 30% e o 

multiplicador de 14 vezes descritos em (38) estejam corretos sem que tenha sido feito 

um estudo espectral das correntes do circuito no momento da energização 

(TAVARES, 2013) ou sem que se tenha posse do relatório de ensaios do 

transformador fornecido pela fabricante do mesmo. 
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3.12.7 Coordenação entre os disjuntores de baixa tensão e as chaves fusíveis 

O secundário de cada transformador alimenta uma saída para o respectivo 

QGBT de um setor da instituição, sendo que somente se tem mapeado que o QGBT 

3 alimenta o Bloco C, referente ao prédio mais novo (2010), com laboratórios de 

eletrotécnica, metalomecânica, construção civil entre outros. 

A corrente nominal de cada QGBT, adaptando a Equação (13) à tensão de 

380 V no secundário do transformador, é de 759,67 A. Em cada QGBT o disjuntor 

geral é um Compact NS da Schneider Electric™ de 800 A, que conforme o catálogo 

(SCHNEIDER ELECTRIC, 2018) deve ter elemento térmico com ajuste igual à 

corrente nominal de operação do circuito e elemento magnético com ajuste entre 7,5 

e 15 vezes o valor da corrente nominal. 

Considerando ajuste magnético de 7,5 vezes o valor da corrente nominal, 

refletido no primário os ajustes do disjuntor são apresentados na Tabela 16. 
Tabela 16 – Correntes de ajuste dos disjuntores de baixa tensão 

Elemento 
Corrente de ajuste ref. 

Baixa Tensão [A] 
Corrente de ajuste ref. 

Média Tensão [A] 
Térmico 759,67 20,92 

Magnético 5697,54 156,89 
DIAL 0,1 0,1 

Como a função principal do disjuntor é a proteção do condutor elétrico, sua 

curva característica está de acordo com o critério do fluxo de energia pelo condutor 

(curva I²t) (SCHNEIDER ELECTRIC, 2018). 

Conforme Figura 38, que exibe a curva característica dos disjuntores de 

baixa tensão junto com a curva das duas chaves fusíveis, caso os disjuntores dos 

QGBT estejam parametrizados conforme o sugerido pela Tabela 16, para qualquer 

corrente demandada pelo circuito conectado à jusante dos quadros de baixa tensão o 

disjuntor geral do quadro que será o dispositivo de proteção principal quando mantido 

o uso dos fusíveis de 40 A. 
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Figura 38 – Coordenação entre os disjuntores dos QGBT e elementos de proteção de média tensão 

 
Fonte: Do autor 

3.12.8 Análise da influência dos curto-circuitos do lado de baixa tensão 

Para a análise da influência que os curtos-circuitos que ocorrem à montante 

do QGBT no circuito de baixa tensão têm nos dispositivos de proteção conectados ao 

circuito de média tensão foi utilizada a Tabela 12 que contém os valores de corrente 

equivalente das falhas solicitada no circuito primário dos transformadores de potência. 

Os valores obtidos na Tabela 12 foram então comparados com as curvas 

características dos fusíveis HHI de proteção dos transformadores e do relé SEPAM®, 

ambos conectados no circuito de 13,8 kV na Figura 39. 
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Figura 39 – Coordenação entre os elementos de proteção de média tensão em resposta à faltas em 
baixa tensão 

 
Fonte: Do autor 

 

Na Figura 39 é explicito que os elementos de proteção estão devidamente 

ajustados para a atuarem quando ocorrem faltas monofásicas no trecho de baixa 

tensão da subestação. Para todos os curtos-circuitos monofásicos nos pontos de falha 

de baixa tensão o relé SEPAM® geral da subestação atuaria como dispositivo de 

proteção principal caso o disjuntor dos QGBTs falhassem, salvando o fusível, antes 

que os danos ao transformador indicados pela curva de suportabilidade térmica dos 

mesmos ocorressem. As chaves fusíveis atuariam como proteção retaguarda em caso 

de falha do relé, que conforme descrito na Tabela 12 quando o sistema está sob falha 

monofásicos na fase A em uma barra do circuito de baixa tensão atuariam tanto o 

fusível da fase A quanto da fase B. O fusível conectado à fase B também seria 

destruído pois esse dispositivo não é direcional, dada que as correntes na fase B 

possuem sentido inverso às correntes da fase A.
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4 CONCLUSÃO 

O presente trabalho complementa e põe em prática os conhecimentos 

obtidos durante o curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal de Santa Catarina, 

principalmente das disciplinas de Materiais e Equipamentos Elétricos, Sistemas de 

Energia Elétrica I e II e Proteção de Sistemas Elétricos de Potência, pois da análise 

do diagrama unifilar, visitas e estudos de campo na subestação abrigada de entrada 

da instituição foram efetuadas as análises de sobrecorrente para o dimensionamento 

e coordenação dos seus dispositivos de proteção. 

A pesquisa bibliográfica explanou as características da sobrecorrente, 

sendo a sobrecarga a elevação de corrente por um período elevado e o curto-circuito 

o resultado de uma variação abrupta de corrente. Foram descritos os principais 

componentes destinados à proteção contra a sobrecorrente, dentre eles o fusível 

limitador de corrente, os disjuntores e os relés ANSI 50 e 51 de fase e de neutro, além 

dos transformadores de instrumentação necessários para o monitoramento das 

grandezas do circuito de potência. 

A metodologia descreveu as funções principais do programa de análise de 

faltas trifásicas ANAFAS, do Cepel, e elaborado um manual que facilita o 

entendimento e aplicação do ANAFAS como ferramenta de auxílio em projetos de 

proteção contra sobrecorrente e, baseado nesse conhecimento, foram calculadas as 

correntes do circuito durante a ocorrência de faltas monofásicas-terra, bifásicas, 

bifásicas-terra e trifásicas em diferentes pontos do sistema. Para validar a eficácia do 

manual, uma aula/palestra foi ministrada pelo discente para a turma que cursava a 

disciplina de Sistemas de Energia II no primeiro semestre letivo de 2018 no IFSC e 

feito um questionário de avaliação que, no geral, retornou comentários satisfatórios. 

O arranjo e os principais elementos relacionados ao projeto de proteção da 

subestação de estudo foram descritos e comentados. O diagrama unifilar da 

subestação do IFSC, que é conectada a um dos alimentadores da subestação Ilha-

Centro da CELESC, possui diversos erros conceituais na descrição dos elementos 

que só puderam ser percebidos em visitas práticas feitas à subestação. A não 

parametrização do relé não gerava garantia de que quando sob falta os elementos de 

proteção atuariam antes que a integridade física do sistema fosse comprometida e a 

falta de um estudo de coordenação entre os elementos de proteção da subestação 
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implicava que a qualquer momento uma falta interna na subestação poderia levar ao 

desligamento geral do alimentador da CELESC. 

Nas chaves fusíveis, específicas de cada cubículo de transformação, 

verificou-se que apesar de não protegerem toda a curva de suportabilidade térmica 

dos transformadores, a troca para fusíveis de 25 A conforme sugerido pela CELESC 

seria inviável devido a corrente de magnetização dos mesmos. Dessa forma, para 

garantir que a integridade dos transformadores não seja comprometida em nenhuma 

condição foi sugerido que os relés ANSI 49 acoplados aos transformadores da 

subestação sejam reativados e ajustados para 155 ºC máximos. 

Os elementos de proteção contra sobrecorrente instantânea (nomenclatura 

ANSI 50) e temporizada (ANSI 51) tanto para monitoramento de fase quanto de neutro 

foram parametrizados de acordo com metodologia descrita, priorizando sempre a 

atuação do relé em relação a atuação das chaves fusíveis (método fuse-save), embora 

que na prática tenha sido verificada a necessidade do uso do método fuse-blow na 

maior parte dos coordenograma. Para o ajuste do elemento de neutro foi considerado 

desbalanço de 30% entre fases característico de circuitos conectados à rede de 

distribuição. 

Como resultado do projeto, o coordenograma que reúne todas as 

informações de parametrização dos elementos de proteção no eixo de tempo de 

permanência da corrente em função da amplitude da corrente permitiu o melhor 

entendimento do comportamento do sistema nas condições de sobrecarga e curto-

circuito. A coordenação entre o relé da subestação e o relé geral da concessionária é 

exitosa para qualquer faixa de corrente, ou seja, quando sob operação normal do relé 

e se parametrizado conforme os estudos aqui descritos, falhas internas na subestação 

não provocarão um desligamento geral do alimentador. 

Por fim, foi calculado que as falhas que ocorrerem à jusante dos QGBT 

estarão sempre na zona de proteção dos disjuntores do QGBT e que as falhas 

monofásicas que podem ocorrer na baixa tensão estão na zona de proteção do relé.  
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1 ANÁLISE DE FALTAS VIA ANAFAS® 

Segundo o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica (2017), o Cepel 

ANAFAS® (Análise de Faltas Simultâneas) é um programa computacional otimizado 

para o cálculo dos valores de curto-circuito em diversos pontos de sistemas elétricos 

sujeitos a faltas. 

A versão de software utilizada será o ANAFAS 7.2, que possui integração 

com o SAPRE (Sistema de Análise e Projeto de Redes Elétricas), dispondo de um 

editor gráfico de diagramas unifilares. Em versões anteriores essa interface gráfica 

não é acoplada e os parâmetros do sistema devem ser inseridos via DOS ou 

importados do ANAREDE (Análise de Redes Elétricas). 

Para melhor entendimento das funções do software, será esquematizado 

o passo-a-passo para simulação e obtenção de resultados de um exercício resolvido 

no livro do Geraldo Kindermann apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1 - Diagrama unifilar do sistema exemplo utilizado no manual 

Fonte: KINDERMANN, p. 162. 

Quando sujeito a um curto-circuito monofásico-terra, o diagrama de 

impedâncias equivalente de sequência positiva, negativa e zero é esquematizado 

conforme Figura 2. 
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Figura 2 - Diagramas de impedância equivalente conectados em série 

Fonte: KINDERMANN, p. 167. 



3 

 

Instituto Federal de Santa Catarina - Florianópolis 
Departamento Acadêmico de Eletrotécnica – DAE 

Curso De Graduação em Engenharia Elétrica 
Manual de Utilização do 
Software ANAFAS 7.2 

Acadêmico: Pedro Henrique Schulze Orientador: Daniel Tenfen 
 

 

1.1 NOÇÕES BÁSICAS DA INTERFACE GRÁFICA 

A interface gráfica permite que o usuário esquematize os estudos elétricos 

de forma dinâmica e simplificada. Para isso, o usuário inicialmente deve conhecer a 

disposição dos elementos da tela inicial do ANAFAS®. 

Ao iniciar o programa pela primeira vez, um projeto em branco será 

carregado. Na parte superior da tela encontra a barra de faixa de opções e logo 

abaixo a barra de ícones de atalhos de opções de utilização. 

 

Para melhorar a experiência de uso, recomenda-se manter ativos os 

ícones que representam as opções de Linhas de Grade e Desenhar Linhas 

Automaticamente. 

 

O início da montagem do esquema se dá habilitando o Modo Desenho. 

(Ferramentas -> Barra de ferramentas -> Desenhos..., ou apertando a tecla F3). No 

modo desenho, a seguinte janela será exibida: 

 

Ao salvar o arquivo, deve-se ater a salvar sempre tanto o projeto Anafas 

(*.ANA) quanto o arquivo com as configurações de tela (*.lst) 
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Caso o usuário esteja utilizando uma versão DOS do software, apenas o 

arquivo *.ANA precisa ser gerado, pois é ele que contém as informações pertinentes 

ao algoritmo que calculará as correntes de curto-circuito. No arquivo *.lst que 

estarão armazenados o design e a disposição do diagrama unifilar do sistema na 

tela. Se os dois arquivos forem criados com o mesmo nome, ao abrir um projeto 

*.ANA o software buscará automaticamente o respectivo arquivo *.lst que esteja na 

mesma pasta. 

1.2 MONTAGEM DO DIAGRAMA UNIFILAR 

Inicialmente, o usuário deve se ater às parametrizações das grandezas 

base do sistema, pois todos as impedâncias do sistema serão expressas por 

unidade (pu) percentual em razão à respectiva base. 
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As tensões de base são definidas ao configurar as barras e a potência de 

base é definida para o todo o sistema alterando o projeto via software EditCEPEL®, 

utilitário encarregado em auxiliar a edição dos arquivos de imput do algoritmo em 

linguagem de programação Fortran. 

1.2.1 Configuração Barras 

O projeto consiste em, inicialmente, dispor as barras do sistema. Para 

inserir uma barra basta clicar no primeiro ícone dentre os ícones do Modo Desenho, 

de Barra CA. 

 

Ao inserir uma barra no editor gráfico, um popup auxiliará o usuário a 

completar as informações características da barra. 
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Tanto os campos Número quanto Nome servem para identificar a barra 

dentre as demais. A diferença é que o campo Número (formato int 4 bits) serve 

como label do elemento para o software e o campo Nome (formato char 12 bits) 

auxilia o usuário a identificar a barra. 

O campo Base de Tensão (formato float 4.0 bits) deve ser preenchido 

com o valor em kV da tensão do trecho do sistema adjacente à essa barra. 

Em estudos de proteção, o campo Menor Capacidade de Interrupção 
corresponda a máxima corrente suportada pelo disjuntor com menor robustez dentre 

os que protegem a barra. Dessa forma, caso em algum dos estudos a corrente de 

curto-circuito supere a capacidade de um dos dispositivos de proteção conectados 

ao trecho, um alarme será gerado no relatório da simulação. 

O campo de Tensão Pré-Falta é preenchido automaticamente quando 

carregado um projeto de fluxo de potência do software Cepel ANAREDE®. O 

Manual do Usuário cita as diversas condições de carregamento pré-falta, porém no 

presente estudo criaremos um projeto novo não vinculado ao Cepel ANAREDE®. 

Após preenchidos todos os campos, o botão Inserir é responsável por 

adicionar o elemento na tela. Caso você edite um elemento já existente, o botão 

habilitado será o Alterar. Caso queira remover um elemento, pode fazê-lo através do 

botão Remover, e equivale a tecla de atalho F4. 
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1.2.2 Edição de elementos de tela 

Após dispor as barras na tela, uma série de comandos permite editar os 

componentes já desenhados. 

1.2.2.1 Obter Informações do Elemento (F2) 

 

Esta função, com ícone presente na barra de faixas de opções (ou via 

atalho de teclado F2) permite obter e editar as informações configuradas nos 

elementos. 

1.2.2.2 Mover Elemento ou Mover Conexão de Elemento (F8) 

 

Essa função é encarrada de mover os elementos/conexões. Com o botão 

direito do mouse o usuário pode movimentar um objeto. Já com o botão esquerdo o 

usuário determina uma área que contenha um conjunto de objetos que se deseja 

movimentar. 

1.2.2.3 Aumentar / Reduzir Nível de Zoom (F9) 

 

O botão esquerdo do mouse aproxima o zoom no painel gráfico e o botão 

direito afasta o zoom. 
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1.2.2.4 Redimensionar Barra ou Alterar Conexão do Elemento (F12) 

 

Essa função permite ao usuário redimensionar o tamanho das barras. O 

botão esquerdo aumenta e o botão direito diminui o tamanho da barra selecionada. 

1.2.2.5 Remover Elemento (F4) 

 

Equivalente a clicar no botão Remover dentro das Informações do 

Elemento (F2), essa função permite excluir um elemento tanto da tela (*.lst) quanto 

do estudo de curto-circuito (*.ANA). 

1.2.2.6 Colorir as Zonas com Diferentes Bases de Tensão 

Uma função visual importante do editor gráfico é diferenciar qual a tensão 

base da barra e dos elementos a ela conectados visualmente através de cores. Ao 

abrir a janela de configuração dos grupos com mesma base de tensão (Dados -> 

Grupos -> Grupo Base de Tensão...), o usuário deverá selecionar a cor e a 

espessura das linhas dos elementos para cada base de tensão. 
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1.2.3 Configuração dos Elementos Eletromecânicos 

Basicamente, o restante do estudo será composto por 3 elementos. Para 

conectar duas linhas distintas, utilizaremos o elemento Linha CA, nas barras que 

possuem um gerador conectado será utilizado o elemento Gerador Individualizado 

e para conexão entre barras com base de tensão diferente será aplicado um 

Transformador. 

Para inserir um objeto de Gerador Individualizado basta clicar no quarto 

ícone da lista do Modo Desenho. 

 

Com o objeto selecionado, o botão direito do mouse rotaciona o ícone do 

gerador. Para inserir o gerador, clicar duas vezes com o botão esquerdo no local da 

tela que se deseja posicionar o objeto e em seguida uma vez com o botão esquerdo 

na barra que se deseja conectar ao gerador. Após isso, um popup com as 

configurações do gerador será aberto para ser preenchida. 
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Assim como no objeto Barra CA, o campo Nome (formato char 12 bits) 

dos demais componentes serve unicamente como controle para que o usuário 

identifique o elemento. 

Observar que o software utiliza a reatância equivalente ao instante 

subtransitório do curto-circuito e que são inseridos os valores da impedância 

equivalente de sequência positiva e sequência zero por unidade (pu) percentual em 

relação a base de tensão da barra adjacente e da base de potência do sistema. 

Nos estudos do Cepel ANAFAS® a reatância de sequência negativa é 

igual a de sequência positiva. 

Em caso de geradores de topologia estrela aterrado, a reatância de 

aterramento também deve ser inserida com valor por unidade (pu) percentual. 
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Para inserir um Transformador se utiliza o terceiro ícone dentre os do 

Modo de Desenho.  

 

Os transformadores são inseridos sempre entre entre duas barras, uma 

conectada ao enrolamento primário e outro ao secundário. Para inserir o objeto, 

clicar duas vezes com o botão direito na posição da tela que se deseja posicionar e, 

em seguida clicar uma vez na barra à esquerda que se deseja conectar ao primário 

e em seguida clicar na barra à direita do transformador. 

Por topologia, o diagrama trata a sequência primário-secundário partindo 

da direita e indo para a esquerda. Dessa forma, caso a tensão da barra à esquerda 

seja maior que a da barra à direita, será um transformador do tipo redutor de tensão. 

Caso a tensão da barra esquerda seja menor que da barra direita, o transformador 

será do tipo elevador de tensão. 

Após inserido um transformador, um popup abrirá solicitando as 

informações de configuração do elemento recém cadastrado. 
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Tal qual o objeto Gerador Individualizado, as impedâncias do objeto 

Transformador devem ser inseridas com valor por unidade (pu) em relação aos 

valores base de tensão e potência. 
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1.2.4 Configuração das Linhas de Transmissão 

Por fim da inserção de objetos, as barras não conectadas por um 

transformador serão conectadas pelo objeto Linha CA, disponível no segundo ícone 

do Modo Desenho. 

 

Para conectar duas barras através de uma linha, após selecionar o objeto 

Linha CA, clicar com o botão esquerdo, em sequência, uma vez em cada uma das 

linhas que se deseja conectar. Feito isso, um popup será exibido ao usuário para 

que se preencha os campos de configuração da linha. 
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As impedâncias da Linha CA também devem ser inseridas com valor por 

unidade (pu) em relação as bases de tensão e potência. 

Assim como no objeto Barra CA, no objeto Linha CA também são 

inseridas informações equivalentes aos disjuntores associados. A diferença é que no 

objeto linha, insere-se a Capacidade de Interrupção (kA) do disjuntor no ponto à 

extrema esquerda da linha e do disjuntor à extrema direita da linha. Dessa forma, 

caso a corrente de algum dos curtos-circuitos simulados nos estudos ultrapasse a 

suportada por esses disjuntores, um alerta será exibido no relatório da simulação. 

O esquemático equivalente a Figura 1 é apresentado a seguir. 

 

1.3 CONFIGURAÇÃO DAS CONSTANTES BÁSICAS 

Como visto no item 1.2.1, ao configurar uma barra também se configura a 

base de tensão que servirá de referência para todos os equipamentos adjacentes a 

mesma. Configurar as grandezas básicas do sistema é de suma importância par o 

estudo, pois é a partir delas que as impedâncias por unidade (pu) dos equipamentos 

é calculada. Além das bases de tensão das barras, o sistema como um todo estará 

sujeito a uma mesma base do sistema. Para verificar a potência base configurada no 

sistema basta acessar a partir do menu Dados->Opções->Constantes Básicas. Uma 

popup exibirá a Base de Potência do sistema (MVA), porém até a versão 7.2 do 

software Cepel ANAFAS®, não é possível alterar esse valor via interface gráfica. 
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Dessa forma, será necessário alterar diretamente o arquivo de entrada 

interpretado pelo algoritmo de resolução de curtos-circuitos do Cepel ANAFAS®. 

Para isso, será utilizado o software EditCEPEL®. 

No diretório onde o projeto foi salvo, clicar com o botão direito do mouse 

no arquivo *.ANA e Abrir com->Programa EditCEPEL. 

 

O editor permite alterar manualmente todas as configurações cadastradas 

de cada equipamento. Porém alterações nos Números e Nomes dos elementos 

podem provocar conflito na interface gráfica e no algoritmo de resolução de curto-

circuitos. 

Caso não exista, adicionar o seguinte trecho ao código: 

BASE 
30 
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1.4 MODOS DE ESTUDO 

Conforme o manual do software Cepel ANAFAS®, são possíveis 3 tipos 

de estudos de curto-circuito: Estudo Individual, Estudo Macro e Estudo de 
Superação de Disjuntores. 

Para estudos de curto-circuitos aplicados aos sistemas elétricos desse 

manual, será utilizada a função de Estudo Macro. Nesse modo de estudo, obtém-se 

como resultado de uma falta aplicada em um ponto todas as correntes que circulam 

no sistema durante o curto-circuito, as tensões nominais nas barras e, de forma 

opcional, estudar contingências acarretadas pela ocorrência. 

O software Cepel ANAFAS® auxilia estudos de sistemas de proteção, 

pois permite mensurar a ordem da corrente que circulará pelos equipamentos de 

detecção e atuação durante as faltas, auxiliando o usuário no correto 

dimensionamento dos dispositivos. 
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Para iniciar um estudo de contingência no sistema esquematizado, ir até o 

item Análise->Estudo Macro. 

Nesse menu existem duas opções de Estudo Macro. 

1.4.1 Estudo Macro em Barra 

A opção Em barra... gerará um estudo que acompanhará a corrente 

resultante de um curto-circuito em uma barra. A interface permite ao usuário 

selecionar barras do sistema e escolher o tipo de defeito que deseja simular. Em 

todos os Estudos Macro, será criado um caso diferente para cada falta e ponto-de-

falta selecionados. 

1.4.2 Estudo Macro Intermediário 

O algoritmo para resolução de curto-circuito de ambos os estudos é o 

mesmo, porém no modo Intermediário... o usuário estudará os efeitos da falha 

quando a mesma ocorre em algum trecho intermediário linha. 

Nesse estudo, além de inserir os Tipos de Defeito e os pontos-de-falta 

no campo Linhas de Transmissão Afetadas, o usuário deve inserir as 

especificações dos trechos em da linha que serão sujeitos a falta. 



18 

 

Instituto Federal de Santa Catarina - Florianópolis 
Departamento Acadêmico de Eletrotécnica – DAE 

Curso De Graduação em Engenharia Elétrica 
Manual de Utilização do 
Software ANAFAS 7.2 

Acadêmico: Pedro Henrique Schulze Orientador: Daniel Tenfen 
 

 

 

Para o estudo conforme o exemplo do KINDERMANN, selecionar o Tipo 
de Defeito Sólido Monofásico (At), curto circuito monofásico fraco à terra. 

Em seguida, ao clicar no botão Inserir... dentro do item Linhas de 
Transmissão Afetadas, um popup abrirá solicianto ao usuário que preencha os dois 

pontos onde extremos do estudo intermediário. 
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Na primeira caixa popup, preencher no campo Tipo a opção Barra e no 

campo Número uma das barras que conectam a linha sob falta. Como a falta ocorre 

entre a linha que conecta a barra 2 a barra 3, seleciona a barra 2. Após clicar em 

Avança >>, preencher a segundo caixa popup da mesma forma, porém 

selecionando agora a barra 3. 
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Após selecionada o trecho intermediário entre as duas barras, preencher 

as opções Aplicar falta a cada:, Iniciar em: e Terminar em: conforme especificado 

pelo Manual do Usuário e em seguida clicar no botão Executar para rodar o 

algoritmo de resolução de curto-circuitos. 
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Um estudo iniciando em 0%, terminando em 50% com passo de 10% trará 

a seguinte sequência de casos do estudo macro. 
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Dentro da pasta equivalente ao trecho de linha 70%, conforme solicitado 

pelo exercício do KINDERMANN, aparecerá um relatório para cada falta selecionada 

nos Tipos de Defeito. 

Ao selecionar o estudo monofásico-terra (FT), após clicar no botão Exibir 
o software exibirá no esquema as correntes bidirecionais de entrada e saída das 

barras, além da tensão nominal da barra. O valor exibido para cada grandeza já está 

conforme as unidades padrão do SI (volts e ampere). 

 

O valor de corrente resultante do estudo é de 701.1 A com ângulo de -90º 

(pois o software interpreta o ângulo da tensão dos geradores como referenciado em 

0º). Devido as aproximações do sistema de sequência positiva e sequência reativa 

(vide item 1.2.3), esse valor se aproxima do calculado teoricamente no livro do 

KINDERMANN (669,41 A) com um erro percentual de 4%. Como a ordem de 

exatidão dos dispositivos de proteção de curto-circuito não é menor que 5%, esse 

erro é tolerável e o valor de corrente encontrado é valido para dimensionamento dos 

equipamentos de proteção. 

Como o diagrama apresentado é unifilar, no canto superior da janela do 

Cepel ANAFAS® o usuário pode alternar a exibição do resultado entre as fases A, B 

e C (2) e entre a influência das componentes da corrente de curto-circuito de 

sequência positiva P, negativa N e zero 3Z (3). Podem ser exibidas também as 

impedâncias aparentes entre linhas (4) e entre linha e terra (5). Em (1) o usuário 

pode gerenciar as configurações de todos os equipamentos do projeto de forma 

dinâmica e em (6) gerar um relatório com os dados de simulação que lhe interessar. 

 
  3 4 5 2 1 6 
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2 ESTUDO DIRIGIDO 

Com base nas informações descritas no manual, esquematizar o sistema 

de distribuição radial da Figura 3 no software Cepel ANAFAS®. 

 

Figura 3 - Sistema de distribuição radial 
Fonte: KINDERMANN, p. 218. 
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Após montado o sistema, obter via simulação as correntes de falta 

monofásica-terra, bifásica e trifásica em cada uma das barras do sistema, conferir 

com os resultados teóricos propostos pelo livro e anotar o módulo das correntes na 

tabela em branco a seguir. 

 

Ponto 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 3𝜑𝜑 [A} 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 2𝜑𝜑 [A} 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 1𝜑𝜑−𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 [A} 

SE 4898,64 4240,61 4009,29 

1 1904,36 1649,22 1325,21 

2 1714,29 1484,61 1148,15 

3 1335,50 1156,57 883,75 

4 1032,26 893,96 671,23 

5 1448,55 1254,48 964,63 

6 1341,78 1162,01 881,46 

 

Ponto 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 3𝜑𝜑 [A} 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 2𝜑𝜑 [A} 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐 1𝜑𝜑−𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 [A} 

SE    

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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3 QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

1. O manual e a aula ajudaram no aprendizado do uso da ferramenta computacional 

Cepel ANAFAS 7.2? 

(    ) Concordo plenamente (    ) Concordo (    ) Concordo com ressalvas (    ) Não concordo 

Comentários:  

 

 

2. Somente com o manual já se poderia utilizar a ferramenta sem o auxílio do vídeo? 

(    ) Concordo plenamente (    ) Concordo (    ) Concordo com ressalvas (    ) Não concordo 

Comentários:  

 

 

3. Somente com o vídeo já se poderia utilizar a ferramenta sem o auxílio do manual? 
(    ) Concordo plenamente (    ) Concordo (    ) Concordo com ressalvas (    ) Não concordo 

Comentários:  

 

 

4. A utilização do software Cepel ANAFAS 7.2 lhe pareceu vantajosa para análise de 
curto-circuitos?  

(    ) Concordo plenamente (    ) Concordo (    ) Concordo com ressalvas (    ) Não concordo 

Comentários:  

 

 

5. Diante de um problema prático, você utilizaria o software Cepel ANAFAS 7.2? 
(    ) Concordo plenamente (    ) Concordo (    ) Concordo com ressalvas (    ) Não concordo 

Comentários:  
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ANEXO A – DIAGRAMA UNIFILAR DA SUBESTAÇÃO DE ESTUDO 
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ANEXO B – TABELA DE IMPEDÂNCIAS DE CABOS DE COBRE 

Seção 
Cabo 

Impedância de sequência 
positiva (mΩ/m) 

Impedância de sequência 
zero (mΩ/m) 

Resistência Reatância Resistência Reatância 
1,5 14,8137 0,1378 16,6137 2,9262 

2 8,8882 0,1345 10,6882 2,8755 
4 5,5518 0,1279 7,3552 2,8349 
6 3,7035 0,1225 5,5035 2,8 

10 2,2221 0,1207 4,0222 2,7639 
16 1,3899 0,1173 3,189 2,173 
25 0,8891 0,1164 2,6891 2,6692 
35 0,6353 0,1128 2,4355 2,6382 
50 0,445 0,1127 2,245 2,5991 
70 0,3184 0,1096 2,1184 2,5681 
95 0,2352 0,109 2,0352 2,5326 

120 0,1868 0,1076 1,9868 2,5104 
150 0,1502 0,1074 1,9502 2,4843 
185 0,1226 0,1073 1,9226 2,4594 
240 0,0958 0,107 1,8958 2,4312 
300 0,0781 0,1068 1,8781 2,4067 
400 0,0608 0,1058 1,8608 2,3757 
500 0,0507 0,1051 1,855 2,3491 

Fonte: (FILHO, 2013) 



102 

 

 

  



103 

 

 

ANEXO C – TABELA DE IMPEDÂNCIAS DE BARRAS DE COBRE 

Dimensões Resistência Reatância 

Polegadas (mΩ/m) 
1/2 x 1/16 96 0,8843 0,243 
3/4 x 1/16 128 0,8591 0,23 
1 x 1/16 176 0,4421 0,228 

1/2 x 1/18 144 0,4421 0,243 
3/4 x 1/8 208 0,2955 0,233 
1 x 1/8 259 0,221 0,207 

1 1/2 x 1/8 370 0,1474 0,188 
1 x 3/16 340 0,1474 0,21 

1 1/2 x 3/16 460 0,0982 0,188 
2 x 3/16 595 0,0736 0,17 
1 x 1/4 400 0,111 0,21 

1 1/2 x 1/4 544 0,0738 0,187 
2 x 1/4 700 0,0553 0,167 

2 1/2 x 1/4 850 0,0442 0,155 
2 3/4 x 1/4 1000 0,04 0,151 
3 1/2 x 1/4 1130 0,0316 0,145 

4 x 1/4 1250 0,0276 0,132 
1 x 1/2 600 0,0553 0,187 
2 x 1/2 1010 0,0276 0,163 
3 x 1/2 1425 0,0184 0,145 
4 x 1/2 1810 0,0138 0,13 

Fonte: (FILHO, 2013) 
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ANEXO D – DADOS PARA CÁLCULO DE AJUSTES DE RELÉ 
SECUNDÁRIO 

                        

      DADOS PARA CÁLCULO DE AJUSTES   
   DO RELÉ SECUNDÁRIO  
          
   CONSUMIDOR: IFSC - Florianópolis      
      ENDEREÇO: Av Mauro Ramos, 950 - Centro        
      SUBESTAÇÃO: ICO-B1        
    LOCAL PROTEÇÃO CELESC: ICO06          
              
  EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DA CELESC   
    EQUIPAMENTO: RELÉ            
      MODELO: FASE: 7SJ632       NEUTRO: 7SJ632      
      TIPO: DIGITAL              
      TENSÃO: 13,8 kV              
          NEUTRO FASE   
     CORRENTE DE DISPARO: 40.000 / 40.000 [A] 400.000 / 400.000 [A]    
    NÚMERO DE OPERAÇÕES RÁPIDAS:   - -    
     CURVA DE OPERAÇÃO RÁPIDA:   - -    
     NÚMERO DE OPERAÇÕES LENTAS   2 2    

     CURVA DE OPERAÇÃO LENTA: IEC NI (0,30) / IEC NI 
(0,30) IEC NI (0,10) / IEC NI (0,10)    

              
  CORRENTES DE CURTO NO PONTO DE CONEXÃO DO CONSUMIDOR   

  FASE TERRA FASE TERRA 
MÍNIMO 

FASE TERRA 
ASSIMÉTRICA TRIFÁSICA 

TRIFÁSICA 
ASSIMÉTRIC

A 
  

  2524 A 193 A 2769 A 3668 A 4198 A   
              
  IMPEDÂNCIA ACUMULADA NO PONTO DE CONEXÃO   
  R0 X0 R1 X1 Z1   
  1,052 p.u. 2,485 p.u. 0,325 p.u. 1,093 p.u. 1,1403 p.u.   
              
  IMPEDÂNCIA DE FALTA 40 ohms   
              
  OBSERVAÇÕES                  
  CURVA DE "TEMPO X CORRENTE" DA PROTEÇÃO DA CELESC EM ANEXO   
     MVA base = 100 MVA        
     kV base = 13,8 kV        
     I base = 4184 A        
     Z base = 1,9044 ohms        
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