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Abstract—This paper presents a case study about a real power 

system, operating as an isolated system (delta-delta network) in a 

69kV transmission line, focused on the changes in the protection 

adjustments. The line under analysis makes part of a 

transmission/distribution system that, under normal operational 

conditions is connected in 69kV level until the substation a small 

city in the end of the circuit. However, when maintenance is 

necessary in one of the 69kV line, it is necessary an alternative to 

feed the small city. To overcome this problem and operational 

minimize costs, an 11,4kV distribution line is used to feed a 69kV 

substation, that is the origin of the 69kV transmission line that 

transports energy to the small city. In maintenance conditions, 

there is an isolated system established around the line under 

analysis. In this sense, a study using RTDS (Real Time Digital 

Simulator) is made, by the analysis of the behavior of voltages 

and currents seen by the protection. The results show that the 

system conditions vary significantly when the 69kV line is 

removed from operation and the system starts operating with the 

11.4kV line, which demands important changes in the protection, 

to guarantee its performance in case of contingency. 

 
Index Terms— Distribution System, Power System Protection, 

RTDS, System Operation. 

I.  INTRODUÇÃO 

S sistemas de distribuição de energia elétrica devem 

prover qualidade e segurança no suprimento de energia 

aos consumidores de forma mais eficiente possível. Para 

garantir a continuidade, diversas configurações são utilizadas, 

envolvendo o planejamento do SEP – Sistema Elétrico de 

Potência da Distribuidora, . Circuitos alternativos para 

atendimento a clientes especiais ou centro de carga, arranjos 

de subestação com opção de transformadores abaixadores em 

paralelo e conexão de subestação móvel[1], permitem que a 

manutenção de parte do sistema ou de um equipamento 

específico não implique em corte de carga. Desta forma, tais 

arranjos devem continuar garantindo a segurança do sistema 

em caso de falha, evitando impactos em indicadores de 

qualidade do serviço, como DEC (Duração Equivalente de 

Interrupção por Unidade Consumidora) e FEC (Freqüência 

Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) da 

região atendida [2]. Esses indicadores, que no Brasil são 
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estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL, impactam nas revisões tarifárias das concessionárias 

e podem fazer com que a concessionária obetenha autorização 

para reajustes tarifárias aquém das expectativas de seus 

acionistas. No que tange a contingências, a identificação e 

classificação de eventos que implicam na desconexão de 

pontos da rede elétrica e, consequentemente, na interrupção do 

fornecimento de energia, tem sido amplamente investigada na 

literatura [3]. Tais eventos podem ser programados, como por 

exemplo, para manutenção de determinado trecho ou 

equipamento da rede. Estes eventos podem ainda implicar na 

condição de ilhamento ou isolamento de uma microrrede. 

Ilhamentos em sistemas de potência podem ser ou não 

intencionais. Devido a perturbações ou planos de contingência, 

ilhamentos intencionais podem ser previstos em sistemas de 

potência para a resolução de problemas ou manutenção na rede 

propriamente. Por outro lado, ilhamentos não intencionais 

podem ocorrer devido à resposta automática do sistema de 

proteção para faltas em redes radiais, como as redes de 

distribuição. Neste caso, um desafio é definir as condições e o 

sucesso do modo de operação remota [4]. Diversos trabalhos 

têm tratado de desconexões de microrredes da rede principal, 

gerando a criação de ilhas [5], [6] e [7]. Além do ilhamento, a 

interrupção no fornecimento pode provocar o atendimento de 

energia por um caminho alternativo, como um circuito 

paralelo. Porém, neste caso, a proteção pode ser impactada, 

necessitando, portanto, ser analisada e replanejada. Uma 

revisão de esquemas de proteção para distribuição pode ser 

encontrada em [8] e [9]. 

Diante do exposto, o artigo apresenta um estudo de caso 

acerca da operação em sistema delta-delta para atendimento de 

uma “Comunidade Isolada”, com alimentação de uma linha de 

69kV através de uma linha de 11,4kV e transformador 11,4kV 

– 69kV. A manobra foi realizada como alternativa técnico-

econômica à contratação de unidade de geração móvel para 

atendimento da carga devido à manutenção da linha que 

originalmente alimenta a comunidade e demanda alteração na 

maneira de operação do sistema, principalmente no que tange 

ao ajuste da proteção. Simulações em RTDS (Real Time 

Digital Simulator) foram realizadas para analisar o 

comportamento do sistema sob contingências, tanto nas 

condições normais de operação, quanto em operação com a 

rede “Alterada”, com a linha de 11,4kV em operação, 

alimentando um barramento de 69kV. 
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II.  OPERAÇÃO DO SISTEMA SOB ESTUDO 

A Fig. 1 mostra o sistema e as condições de contorno da 

operação. No sistema sob estudo, em condições normais de 

operação, todas as subestações estão conectadas através de 

linhas de distribuição de alta tensão (LDAT) de 69kV, 

enquanto as redes de distribuição de média tensão se mantém 

em configuração radial atendendo às cargas, ou seja, não há 

fechamento em anel pela rede de 11,4kV. Os níveis tensão da 

linha da Fig. 1 podem ser identificados por cores, sendo as 

linhas que operam em 69kV na cor verde e as linhas que 

operam em 11,4kV na cor amarela. O estudo de caso que é o 

foco deste artigo concentra-se nas consequências, sob o 

aspecto do sistema de proteção, de se utilizar uma forma 

alternativa para alimentar a carga denominada “comunidade 

isolada”, na Fig. 1. Em condições normais de operação, a linha 

identificada como “Linha 1” permanece ligada, enquanto a 

“Linha 2” se encontra desligada. Com o desligamento da 

“Linha 1”, as “Subestações 3 e 4” ficariam isoladas, com 

capacidade nula de atendimento às cargas, uma vez que não 

existe fonte de geração de energia na região. Nessa condição 

de operação, por motivo de manutenção ou contingência, a 

“Linha 1” fica indisponível e a “Linha 2 é energizada para 

permitir o atendimento da “Comunidade Isolada”. Entretanto, 

transformador que está conectado no fim da “Linha 2” à barra 

1 da subestação 3, possui seu enrolamento de 69kV em “delta” 

e de 11,4kV em “estrela aterrado”, o que faz com que a “Linha 

3”, entre as subestações 3 e 4, fique isolada, ou seja, sem 

referência para a terra, haja vista que o transformador 

abaixador da “Subestação 4” tem seu primário em “delta” 

(69kV) e seu secundário em “estrela aterrado” (11,4kV). 

Caracterizadas as situações de operação do sistema em 

arquitetura “normal” e “alterada”, passou-se à etapa do estudo 

de caso envolvendo faltas na “Linha 3”, abordando aspectos 

relacionados aos ajustes da proteção dessa linha na condição 

de operação “Normal” e “Alterada”. 

III.  SIMULAÇÃO EM RTDS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A.  RTDS 

O RTDS ou Simulador Digital em Tempo Real é um 

equipamento com grande capacidade de processamento de 

informações, capaz de simular, em tempo real e em malha 

fechada, fenômenos eletromagnéticos [10]. Podem-se simular 

fenômenos transitórios eletromagnéticos em softwares como 

[11]. Entretanto, não é possível simular em tempo real 

utilizando ferramentas como essas [12]. Em termos de 

aplicação campos do RTDS podem-se citar testes de 

equipamentos de controle e proteção, verificação de 

desempenho de sistemas elétricos de potência, entre outras 

aplicações [13], [14], [16]. Esse equipamento é utilizado por 

diversas empresas e institutos de pesquisa em todo o mundo 

para estudo de sistemas elétricos de potência [17][18][19][20]. 

Um exemplo da importância e dos investimentos feitos nesta 

área é o Centro de Estudos Avançados em Sistemas Elétricos 

de Potência de Universidade do Estado da Flórida, que possui 

um RTDS composto por 14 racks [20]. A modelagem dos 

sistemas elétricos, bem como equipamentos dos sistemas 

elétricos de potência, é feita a partir de sua interface gráfica, o 

software RSCAD. 

Neste contexto, os testes mostrados neste artigo foram 

realizados no Laboratório de Simulação Multi-Plataformas da 

Faculdade de Engenharia da UFJF [21]. 

 

B.  Modelagem do Sistema sob Estudo em RTDS 

A modelagem do sistema sob estudo é mostrada na Fig. 2. 

No que tange à aquisição de sinais para tomada de decisão da 

proteção, há transformadores de potencial na barra 1 da 

“Subestação 3”, bem como transformadores de corrente 

conectados à saída da “Linha 3”, objeto desse estudo de caso. 

No que concerne às simulações computacionais, foram 

combinadas as seguintes situações para posterior análise de 

resultados: 

 
Fig. 1.  Sistema sob estudo. 
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 Simulação de curtos-circuitos monofásicos, bifásicos 

e trifásicos, todos com o envolvimento de terra na 

linha sob estudo; 

 As faltas foram simuladas nos seguintes pontos: na 

“Barra 1” da “Subestação 3”, na barra da 

“Subestação 4” e a 50% e 75% da “Linha 3”, que 

conecta essas subestações; 

 No que se refere à resistência de falta, foram 

simuladas faltas com 0, 20 e 50 ohms; 

 No que se refere à condição de carregamento do 

sistema, foram simuladas faltas nos patamares de 

carga leve e pesada, de acordo com o ONS [22]. 

 

Os elementos que representam as estruturas de curto-

circuito estão destacados de vermelho na Fig. 2. 

C.  Análise dos Resultados 

Todos gráficos analisados nesta seção referem-se a 

medições de corrente e tensão aquisitadas na saída da “Barra 

1” da “Subestação 3”. Outra observação importante é que, se a 

linha de transmissão de 69kV entre as “Subestações 2 e 3” 

(“Linha 1”) estiver em funcionamento, a “Linha 2” estará fora 

de operação, e vice-versa. Ademais, é importante ressaltar que, 

apesar de terem sido realizadas diversas simulações, somente 

algumas serão mostradas neste artigo, na condição de carga 

pesada, de acordo com o ONS [22]. 

No gráfico da Fig. 3 são mostrados os fasores das correntes 

de linha durante um curto-circuito (falta) AT, na barra de 

69kV da “Subestação 4”, com resistência de falta de 50Ω. Os 

dois conjuntos de fasores mostrados no gráfico referem-se às 

correntes de curto na configuração normal do sistema, ou seja, 

com a “Linha 1” (69kV) operando, e na condição de operação 

“Alterada”, com a “Linha 2” (11,4kV) operando. Pode-se 

observar que a corrente de curto-circuito, para o caso no qual a 

“Linha 1” está em operação, é muito maior do que a corrente 

percebida na condição de operação “Alterada”. Os cálculos 

realizados mostraram uma corrente que chega a 500 A para 

condição normal. Já na condição “Alterada”, a ocorrência de 

um curto-circuito não altera as correntes de linha, que são da 

ordem de 15A. No que tange à corrente de neutro, quando a 

“Linha 1” está em operação, observa-se que a mesma chega a 

493A, enquanto que, para a condição “Alterada”, os valores 

não chegam a 1A. Esse comportamento é coerente com as 

condições operação “normal e “Alterada”. 

 

 
 

Fig. 3.  Correntes de fase relativas a curto AT na barra 69kV da “Subestação 

4”, com resistência de falta de 50 Ω. 

 

No gráfico da Fig. 4 são mostrados os fasores das correntes 

de linha durante um curto-circuito ABT, na barra de 69kV da 

“Subestação 4”, com resistência de falta de 50Ω, nas mesmas 

condições simuladas para a geração do gráfico da Fig. 3, no 

que tange à operação das linhas que alimentam a “Subestação 

3”. 

Pode-se observar que a corrente de curto-circuito, para o 

caso no qual a “Linha 1” (69kV) está em operação, chega a 

valores muito maiores do que os valores observados quando o 

curto ocorre na condição de operação “Alterada”. Nos cálculos 

realizados, a corrente chega a 560 A quando a “Linha 1” está 

em operação, o que representa aproximadamente 38 vezes a 

corrente de carga. Já no caso da ocorrência no curto na 

condição “Alterada”, essa corrente chega a aproximadamente 

9 vezes a corrente de carga. Com relação à corrente de neutro, 

quando a “Linha 1” está em operação, observa-se que a mesma 

chega a 745A, enquanto que, para a condição de operação 

“Alterada”, essa corrente chega a 155A. 

 
Fig. 2.  Modelo do sistema sob estudo em RSCAD para simulação em RTDS. 
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Fig. 4.  Correntes de Fase Relativas a Curto ABT na barra da “Subestação 4” 

com resistência de falta de 50 Ω. 

 

No gráfico da Fig. 5 são mostrados os fasores das correntes 

de linha durante um curto-circuito ABCT, na barra primária da 

“Subestação 4”, com resistência de falta de 50Ω, nas mesmas 

condições simuladas no gráfic da Fig. 1, no que tange à 

operação das linhas que alimentam a “Subestação 3”. 

Pode-se observar que a corrente de curto-circuito, para o 

caso no qual a LT 69kV (“Linha 1”) está em operação, chega a 

valores muito maiores do que os valores observados quando o 

curto ocorre na condição de operação “Alterada” (“Linha 2” 

em operação). Nos cálculos realizados, a corrente chega a 

581A quando a linha de 69kV está em operação, o que 

representa aproximadamente 39 vezes a corrente de carga, 

enquanto que, no caso da ocorrência no curto na condição de 

operação “Alterada”, essa corrente chega a aproximadamente 

11 vezes a corrente de carga. Com relação à corrente de 

neutro, quando a LT de 69kV está em operação, observa-se 

que a mesma chega a 17A, enquanto que, quando a linha de 

11,4kV está em operação, essa corrente chega a 3,5A. 

 

 
 

Fig. 5.  Correntes de fase relativas a curto ABCT na barra primária da 

“Subestação 4”, com resistência de falta de 50 Ω. 

 

Analisando-se os gráficos das Fig. 3, 4 e 5, observa-se 

significativa redução das correntes de curto-circuito na saída 

da “Linha 3” quando a “Linha 2” está em operação, o que 

implica na necessidade de alteração dos ajustes de proteção. 

Analisado o comportamento das correntes, os gráficos. a 

seguir referem-se ao comportamento das tensões na barra de 

69kV da “Subestação 3” em condições de curto-circuito na 

“Linha 3”. 

No gráfico da Fig. 6 são mostrados os fasores das tensões 

de fase para um curto-circuito AT, na barra primária da 

“Subestação 4”, com resistência de falta de 50Ω. Os dois 

conjuntos de fasores mostrados no gráfico referem-se às 

tensões ABC e de sequência na condição normal de operação 

do sistema, ou seja, com a linha de transmissão de 69kV 

operando. Pode-se observar que as tensões ABC apresentam 

uma variação de aproximadamente 1,2%, de acordo com os 

cálculos realizados. Com relação às tensões de sequência, a 

tensão de sequência positiva apresentou redução de 1% e 

ocorreu o surgimento de sequência negativa (0,015pu) e zero 

(0,09pu), em valores bem reduzidos, se comparados ao valor 

de sequência positiva (1pu). 

 

 
 

Fig. 6.  Tensões ABC e de sequência relativas a curto AT na barra primária da 

“Subestação 4” com resistência de falta de 50 Ω, com a LT 69kV em 

operação. 

 

No gráfico da Fig. 7 são mostrados os fasores das tensões 

de fase para um curto-circuito AT, na barra primária da 

“Subestação 4”, com resistência de falta de 50Ω. Os dois 

conjuntos de fasores mostrados no gráfico referem-se às 

tensões ABC e de sequência com a linha de distribuição de 

11,4kV operando. Pode-se observar que as tensões nas fases 

BC apresentam valores de aproximadamente 1,5pu e nas 

tensões de sequência, observa-se o surgimento de um alto 

valor de sequência zero (aproximadamente 2pu). 
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Fig. 7.  Tensões ABC e de sequência relativas a curto AT na barra primária da 

“Subestação 4” com resistência de falta de 50 Ω com a LD 11,4kV em 

operação. 

 

No gráfico da Fig. 8 são mostrados os fasores das tensões 

de fase para um curto-circuito ABCT, na barra primária da 

“Subestação 4”, com resistência de falta de 50Ω. Os dois 

conjuntos de fasores mostrados no gráfico referem-se às 

tensões ABC e de sequência na condição normal de operação, 

ou seja, com a linha de transmissão de 69kV operando. Pode-

se observar que as tensões ABC apresentam valores 

ligeiramente inferiores aos valores observados sem a presença 

do curto-circuito (em torno de 0,97pu). Nas tensões de 

sequência, observa-se a mesma redução no valor da tensão de 

sequência positiva e o surgimento de um pequeno valor de 

sequência zero (0,08pu). As tensões de sequência, por estarem 

superspostas aos valores ABC, não aparecem no gráfico da 

Fig. 8. 

 

 
 

Fig. 8.  Tensões ABC e de sequência relativas a curto ABCT na barra 

primária da “Subestação 4”, com resistência de falta de 50 Ω com a LT 69kV 

em operação. 

 

No gráfico da Fig. 9 são mostrados os fasores das tensões 

de fase um curto-circuito ABCT, na barra primária da 

“Subestação 4”, com resistência de falta de 50Ω. Os dois 

conjuntos de fasores mostrados no gráfico referem-se às 

tensões ABC e de sequência com a linha de distribuição de 

11,4kV operando. Pode-se observar as tensões ABC em torno 

de 0,68pu e nas tensões de sequência, observa-se o valor da 

sequência positiva em aproximadamente 0,73pu, com 

surgimento de um pequeno valor de sequência negativa 

(0,03pu). 

 

 
 

Fig. 9.  Tensões ABC e de sequência relativas a curto ABCT na barra 

primária da “Subestação 4” com resistência de falta de 50 Ω com a linha de 

11,4kV em operação. 

 

Analisando-se os gráficos das Fig. 6 a 9, na condição de 

operação “alterada”, a proteção de tensão de sequência zero é 

necessária para curtos-circuitos assimétricos, haja vista que os 

valores de corrente observados são muito inferiores aos 

observados quando a LT 69kV está em operação. Já para curto 

circuito simétrico, observa-se sensível redução dos valores de 

tensão de fase, o que faz com que esse tipo de falta possa ser 

detectado por proteção de subtensão. 

 

D.  Análise dos Ajustes de Proteção 

 

No que tange ao sistema de proteção, em função da nova 

configuração da rede, foram ajustados dois grupos de 

proteção: o Grupo 1 para as condições normais de operação; 

Grupo 2 para condição “Alterada” do sistema. Vale ressaltar 

que os ajustes aqui descritos são referentes à proteção voltada 

para a “Linha 3”, de 69kV, entre as “Subestações 3 e 4”, onde 

o sinal de tensão é medido por um TP, 69kV/115V (fase-fase), 

conectado na “Barra 1” da “Subestação 3” e as correntes por 

três TC´s, 300/5A, na saída da “Linha 3”. 

O Grupo 1 de ajuste contempla basicamente as funções de 

proteção de sobrecorrente instantânea e temporizada (50/51) 

de fase e neutro. Já o Grupo 2, além das funções de 

sobrecorrente, também estão ajustadas as funções de 

sobretensão e sobretensão de neutro (59/59N). 

A função sobretensão tem patamares de ajuste Fase-Fase e 

Fase-Neutro e uma função exclusiva para sobretensão de 

sequência zero, habilitada para identificar a falta que envolve 

terra com presença da componente simétrica zero. A 

composição dessa função pode ser feita de duas formas: 

medição em campo da soma das 3 fases por meio de TP 

conectado “delta aberto”; ou a utilização das componentes 

simétricas do filtro do relé apropriado para ajuste do 59(Z0). 

Na Tabela I estão mostrados os ajustes realizados na 

proteção quando a “Linha 1” está em operação (modo de 

operação normal) e quando a “Linha 2” está em operação 

(modo de operação “Alterado”).  

Os ajustes descritos foram elaborados e avaliados pela 
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empresa concessionária de energia detentora do sistema sob 

estudo, levando-se em consideração os relés e demais 

equipamentos de proteção disponíveis na subestação. 
TABELA I 

AJUSTES DA PROTEÇÃO 

Ajuste da Proteção 

por Cenário 

Normal Alterado 

Relé de Sobrecorrente 

(Fase) 

80A/0.12s (IEC NI) 

1300A / 0.05s 

80A/0.12s (IEC NI) 

1300A / 0.05s 

Relé de Sobrecorrente 

(Neutro) 

40A / 0.2s (IEC NI) 

900A / 0.05s 

40A / 0.2s (IEC NI) 

900A / 0.05s 

Relé de Sobretensão 

(Fase-Neutro) 

Não Utilizado 73,04 V (1.1 pu) / 4s 

Relé de Sobretensão 

(Fase-Fase) 

Não Utilizado 138 V (1.2 pu) / 0,05s 

Relé de Sobretensão 

(Neutro) 

Não Utilizado Sobretensão neutro nível 1 

53,12 V (0.8 pu) / 4s 

Sobretensão neutro nível 2 

99,6 V (1.5 pu) / 0,05s 

 

IV.  CONCLUSÕES 

O artigo apresentou um estudo de caso acerca da operação 

de um sistema isolado (rede delta-delta) em uma linha de 

69kV (“Linha 3”), para um atendimento especial durante a 

manutenção de uma linha 69kV (“Linha 1”) que originalmente 

atende a uma comunidade por um sistema não isolado (delta-

estrela). Foi realizada uma análise acerca do comportamento 

das tensões e correntes utilizando-se RTDS (Real Time Digital 

Simulator), a fim de se verificar as alterações necessárias nos 

ajustes de proteção para que o sistema de proteção seja 

eficiente, no caso de contingências. Os resultados das 

simulações mostraram que as condições do sistema variam 

sensivelmente quando se retira a linha de 69kV de operação e 

passa-se a operar com a linha de 11,4kV, o que demanda 

importantes alterações nas proteções, a fim de garantir sua 

atuação em caso de contingência. 

As próximas etapas da pesquisa que motivou o 

desenvolvimento deste artigo contemplam a parametrização do 

relé da concessionária de distribuição de energia elétrica e sua 

simulação no modo “hardware-in-the loop” com o RTDS, a 

fim de verificar o comportamento da proteção, com os ajustes 

sugeridos, frente às contingências que ocorrerem no sistema ao 

qual ela tem a função de proteger. 
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