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“Ninguém baterá tão forte quanto à vida. 
Porém, não se trata de quão forte pode bater, 

se trata de quão forte pode ser atingido e 
continuar seguindo em frente. É assim que a 

vitória é conquistada." 
(Sylvester Stallone) 



RESUMO 
 
 

O sistema de distribuição compreende as redes elétricas das classes de 15kV 
também chamadas de média tensão e das classes até 1kV, baixa tensão. Esta monografia 
aborda as redes de média tensão. Estas redes são responsáveis pela distribuição da 
energia elétrica para as cidades. Na sua maioria são redes aéreas, extensas e sujeitas a 
ocorrências externas como descargas atmosféricas, vandalismo, arborização, abalroamento, 
animais, etc. Para diminuir o impacto dessas ocorrências para os clientes, são instalados 
equipamentos de proteção que operam para faltas na rede elétrica restringindo a área 
interrompida o mais próximo ao defeito. O sistema de proteção tem como principais 
equipamentos as chaves fusíveis com operação monopolar, religadores e relés associados 
a disjuntores com operação tripolar. Para atuarem com eficiência esses equipamentos 
devem ser ajustados adequadamente seguindo uma filosofia de proteção que envolve os 
seguintes conceitos: Coordenação e Seletividade. 

 

Palavras Chaves: Configuração da proteção. Sistema de distribuição. Chaves fusíveis. 

Religadores. 15kV. Seletividade. Coordenação. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

The distribution system comprises the grids of the classes of 15kV also called of 
medium voltage and the classes up 1kV, low voltage. This monograph addresses the grids of 
the medium voltage.These grids are responsible for the distribution of electricity to the cities. 
In the mostly are air grids, extensive and subject to external events such as lightning, 
vandalism, afforestation, collision, animals, etc. For reduce the impact of these events to the 
customers, are installed protective equipment that operate for faults in the grid restricting the 
area stopped closest to the defect. The protection system’s have main equipments the fuses 
keys with monopolar operation, recloses and relays associated to breakers with tripolar 
operation. To act efficiently such equipment shall be appropriately adjusted following a 
philosophy of protection that involves the following concepts: coordination and selectivity. 
 

Keywords: Protection configuration. Distribution system. Fuses keys. Recloses. 15kV. 

Selectivity. Coordination.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
Com o desenvolvimento econômico e populacional que as grandes cidades do Brasil 

vêm enfrentando durante décadas, cada vez mais o consumo de energia elétrica utilizada 

pelas diversas áreas da sociedade crescem em paralelo a esse desenvolvimento. 

 Com esse crescente aumento de demandas de energia as redes de distribuição de 

energia passam a ter grandes quilômetros de extensão e uma grande quantidade de 

consumidores em um mesmo circuito. Tendo em vista que as nossas redes de energia são 

aéreas, ficando sujeitas a diversos fenômenos naturais e acidentais que provoquem a 

interrupção no fornecimento, é imprescindível a utilização de equipamentos e filosofias de 

proteção nas redes de distribuição. 

 Para minimizar os danos e evitar possíveis acidentes o sistema de proteção é uma 

ferramenta indispensável para as distribuidoras de energia. Com a utilização de 

equipamentos de proteção modernos e com uma filosofia de seletividade e coordenação 

aplicada nesses equipamentos é possível proteger as redes de tal forma somente 

ter interrompida a distribuição de energia em eventos permanentes, onde somente 

será possível restabelecer a energia com a presença de uma equipe de eletricistas no local 

do evento, como na situação em que um carro derruba um poste. 

 Assim, quando ocorrer eventos transitórios, como um galho de arvore tocando na 

rede, cabe aos equipamentos de proteção que possuem relés digitais atuar de forma rápida, 

aplicando piscas em intervalos determinados para em seguida restabelecer a energia 

distribuída sem causar grandes impactos aos clientes. 

 Utilizando a mais alta tecnologia em equipamentos de proteção e com ajustes 

projetados de forma a atender da melhor forma a característica da rede, se torna possível 

diminuir os prejuízos que a falta de energia gera em indústrias, residências, comércios e 

serviços essências, tanto em eventos permanentes ou transitórios, de tal forma que as 

perdas sejam momentâneas e sem prejuízos financeiros para o consumidor e 

a concessionária. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 

2.1 Sistema de Distribuição 
 

 
A energia elétrica utilizada pela população é dividida em três etapas em seu 

processo. A primeira etapa é a geração, que pode ser hidráulica, solar, eólica, entre outras; 

a segunda é o sistema de transmissão, responsável em transportar a energia da geração 

até os grandes centros. Como as distâncias envolvidas são muito grandes, para diminuir as 

perdas do transporte da energia principalmente por conta do efeito Joule, esse sistema 

opera em alta tensão da ordem de 138kV a 500kV. O sistema de transmissão maior ou igual 

a 138kV, é chamado de rede básica; a terceira etapa é o sistema de distribuição que é a 

etapa final para que a energia chegue aos consumidores. Este sistema é dividido em média 

tensão, que opera na faixa de 11,9kV a 23kV e baixa tensão que opera na faixa de 

127/220V e 220/380V. 

Algumas cargas industriais podem ser atendidas em média tensão como os fornos a 

arco em siderurgia. Mas a grande maioria das cargas é alimentada em baixa tensão e, para 

isso, a energia precisa ser rebaixada da média tensão para a baixa tensão. 

Para as mudanças dos níveis de tensão da alta para a média, e da média para a 

baixa tensão, são utilizados transformadores abaixadores. 

Na Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), as tensões padronizadas para a 

rede de distribuição são; na média tensão 11,9kV e 13,8kV e na baixa tensão 220/127V e 

380/220V. 

Quanto aos transformadores abaixadores utilizados nas subestações e redes de 

distribuição da CPFL Paulista, o padrão de ligação é delta no lado de maior tensão, 

chamado de primário, e estrela aterrada no lado de menor tensão, chamado secundário. 

Na conexão delta o “fechamento” das bobinas é em triângulo, de modo que o início 

de um enrolamento é ligado ao final do outro, formando graficamente um triângulo 

equilátero. Os condutores externos são ligados às junções de cada fase. Conforme figura 1: 
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   Fonte: o autor (2013) 

 
                          FIGURA 1 – “Fechamento" das bobinas em triângulo 

 
No secundário do transformador o “fechamento” das bobinas é em estrela, onde a 

extremidade de cada uma das bobinas é ligada entre si. O ponto de fechamento das 

bobinas (neutro) é solidamente aterrado. Conforme figura 2: 

 

 
     Fonte: o autor (2013) 
 

                            FIGURA 2 – “Fechamento” estrela 
 

A distribuição de energia feita com o “fechamento” estrela com neutro solidamente 

aterrado é chamado de sistema de distribuição a 4 condutores, podendo ser feito de outras 

formas de acordo com a norma NBR 5410:2004 (item 4.2.2.1) em corrente alternada:  

- Monofásico a dois condutores; 

- Monofásico a três condutores; 

- Bifásico a três condutores; 
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- Trifásico a três condutores; 

- Trifásico a quatro condutores. 

Os valores de tensão apresentados pela CPFL são nominais, mas podem variar por 

causa das cargas, os limites dessa variação são definidas pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), que tem a finalidade de regular a produção, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia, em conformidade com as políticas e diretrizes do Governo 

Federal. A ANEEL detém o poder regulador. 

 

 

Fonte: o autor (2013) 
 
FIGURA 3 - Equipamentos de proteção de uma rede de Distribuição 
 

A ANEEL publicou em 2012, o documento PRODIST (Procedimento de Distribuição 

de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), onde em seu modulo oito prevê os limites 

de variações de tensão da rede de distribuição. Conforme tabelas de 1 a 9: 

 
   TABELA 1 - Pontos de conexão em Tensão Nominal superior a 1 kV e inferior a 69 kV 

Tensão de Atendimento 
(TA) 

Faixa de Variação da Tensão de Leitura (TL) em 
Relação à Tensão de Referência (TR) 

Adequada 0,93TR TL  1,05TR 

Precária 0,90TR TL<0,93TR 

Crítica TL<0,90TR ou TL>1,05TR 

    Fonte: PRODIST Módulo 8 (2012, p. 30-31) 
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   TABELA 2 - Pontos de conexão em Tensão Nominal igual ou inferior a 1 kV (220/127V) 

Tensão de Atendimento 
(TA) 

Faixa de Variação da Tensão de Leitura (TL) em 
Relação à Tensão de Referência (TR) 

Adequada (201 TL  231)/(116 TL  133) 

Precária 
(189  TL<201 ou 231<TL  233)/ 

(109 TL<116 ou 133<TL  140) 

Crítica (TL<189 ou TL>233)/(TL<109 ou TL>140) 

   Fonte: PRODIST Módulo 8 (2012, p. 30-31) 
 
  TABELA 3- Pontos de conexão em Tensão Nominal igual ou inferior a 1 kV (380/220V) 

Tensão de Atendimento 
(TA) 

Faixa de Variação da Tensão de Leitura (TL) em 
Relação à Tensão de Referência (TR) 

Adequada (348 TL  396)/(201 TL  231) 

Precária 
(327  TL<348 ou 396<TL  403)/ 

(189 TL<201 ou 231<TL  233) 

Crítica (TL<327 ou TL>403)/(TL<189 ou TL>233) 

   Fonte: PRODIST Módulo 8 (2012, p. 30-31) 
 
  TABELA 4- Pontos de conexão em Tensão Nominal igual ou inferior a 1 kV (254/127V) 

Tensão de Atendimento 
(TA) 

Faixa de Variação da Tensão de Leitura (TL) em 
Relação à Tensão de Referência (TR) 

Adequada (232 TL  264)/(116  TL  132) 

Precária 
(220  TL<232 ou 264<TL  269)/ 

(109  TL<116 ou 132<TL  140) 

Crítica (TL<220 ou TL>269)/(TL<109 ou TL>140) 

   Fonte: PRODIST Módulo 8 (2012, p. 30-31) 
 
  TABELA 5 - Pontos de conexão em Tensão Nominal igual ou inferior a 1 kV (440/220V) 

Tensão de Atendimento 
(TA) 

Faixa de Variação da Tensão de Leitura (TL) em 
Relação à Tensão de Referência (TR) 

Adequada (402  TL  458)/(201  TL  229) 

Precária 
(380  TL<402 ou 458<TL  466)/ 

(189  TL<201 ou 229<TL  233) 

Crítica (TL<380 ou TL>466)/(TL<189 ou TL>233) 

   Fonte: PRODIST Módulo 8 (2012, p. 30-31) 
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  TABELA 6 - Pontos de conexão em Tensão Nominal igual ou inferior a 1 kV (208/120V) 

Tensão de Atendimento (TA) 
Faixa de Variação da Tensão de Leitura (TL) em 

Relação à Tensão de Referência (TR) 

Adequada (196  TL  229)/(113  TL  132) 

Precária 
(189  TL< 196 ou 229<TL  233)/ 

(109  TL< 113 ou 132<TL  135) 

Crítica (TL<189 ou TL>233)/(TL< 109 ou TL> 135) 

  Fonte: PRODIST Módulo 8 (2012, p. 30-31) 
 
  TABELA 7- Pontos de conexão em Tensão Nominal igual ou inferior a 1 kV (230/115V) 

Tensão de Atendimento (TA) 
Faixa de Variação da Tensão de Leitura (TL) em 

Relação à Tensão de Referência (TR) 

Adequada (216  TL  241)/(108  TL  127) 

Precária 
(212  TL< 216) ou (241<TL  253)/ 

(105  TL< 108 ou 127<TL  129) 

Crítica (TL< 212 ou TL> 253)/(TL< 105 ou TL> 129) 

  Fonte: PRODIST Módulo 8 (2012, p. 30-31) 
 
  TABELA 8 - Pontos de conexão em Tensão Nominal igual ou inferior a 1 kV (240/120V) 

Tensão de Atendimento (TA) 
Faixa de Variação da Tensão de Leitura (TL) em 

Relação à Tensão de Referência (TR) 

Adequada (216  TL  254)/(108  TL  127) 

Precária 
(212  TL<216 ou 254<TL  260)/ 

(106  TL<108 ou 127<TL  130) 

Crítica (TL<212ou TL>260)/(TL<106 ou TL>130) 

  Fonte: PRODIST Módulo 8 (2012, p. 30-31) 
 
  TABELA 9 - Pontos de conexão em Tensão Nominal igual ou inferior a 1 kV (220/110V) 

Tensão de Atendimento (TA) 
Faixa de Variação da Tensão de Leitura (TL) em 

Relação à Tensão de Referência (TR) 

Adequada (201  TL  229)/(101  TL  115) 

Precária 
(189  TL<201 ou 229<TL  233)/ 

(95  TL<101 ou 115<TL  117) 

Crítica (TL<189 ou TL>233)/(TL<95 ou TL>117) 

  Fonte: PRODIST Módulo 8 (2012, p. 30-31) 
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A ANEEL acompanha os serviços prestados pela distribuidora através de um sistema 

de qualidade que avalia os seguintes indicadores: DEC, FEC, DIC, FIC e DMIC, com metas 

a serem cumpridas pela distribuidora, caso não seja cumprida a meta dos indicadores DIC, 

FIC e DMIC, a empresa é obrigada a fazer uma compensação financeira para o consumidor 

no mês subsequente. 

De acordo com o PRODIST (2012, p.17 - 18), os significados dos indicadores são: 
DEC – duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, que 
indica o intervalo de tempo, em média, em que ocorreu descontinuidade da 
prestação de serviço em cada unidade consumidora do conjunto 
considerado, no período de apuração, em horas;  
FEC – frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, que 
indica o número de vezes, em média, em que ocorreu descontinuidade da 
prestação de serviço em cada unidade consumidora do conjunto 
considerado, no período de apuração;  
DIC – duração de interrupção individual por unidade consumidora ou ponto 
de conexão de instalações dos demais acessantes, que indica o intervalo de 
tempo em que ocorreu descontinuidade da prestação de serviço em uma 
unidade ou instalação, no período de apuração, em horas; 
FIC – frequência de interrupção individual por unidade consumidora ou 
ponto de conexão de instalações dos demais acessantes, que indica o 
número de vezes em que ocorreu descontinuidade da prestação de serviço 
em uma unidade ou instalação, no período de apuração; 
 DMIC – duração máxima de interrupção individual por unidade 
consumidora ou ponto de conexão de instalações dos demais acessantes, 
que indica o intervalo de tempo máximo em que ocorreu descontinuidade da 
prestação de serviço em uma unidade ou instalação, no período de 
apuração, em horas. 

 
 

2.2 Elos Fusíveis 
 

 
O elo fusível/chave fusível é um dispositivo que protege os circuitos primários da 

linha de transmissão contra curto-circuito e sobrecorrentes, por ser uma forma barata de 

proteção é amplamente utilizado nas redes de distribuição tanto rural quanto urbana. Ele 

consiste basicamente de um elemento fusível colocado em um invólucro e os modelos 

fabricados variam tanto a corrente como a tensão, ou seja, variam de acordo com a 

demanda ou necessidade. 

Segundo Professor Cide (1999) composto de um elemento fusível, fabricado com liga 

de estanho ou outro material, que por ocasião de circulação de uma sobrecorrente “derrete”, 

interrompendo o circuito elétrico.  

Este dispositivo fica dentro de um tubo com revestimento interno de fibra de vidro, 

destinado à interrupção do arco elétrico, conhecido como “cartucho”. Quando a chave 

fusível está fechada (armada) e ocorre a queima do elo fusível, é liberada uma mola que por 
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sua vez libera o cartucho abrindo a chave e consequentemente interrompe a circulação da 

corrente eliminando o defeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte:<http://crismeq.com.br> 
 
                  FIGURA 4 - Elo fusível 
 

Os elos fusíveis são utilizados sempre como o primeiro equipamento de proteção 

próximo a carga ou saída de ramal. 

A norma brasileira NBR-7282 (2011) da ABNT prescreve três tipos de elos fusíveis 

de distribuição: elo tipo K, H e T. Os elos tipo K são do tipo “rápido”. São utilizados para a 

proteção de alimentadores e ramais. Os elos tipo T são do tipo “lento”. Os elos do tipo H são 

do tipo “alto surto”. São utilizados na proteção de transformadores. Os elos tipo K e T 

suportam continuamente 150% do seu valor nominal. Os elos tipo H suportam 

continuamente 100%.Os elos tipo K e T começam a operar a partir de 2.0 x In. Os elos tipo 

K (Figura 5) começam a operar a partir de 1.5 x In. Deve-se sempre consultar a curva tempo 

x corrente fornecida pelo fabricante. 
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                  Fonte: NTC-66 da CELG (2011) 
 

                            FIGURA 5 - Curvas características de fusão tempo x corrente para elos fusíveis 
                                                  tipo "K"  
 

Corrente Nominal de um Elo Fusível: 
Segundo a NTC-66 da CELG (Centrais Elétricas de Goiás) o valor nominal 
da corrente eficaz para o qual o elo fusível é projetado e pelo qual é 
designado, é capaz de conduzir esta corrente indefinidamente, sem que as 
elevações de temperatura excedam os valores especificados. (NTC-66, 
2011, p. 4) 
 

Relação de Rapidez de um Elo Fusível: relação entre os valores de corrente mínima 

de fusão a 0,1 e à 300 segundos, para valores nominais de até 100A, ou 600 segundos para 

valores acima de 100A. 

Elos Tipo H são elos fusíveis de alto surto. 

Elos Tipo K elos fusíveis rápidos, tendo relação de rapidez variando entre 6 (para elo 

fusível de corrente nominal 6A) e 8,1 (para elo fusível de corrente nominal 200A). 
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Elos Tipo T elos fusíveis lentos, tendo relação de rapidez variando entre 10 (para elo 

fusível de corrente nominal 6A) e 13 (para elo fusível de corrente nominal 200A). 

 
               TABELA 10 - Valores limites para as características tempo x corrente de pré-arco elos  
IIIIIIIIIIIIIIIIIIfusíveis tipo K 

Grupo 
Corrente 
Nominal 

(A) 

Corrente de Pré-arco (A) 
Relação 

de 
Rapidez 

300s 10s 0,1s 

Antes Depois Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

Valores 
preferenciais 

(A) 

6 12 14,4 13,5 20,5 72 86 6,0 
10 19,5 23,4 22,4 34 128 154 6,6 
15 31 37,2 37 55 215 258 6,9 
25 50 60 60 90 350 420 7,0 
40 80 96 96 146 565 680 7,1 
65 128 153 159 237 918 1,1 7,2 

100 200 240 258 388 1,5 1,8 7,6 
    Fonte: NTC-66 da CELG (2011) 
     

     TABELA 11 - Características elétricas dos dispositivos fusíveis 

Elos Fusíveis Dispositivo Fusível a Utilizar 

Tipo 
Corrente Nominal [A 

eficaz] 

Tensão 

Máxima [kV 

eficaz] 

Corrente 

Nominal do 

Porta-Fusível 

[A eficaz] 

Capacidade de 

Interrupção 

Simétrica [kA 

eficaz] 

H 0,5,  1,  2,  3  e  5 
15 

100 

7,1 

36,2 3,5 

K e T 6, 10, 15, 25, 40, 65 e 100 
15 7,1 

36,2 3,5 

K e T 140 a 200 15 200 7,1 

      Fonte: NTC-66 da CELG (2011) 
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Fonte: NTC-66 da CELG (2011) 
 
                        FIGURA 6 - Vista detalhando chave fusível 

 

 
     Fonte: GED 2859 (2013,p.11) 
 
    FIGURA 7 - Desenho que exemplifica montagem da chave fusível no Posto de Transformação em                                                           
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII  Poste com transformadores até 300 KVA 
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2.3 Religadores 
 

 
Os religadores (figura 8) são equipamentos usados tanto para a proteção da saída 

de alimentadores como para a proteção de linhas, ao longo do alimentador. São 

equipamentos que operam em tensão de 11,9 kV até 34,5 kV. Sua função principal é 

garantir a proteção do sistema elétrico nos casos de curto circuito na rede. Também, pode 

ser utilizado como equipamento de manobra. O mecanismo de abertura dos contatos é 

tripolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Manual eletrônico da TAVRIDA ELECTRIC (2008) 
 
                               FIGURA 8 - Modelo de religador 

 
Os modelos antigos tinham uma bobina para cada fase ligada em série com a rede 

elétrica. Esta bobina fazia a proteção de sobrecorrente de fase e tinha um circuito eletrônico 

para a proteção de terra. A bobina série limitava a capacidade de corrente do religador. 

Os modelos atuais têm relé microprocessado que executa várias funções de 

proteção como: sobrecorrente de fase e de neutro, sobretensão, subtensão, 

sobrefrequência, subfrequência. 

Conforme citado acima, a principal função de proteção do religador é de 

sobrecorrente, tanto para fase como para terra, com unidades de atuação independentes. 

Esse equipamento, quando instalado, deve coordenar com os outros equipamentos 

de proteção da rede como relé e fusível. Para isso ele tem recursos de ampla faixa de ajuste 

de corrente e de curvas tempo x corrente. A faixa de ajuste de corrente de partida (pick up) 

pode variar de 4A até 600A.  As curvas de característica tempo inverso (normal inverso, 



24 

muito inverso, extremamente inverso), conforme padrão IEC, tem uma faixa de ajuste de 

0,05 a 1 seg. e as de tempo definido de 0,1 a 300 seg. 

Um dos recursos importante do religador é sua capacidade de religar o circuito após 

uma abertura. Isto garante o fornecimento de energia sem necessidade de uma intervenção 

do eletricista para o restabelecimento. 

Esse recurso pode ser descrito da seguinte maneira: se ocorrer um curto circuito na 

rede e o religador detectar a falta ele abre o circuito e depois de um determinado tempo, 

previamente programado, religa. Se, quando religar o circuito o defeito desapareceu, o 

fornecimento de energia fica restabelecido. Caso contrário, se o defeito ainda permanece, o 

religador efetua nova abertura e novo religamento. Esse ciclo de abertura e religamento 

ocorre enquanto existir defeito na rede ou até o religador atingir o número de operações 

programado. 

Estatisticamente a maioria dos defeitos que ocorre na rede é de natureza transitória, 

ou seja, eles acontecem e depois de um determinado tempo desaparecem como, por 

exemplo, árvore tocando na rede, descarga atmosférica. Assim, com o recurso do 

religamento, muitos defeitos na rede que poderiam causar uma interrupção prolongada 

acabam causando uma interrupção de curta duração, com benefício para os clientes. 

Outro recurso importante utilizado no religador é a configuração do ciclo de 

operação. Geralmente no lado carga do religador existem chaves fusíveis para proteção de 

pequenos trechos de rede. Se ocorrer a queima do elo fusível os clientes ligados na frente 

da chave vão sofrer uma interrupção com tempo prolongado, porque será necessária uma 

intervenção do eletricista para a troca do elo. Para evitar esse problema configura-se o 

religador para realizar uma ou duas operações com curva tempo x corrente de resposta 

rápida e as demais com curva tempo x corrente de resposta lenta, num total de três ou 

quatro operações. Assim, num primeiro momento o religador abre o circuito antes de ocorrer 

a queima do elo fusível. Se o defeito for transitório, quando religar o circuito o defeito 

desapareceu e o fornecimento de energia é mantido. Caso o defeito seja permanente a 

próxima operação do religador terá um tempo mais lento que a curva tempo x corrente do 

elo fusível assim, ocorrerá a queima do elo fusível isolando o trecho com defeito. Essa 

configuração do religador visa preservar o elo fusível em caso de defeito transitório na rede. 
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       Fonte: GED 2859 (2013,p.11) 
 
      FIGURA 9 - Curva característica dos ajustes de um religador 

 

 

2.3.1 Dimensionamento do religador 
 
 

Quando um religador é instalado na rede dois parâmetros devem ser atendidos: o 

equipamento deve suportar a maior corrente de carga passante por ele e deve ter 

capacidade de interromper a corrente de curto circuito no ponto de sua instalação. Os 

modelos atuais atendem esses dois requisitos porque são fabricados para suportar até 630A 

continuamente e têm capacidade de interromper uma corrente de curto circuito simétrica de, 

no mínimo, 12,5kA. Comparando com o padrão atual de construção de rede, a maior bitola 

de cabo utilizada tem capacidade de condução de corrente de 510A e a maior corrente de 

curto circuito deve ser limitada em 10kA simétrica. 

Os modelos de religadores instalados na rede da CPFL Paulista estão na tabela 12: 
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         TABELA 12 – Corrente nominal e capacidade de interrupção simétrica dos religadores iiiiiiiiiiii    
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutilizados na rede de Morungaba 

Modelos Corrente nominal (A) Capacidade de 

interrupção simétrico 

(kA) 

Nu Lec – série N e U 630  12,5  

Cooper – Nova 15 630 12,5 

Tavrida - OSM15 630 16 

NOJA – OSM15 630 16 

          Fonte: o autor (2013) 
 
 

2.3.2 Critérios para ajuste do religador 
 

 
Uma vez instalado, o religador deve ser ajustado de modo a satisfazer os seguintes 

requisitos: 

 Corrente de partida de fase (pick up de fase): 

A corrente de partida de fase deve ser ajustada de modo a suportar a maior corrente 

de carga passante, que leva em consideração manobras de rede, projetada para o período 

de estudo (KF). Essa projeção é uma composição do crescimento vegetativo das cargas 

mais a previsão de demanda dos principais clientes instalados na frente do religador. 

Também, deve ser sensibilizada pela menor corrente de curto circuito entre fases calculada 

na sua zona de proteção, dividida por um fator de segurança (FS). Esse fator de segurança 

leva em consideração erros envolvidos no cálculo das correntes de curto-circuito como 

bitolas de condutor e traçados da rede, erros da RTC e erros do relé. Esse fator de 

segurança deve estar na faixa de 1,5 à 2. Assim: 

IcargaxKF < Ipartida fase < IccFFmin/FS 

 Corrente de partida de neutro (pick up de neutro): 

A corrente de partida de neutro deve ser ajustada de modo a suportar a corrente 

para terra em condições normais de serviço, presente quando existem cargas ligadas entre 

fase e terra no sistema de distribuição de média tensão e também, deve ser sensibilizada 

pela menor corrente de curto circuito calculada entre fase e terra na sua zona de proteção. 

De posse dessas informações escolhe-se o menor ajuste possível. Assim: 

Iterra < Ipartida neutro < IccFTmin 
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 Curvas tempo x corrente da proteção de fase e de neutro: 

A escolha da curva tempo x corrente a ser ajustada no religador deve ser aquela que 

garante a coordenação com os demais equipamentos instalados no circuito. Quando os 

equipamentos envolvidos possuem relé microprocessado, deve-se estabelecer uma 

diferença de tempo entre as curvas de pelo menos 0,3 seg. de modo que, o equipamento 

instalado mais perto da fonte fique com uma curva com tempo de resposta mais alto que o 

equipamento instalado no lado carga. Quando o equipamento instalado na frente do 

religador for chave fusível, a escolha da curva tempo x corrente a ser ajustada no religador 

depende da filosofia de proteção adotada para o caso em estudo. Se a filosofia for de 

preservar o elo fusível para os casos de falta transitória, deve-se escolher para a primeira e 

segunda operação do religador uma curva com tempo de resposta mais rápida do que a do 

elo fusível e, para as demais operações utilizar curva mais lenta que a do elo fusível. Assim, 

num primeiro momento o religador faz as duas primeiras operações antes que ocorra a 

queima do elo fusível, se o defeito persiste, ocorrerá a queima do elo sem operação do 

religador. Esta filosofia é interessante quando a carga atendida pelo religador não tem 

problema com interrupção de curta duração por causa da sequência de operação do 

religador. Se a filosofia for interromper o trecho com defeito logo na primeira ocorrência  de 

falta na rede, utiliza-se curva tempo x corrente mais lenta que a do elo fusível para evitar a 

operação do religador. Esta filosofia é utilizada quando existe carga no circuito do religador 

que é sensível a interrupção mesmo que de curta duração.  

 

 

2.3.3 Sequência de operação 
 

 

Este ajuste diz respeito à maneira como o religador vai operar, quais as curvas 

tempo x corrente serão utilizadas na sequência de operação do religador. Pode ter uma 

sequência de operação utilizando curvas tempo x corrente de resposta rápida e lenta; 

somente curvas de resposta rápida ou somente curvas de resposta lenta. A escolha da 

sequência de operação do religador depende da filosofia de proteção adotada para a rede 

em estudo. No tópico anterior foi abordada a questão da filosofia de proteção. 
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Fonte: o autor (2013) 
 
FIGURA 10 - Operação de um disjunto seguida do bloqueio do religador 

 
 

2.3.4 Disjuntores de alimentadores 
 

 

Para proteger os circuitos de alimentadores que integram o sistema de distribuição 

de uma subestação é instalado na saída de cada alimentador um disjuntor associado a um 

relé digital. Assim, quando um evento de curto-circuito ocorrer na rede e os equipamentos 

de proteção instalados ao longo da rede não atuarem, cabe ao disjuntor instalado na saída 

do alimentador proteger a rede. 

Com a utilização de disjuntores na saída de cada alimentador cabe a Geral de 15kV 

atuar somente em curtos-circuitos que ocorram dentro da subestação entre Geral de 15kV e 

disjuntores de alimentador. 

Como se trata de um dispositivo associado a um relé digital as curvas de proteção 

são idênticas às utilizadas em religadores já mencionados anteriormente, possuindo as 

funções 50/51, 50/51 N e 51 GS. 

Para se ajustar um disjuntor de alimentador é utilizada a mesma filosofia empregada 

para religadores já mencionada em itens anteriores. 
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2.3.5 Geral de 15kV 
 
 
A Geral de 15kV é o primeiro dispositivo de proteção de sobrecorrente no lado de 

baixa tensão do transformador, funcionando como um backup do disjuntor de alimentador 

para curto-circuito que ocorram próximos a subestação. 

Sua característica construtiva é idêntica ao disjuntor de alimentador, possuindo um 

relé associado ao disjuntor. 

O ajuste dessa proteção deve garantir a coordenação com os relés dos disjuntores 

dos alimentadores, atuar para defeitos dentro da subestação até os disjuntores de 

alimentadores, suportar a carga de todos os alimentadores e proteger o transformador da 

subestação contra curto-circuito. 



30 

3 DIRETRIZ PARA ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO DE      
IIIPROTEÇÃO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO 

  

 
Para elaboração de estudo de proteção de redes de distribuição é necessário seguir 

um roteiro no qual se aplica toda a filosofia de proteção. 

O estudo de proteção é elaborado quando ocorre uma reconfiguração de rede em 

casos de manobra, por exemplo, instalações de novos equipamentos de proteção, 

construção de novos circuitos de alimentadores e ligação de novas cargas significativas 

(grandes clientes). 

Após a avaliação da necessidade da elaboração de um estudo de proteção é 

necessário o levantamento de alguns dados como diagrama unifilar da rede, índices de 

qualidade do sistema elétrico, consumidores prioritários (hospital, grandes indústrias), 

demanda dos alimentadores, previsão de expansão do sistema, cálculo de curto-circuito nos 

pontos da rede e dados da Subestação. Com essas informações levantadas é definido qual 

o arranjo de proteção visando atender as características da rede. 

A definição dos ajustes dos equipamentos de proteção deve ser feita no sentido da 

carga (cliente) até a fonte (Subestação) de modo a estabelecer a coordenação e 

seletividade entre os equipamentos de proteção. Os primeiros equipamentos a serem 

dimensionados são os elos fusíveis instalados próximo aos clientes. Em seguida são 

definidos os ajustes do religador, instalado em ponto estratégico que possibilita a divisão da 

rede em grande bloco de carga. Por fim, são definidos os ajustes dos equipamentos da 

Subestação, no caso da rede de distribuição disjuntores de alimentador e geral de 15kV. 
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4 COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE DA PROTEÇÃO 
 
 
Os equipamentos de proteção que possuem relés digitais como religadores, 

disjuntores de subestação e Geral de 15kV,  necessitam estar coordenados entre si e 

configurados para operarem em sequencias preestabelecidas.  

Já os equipamentos que possuem somente uma curva de operação como os elos 

fusíveis, devem atuar somente em eventos permanentes, evitando que seja necessária a 

substituição do equipamento em eventos transitórios, onde o curto-circuito ocorreu de forma 

transitória e posteriormente o evento foi extinto, restabelecendo os padrões de distribuição 

de energia. 

O estudo de coordenação e seletividade é baseado na superposição das curvas 

tempo x corrente em gráfico bi-log. Onde todos os equipamentos de proteção que estiverem 

operando no mesmo circuito devem estar coordenados e seletivos. 

 
 

4.1 Seletividade entre Elos Fusíveis 
 

 
A Seletividade entre dois elos fusíveis é definida como: elo protegido sendo o mais 

próximo a fonte e elo protetor sendo o mais próximo a carga conforme figura 11. Dessa 

forma o elo protetor deverá queimar até 75% mais rápido que o elo protegido (aquele mais 

próximo a subestação) garantindo assim a seletividade entre os elos. 

 

 

     Fonte: GED (2013, p.32) 
 
    FIGURA 11 - Elos fusíveis protegido e protetor 
 

A coordenação entre elos do tipo K e H e entre elos tipo K a seletividade deverá ser 

feita obedecendo os critérios das tabelas 13 e 14: 
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                            TABELA 13 - Correntes máximas para seletividade entre elos K e H 

Elo fusível protegido 
10k 15k 25k 40k 65k 
90 230 420 700 1200 
- 130 370 700 1200 
- - 220 640 1200 
- - - 350 1100 
- - - - 700 

                               Fonte: GED (2013, p.33) 
 

                   TABELA 14 - Correntes máximas para seletividade entre elos tipo K 

Elo 
fusível 

protetor 

Elo fusível protegido 

10k 15k 25k 40k 65k 

1H 100 200 400 650 1000 
2H 40 180 350 650 1000 
3H 40 180 350 650 1000 
5H 40 180 350 650 1000 

                     Fonte: GED (2013, p.33) 
                             

 

4.2 Seletividade Relé-Elo Fusível 
 

 
A CPFL não permite que os disjuntores dos alimentadores tenham sequencia de 

operação que evite a queima do elo fusível mesmo em falhas de natureza transitória, desta 

maneira para haver a seletividade entre o relé do alimentador e o elo é necessário que o elo 

fusível interrompa a corrente antes que o relé opere. Assim se considerarmos o tempo de 

interrupção do disjuntor igual a 8 ciclos (0,133s) portanto para haver seletividade o fusível 

deverá fundir em tempos inferiores à 0,133s caso contrário haverá a atuação do disjuntor e 

não a queima do elo. 

 

 

4.3 Coordenações Relé-Religador 
 
 

Neste tipo de coordenação os relés de proteção do disjuntor não deverão operar 

enquanto o religador realiza sua sequência de operação ou até que a falta seja extinta, 
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tomando como base que as curvas de operação do religador já estão definidas e as 

correntes de pick-up de religador deverão ser menores que as correntes de pick-up do relé, 

ou seja, a soma dos religamentos do religador deve ser inferior ao avanço total para atuação 

do relé. 

 

 
    Fonte: GED (2013, p.33) 
 
    FIGURA 12- Coordenação relé-religador 
 

Segundo GED – 2912 para se obter uma coordenação satisfatória as 
correntes de "pick-up" do religador deverão ser menores que as correntes 
de "pick-up" dos respectivos relés de fase ou terra. A soma dos avanços 
relativos do contato móvel do relé, devido aos religamentos do religador, 
deve ser inferior ao avanço total para a atuação do relé, independentemente 
da corrente de curto-circuito na zona de proteção mútua.(BOMBASSARO, 
2013, p. 36) 
 

Para obtermos a aproximação da curva temporizada do relé, deve-se escolher a 

curva que permita que, para o ponto mais crítico da zona de proteção compartilhada: 

 

 
                 Fonte: o autor (2013) 
 
                    FIGURA 13 – Fórmula para escolha da curva temporizada do 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii                          irelé 

 

Ao escolher esta curva, calcula-se o tempo de atuação entre o relé e o religador. 

Para se definir a curva como ajuste para o relé, a soma do avanço do contato móvel tem 

que estar próximo, mas ainda abaixo de 100%. Para obtenção de uma curva mais rápida é 

necessário que a soma esteja muito abaixo de 100%, este processo é repetido até que a 

soma dos avanços relativos para uma curva esteja próximo de 100%. 
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Este conceito se aplica para definição das curvas temporizadas para os relés de fase 

e terra. Com isso é possível escolher a curva temporizada mais rápida que possua 

coordenação com o religador. 

 

 

4.4 Coordenações Religador - Elo Fusível 
 
 
A coordenação do religador com o elo fusível é adequada quando o elo fusível não 

queimar, na operação rápida do religador, mas queimar na primeira operação temporizada 

do religador. 

Para isso o religador deve ser ajustado para trabalhar na curva rápida e depois na 

curva temporizada. 

A CPFL não utiliza elo fusível entre a fonte e o religador (subestação e religador), 

pois se houver a queima do elo fusível na fase que alimenta a bobina de fechamento, 

enquanto o religador faz as tentativas de religamento, haverá uma subtensão na bobina de 

fechamento, provocando tentativas seguidas de religamento, causando a queima da 

mesma. É utilizado apenas elo fusível do lado da carga. 

A coordenação entre elo fusível e o religador terá a maior corrente quando a curva 

de fusão mínima do elo fusível e a curva rápida do religador multiplicados por um fator K se 

cruzarem. O fator K é um fator de segurança para quando o religador tiver uma sequencia 

de operação rápida, e outro fator que leva em consideração o aquecimento do elo fusível, 

quando o religador tiver duas operações rápidas. Conforme mostra a tabela abaixo: 

 
                           TABELA 15 - Fator K de multiplicação da curva rápida do religador com elo fusível 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii            do lado da carga 

Tempo de 
religamento 

Um operação 
rápida 

Duas operações 
rápidas 

< 0,5s 1,25 1,8 
< 0,5s e < 5,0s 1,25 1,35 

                             Fonte: GED (2013, p.33) 
 

A coordenação entre elo fusível e o religador terá a menor corrente quando a curva 

de interrupção máxima do elo fusível e a curva temporizada do religador multiplicados por 

0,9 se cruzarem, este fator garante os possíveis erros da curva do religador. 
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Para que haja a coordenação entre o religador e o elo fusível se faz necessário à 

checagem dos valores de curto-circuito fase-terra mínimo do trecho em que estes 

dispositivos estão fazendo a proteção. 

Na figura abaixo se pode observar os valores das correntes máximas (Imax) e 

mínimas (Imin) da coordenação entre um religador e um elo fusível. 

 

 
            Fonte: GED (2013, p.33) 
 
           FIGURA 14 – Coordenação religador – elo fusível 

 
A coordenação no sistema só é identificada quando existir defeitos com correntes 

maiores que Imin e menores que Imax. Quando houver correntes menores que Imin não haverá 

coordenação nem seletividade no sistema, isso ocorre, pois o religador irá efetuar sua 

sequencia completa de operação antes da queima do fusível. Para correntes maiores que 

Imax o sistema irá identificar seletividade, ou seja, o elo fusível irá queimar antes que o 

religador possa realizar a sua operação rápida. 
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4.5 Religador-Religador 
 
 

Quando existe a ligação de dois religadores em série, o sistema poderá haver 

coordenação ou seletividade. A coordenação irá ocorrer quando os dois religadores 

operarem juntos na curva simultânea. Já a seletividade irá ocorrer quando o religador 

protegido mais próximo da subestação elétrica estiver com a sequência de coordenação 

ativa, assim o religador protetor fará sua sequencia de operação. 

Para ambas as técnicas acima mencionadas (coordenação e seletividade), as curvas 

dos equipamentos protegidos multiplicados pela constante 0,9 – deverão resultar 12 ciclos 

(200 ms) mais lentas em relação as curvas do equipamento protetor, multiplicada pela 

constante 1,1. Os pick-ups dos equipamentos protetores devem ser iguais ou menores ao 

do equipamento protegido. 

Nas figuras abaixo, pode-se observar a coordenação e seletividade entre os 

religadores: 

 

 
            Fonte: GED (2013, p.33) 
 
           FIGURA 15 - Coordenação entre religadores 
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         Fonte: GED (2013, p.33) 
 
        FIGURA 16 - Seletividade entre religadores 
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5 ESTUDO DE CASO SE MORUNGABA 
 

 

5.1 Objetivo 
 

 
Definir os ajustes das proteções de sobrecorrente da cabine de 15kV, disjuntores, 

religadores e  relés instalados na rede de distribuição. 

 

 

5.2 Motivação 
 

 
Implementação do estudo unifilar referente à construção da subestação “SE 

Morungaba 138 kV”, auto regulada, com 25 MVA (2x 12,5 MVA) de potência instalada e 

cinco saídas de alimentadores (MBA21, MBA22, MBA23 , MBA11 e MBA12), bem como a 

reconfiguração de parte da rede de distribuição do município de Morungaba. 

A necessidade desta obra foi indicada pelo diagnóstico / prognóstico realizado para a 

elaboração do PESE (Programa de Expansão do Sistema Elétrico) 2011-2020. 

Outro motivo relevante é o fato da subestação existente ter tensão primária de 34,5 

kV, portanto, sem proteção. 
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5.3 Dados Atuais da Rede de Morungaba 
 

 
TABELA 16 - Demandas máximas atual das subestações envolvidas 

SUBESTAÇÕES 

SE (SIGLA) 

Capacidade DEMANDA [KVA] Nº FATOR DE Nº 

[kVA] PONTA 

FORA DE 

PONTA ALIMET. 

POTÊNCIA 

[%] CONSUMIDORES 

Morungaba 
12.500 10.485 7.549 2 95,90 2.105 

(MBA) - TR1 

Morungaba 

(MBA) 6.250 471 4.360 1 94,41 2.750 

TR Provisório 

 Fonte: o autor (2013) 
 

  TABELA 17 - Demandas máximas atual dos alimentadores envolvidos 

SUBESTAÇÕES 

SIGLA 
CARREGAMENTO [A] FATOR DE 

Nº CONSUMIDORES 
PONTA FORA DE PONTA POTÊNCIA [%] 

MBA 08 350 140 96,91 323 

MBA09 165 240 94,19 1.782 

MBA 10 23 212 94,41 2.750 

  Fonte: o autor (2013) 
 

 

5.4 Análise do Planejamento 
 

 
A construção da nova subestação no município de Morungaba, com a instalação de 

cinco saídas de alimentadores e a consequente reconfiguração da rede de distribuição, 

urbana e rural, irá equilibrar, na medida do possível, o carregamento e a quantidade de 

consumidores por circuito. 

As figuras 17 e 18 mostram as situações, existente e proposta, do arranjo de saída 

dos alimentadores e, a figura 19, o detalhe da subestação: 
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            Fonte: o autor (2013) 
 
                               FIGURA 17 - Situação existente 

 

 
           Fonte: o autor (2013) 
 
                               FIGURA 18 - Situação proposta 
 

SE MBA - Existente 

6,25 + 6,25 MVA

08

TR-1 // TR-2

09

TR-3

6,25 MVA

10

(Provisório)

SE MBA - Proposta

12,5 MVA

11

TR-1

12

TR-2

12,5 MVA

22 2321
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      Fonte: o autor (2013) 
 
                         FIGURA 19 - SE Morungaba 138 kV 

 

 

5.5 Equipamentos Manobrados para Reconfiguração dos    
IIIIIiAlimentadores 
 

 
Para definir a nova configuração da rede de distribuição de Morungaba e distribuir os 

alimentadores visando a melhor configuração de rede realizaram-se as seguintes manobras 

(Tabela 18) nas chaves Fusíveis, Fusível Direta, Faca e Óleo já existentes na rede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR-1 TR-2

MBA11

MBA12

MBA21

MBA22

MBA23
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                     TABELA 18 - Relação de Manobras Propostas 

DISPOSITIVO Nº OPERATIVO ATUAL PROPOSTO 

Fusível 19673 N/A Fechar 

Fusível 19739 N/F Abrir 

Fusível Direta 17326 N/F Abrir 

Fusível 19674 N/F Abrir 

Fusível 19675 N/A Fechar 

Fusível 21522 N/F Abrir 

Fusível 17322 N/A Fechar 

Faca 463375 N/F Abrir 

Faca 19676 N/A Fechar 

Faca 19759 N/A Fechar 

Óleo 19764 N/F Abrir 

Óleo 19760 N/A Fechar 

Faca 19765 N/A Fechar 

             Fonte: o autor (2013) 
 

 

5.6 Perdas Técnicas e Energia Não Distribuída 
 

 
Com a conclusão do PESE de Morungaba, o rede de distribuição obteve uma 

redução nas perdas técnicas, que representam a perdas no fio, por aquecimento, durante o 

transporte da energia por aquecimento.  

 
         TABELA 19 - Redução das Perdas Técnicas e END (ano base) 

PERDAS TÉCNICAS [MWh] ENERGIA NÃO DISTRIBUÍDA [MWh] 

ANTES DEPOIS REDUÇÃO (%) ANTES DEPOIS REDUÇÃO (%) 

423,67 292,30 31,00 28,21 23,47 16,80 

          Fonte: o autor (2013) 
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5.7 Indicadores DEC e FEC 
 

 
Com a reconfiguração da rede de distribuição e a instalação dos novos 

transformadores os indicadores de DEC e FEC tiveram uma redução, conforme tabela 

abaixo, possibilitando um melhor desempenho dos indicadores de qualidade da rede de 

Morungaba. 

 
          TABELA 20 - Melhoria dos Indicadores 

DEC FEC 

ANTES DEPOIS REDUÇÃO (%) ANTES DEPOIS REDUÇÃO (%) 

11,36 10,67 6,07 7,36 7,12 3,26 

           Fonte: o autor (2013) 
 

 

5.8 Tabela Comparativo das Subestações – Antes x Depois 
 

 

Após a implantação da PESE de Morungaba o carregamento dos transformadores, 

fator de potência e numero de consumidores ficaram mais equilibrados. Assim, 

possibilitando uma melhora considerável no fator de potencia comparado com a situação 

existente antes das obras do PESE, como mostra a figura a seguir: 

 
 TABELA 21 - Demanda máxima futura das SE´s (2011) 

SUBESTAÇÕES 

SE (SIGLA) 
CARREGAMENTO [kVA] FATOR DE 

POTÊNCIA [%] 
Nº 

CONSUMIDORES PONTA FORA DE PONTA 
Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

Morungaba (MBA) 
TR1 - 5.777 - 2.356 94,22 94,22 - 4 

Morungaba (MBA) 
TR2 - 5.774 - 8.967 91,79 99,68 - 4.861 

 Fonte: o autor (2013) 
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5.9 Tabela Comparativo dos Alimentadores – Antes x Depois 
 

 
 Após a conclusão do PESE de Morungaba, os alimentadores MBA08, MBA09 e 

MBA09 obtiveram melhoras quanto a carregamento, fator de potência e número de 

consumidores individualmente conforme tabela abaixo. 

 
  TABELA 22 - Demanda máxima futura dos alimentadores [TR2] (2011) 

ALIMENTADORES 

SIGLA 
CARREGAMENTO [A] FATOR DE 

POTÊNCIA [%] 

Nº 
CONSUMIDORES 

PONTA FORA DE PONTA 
Antes Depois 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 
MBA 08 MBA 21 350 153 140 123 90,89 99,20 323 967 
MBA 09 MBA 22 165 59 240 146 97,95 97,95 1.78 2.12 
MBA10 MBA 23 23 80 212 174 99,8 99,8 2.75 1.77 

  Fonte: o autor (2013) 
 

 

 

5.10 Comentários 
 

 

Com a proposta de construção da SE Morungaba nova, 138 kV, com a instalação de 

cinco saídas de alimentadores, duas delas novas, procurou-se reconfigurar a rede de 

distribuição da melhor maneira possível, equilibrando os carregamentos e a quantidade de 

consumidores, tanto na área urbana quanto na rural. 

Não foi constatada nenhuma transgressão dos imites de DIC e FIC na rede em 

estudo. 

 

 

5.11 Análise da Proteção 
 
 

No lado de média tensão dos dois transformadores será instalado disjuntor de 15kV-

2000A comandado por relé de sobrecorrente (geral de 15kV) e no lado de alta tensão as 

proteções de sobrecorrente atuam nos disjuntores de linha 145kV-1250A (geral de 138kV). 
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Essa subestação terá também um disjuntor de interbarras de 15kV-2000A 

comandado por relé de sobrecorrente porém, não será habilitada a função de proteção.  

Os ajustes das proteções de sobrecorrente foram definidos considerando que a 

subestação será telecontrolada. 

 

 

5.12 Dados de curto-circuito nos barramentos de 11,9kV e 138kV 
 

 
Para a elaboração do estudo de proteção é necessário calcular os dados de curto-

circuito nos barramentos de 11,9kV e 138kV para possibilitar os ajustes a serem adotados. 

No estudo de caso da SE Morungaba os dados de curto-circuito calculados seguem 

conforme tabela abaixo: 

 
       TABELA 23 - Dados de curto-circuito nos barramentos de 11,9kV e 138kV 

BARRAMENTO TRIFÁSICO MONOFÁSICO 

138kV 5720 A 3310 A 

11,95kV - TR1 7160 A 7460 A 

11,95kV - TR2 7210 A 7650 A 

        Fonte: o autor (2013) 
 

 

 

5.13 Características do Transformador I e II 
 

 
Os dois Transformadores utilizados na Subestação de Morungaba possuem a 

mesma características construtivas, conforme o tabela abaixo: 
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TABELA 24 - Características dos transformadores 

CARACTERÍSTICASDO TRANSFORMADOR 

Fabricante: Siemens  

Potência: 10/12,5 MVA 

Tipo de ligação: Delta/Estrela – Dyn1 

Impedância seq. pos. na base 10MVA (138-11,95kV): 6,03% 

Relação de TC: 

AT 50/100/150/200/250/300/400/450/500/600-5 (10B400) 

BT 100/200/300/400/500/600/800/900/1000/1200-5 (10B400) 

NEUTRO 50/100/150/200/250/300/400/450/500/600-5 (10B200) 

Relação de tap: 

119025-120750-122475-124200-125925-127650-129375-131100-132825-134550-136275-138000-139725-141450-143175-

144900-146625 kV/11950kV 

Comutador de derivação sob carga: 

Fabricante ABB 

Tipo UZFRT 550/150  (17 pos.) 

Relé do comutador: Siemens – 7SJ6025-5EB00-1FA0-Z/C 

Relé do regulador de tensão: TREE TECH – AVR 

 
Fonte: o autor (2013) 
 

 

5.14 Equipamentos de Proteção Utilizados na Rede 
 

 
Com a nova configuração, a rede de Morungaba fica composta com os seguintes 

equipamentos de proteção: 

 
                                                   TABELA 25 - Equipamentos de proteção utilizados na rede de  
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII                                                Morungaba 

 
    Fonte: o autor (2013) 

 
Todos os equipamentos de proteção foram distribuídos de modo a melhorar a 

confiabilidade e a proteção da rede. 

 

 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE
Chave fusível 222
Religadores 7
Cabine de 15kV 2
Dsjuntores 5
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5.15 Dimensionamento dos Elos das Chaves Fusíveis 
 

 
Os elos fusíveis utilizados na rede de distribuição são das seguintes capacidades: 

10K, 15K, 25K, 40K e 65K. 

 

 

5.16 Ajustes de Religadores 
 

 

Após a definição da nova configuração da rede de distribuição de Morungaba, foram 

definidos os ajustes e os pontos de instalações dos sete religadores a serem 

utilizados na rede, visando seletividade e coordenação entre os equipamentos 

existentes. Para visualização dos parâmetros adotados seguem os ajustes e zona 

de proteção de cada religador que compõem a rede de Morungaba. 

 
                              TABELA 26 - RA 21510 – Alimentador MBA-23 

RA 21510 Fase Neutro GS 

Pick up temporizada 120A 40A 8A 

Curva temporizada 0,1 0,15 2 seg. 

Caract curva MI EI Tempo Def. 

                   Fonte: Autor (2013) 
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  Fonte: o autor (2013) 
 
  FIGURA 20 - Destacando a zona de proteção do Religador 21510 
 
                              TABELA 27 - RA 425746 – Alimentador MBA-21 

RA 425746 Fase Neutro GS 

Pick up temporizada 100A 40A 8A 

Curva temporizada 0,2 0,3 2 seg. 

Caract curva MI EI Tempo Def. 

                  Fonte: Autor (2013) 
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              Fonte: o autor (2013) 
 

                          FIGURA 21 - RA 425746 
 
                              TABELA 28 - RA 425437 – Alimentador MBA-22 

RA 425437 Fase Neutro GS 

Pick up temporizada 100A 30A 7A 

Curva temporizada 0,1 0,1 2 seg. 

Caract curva EI EI Tempo Def. 

                   Fonte: o autor (2013) 
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   Fonte: o autor (2013) 
 
   FIGURA 22 - Destacando a zona de proteção do Religador 425437 
 
                              TABELA 29 - RA 19712 – Alimentador MBA-22 

RA 19712 Fase Neutro GS 

Pick up temporizada 200A 80A 8A 

Curva temporizada 0,1 0,1 3 seg. 

Caract curva EI EI Tempo Def. 

             Fonte: o autor (2013) 
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   Fonte: o autor (2013) 
 
   FIGURA 23 - RA 19712 

 
                              TABELA 30 - RA 6944 – Alimentador MBA-22 

RA 6944 Fase Neutro GS 

Pick up temporizada 120A 60A 10A 

Curva temporizada 0,1 0,1 2 seg. 

Caract curva EI EI Tempo Def. 

      Fonte: o autor (2013) 
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  Fonte: o autor (2013) 

 
  FIGURA 24 - RA 6944 
 
                              TABELA 31 - RA 19808 – Alimentador MBA-22 

RA 19808 Fase Neutro GS 

Pick up temporizada 160A 60A 8A 

Curva temporizada 0,1 0,1 2 seg. 

Caract curva EI EI Tempo Def. 

           Fonte: o autor (2013) 
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      Fonte: o autor (2013) 
 
     FIGURA 25 - RA 19808 
 
                              TABELA 32 - RA 19763 – Alimentador MBA-22 

RA 19763 Fase Neutro GS 

Pick up temporizada 160A 60A 8A 

Curva temporizada 0,1 0,1 2 seg. 

Caract curva EI EI Tempo Def. 

                                Fonte: o autor (2013) 
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       Fonte: o autor (2013) 
 
                          FIGURA 26 - RA 19763 
 

 

5.17 Ajustes dos Disjuntores  
 

 
Foi utilizado o mesmo ajuste para os alimentadores MBA11, MBA12, MBA21, MBA22 

e MBA23. Assim foi representado na Figura 27, somente um painel de ajustes propostos. 

 

 



55 

 
  Fonte: o autor (2013) 
 
  FIGURA 27 - Resumo dos ajustes de proteção dos disjuntores dos alimentadores da SE Morungaba 
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    Fonte: o autor (2013) 
 
    FIGURA 28 – Curvas de fase, neutro e GS dos disjuntores dos alimentadores da SE Morungaba 
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5.18 Ajustes da Cabine de Geral de 15kV 
 

 
Foi utilizado o mesmo ajuste para a cabine de 15kV do Transformador I e II . Assim, 

foi representado na Figura 29, somente um painel de ajustes propostos. 

 

 
  Fonte: o autor (2013) 
 
  FIGURA 29 - Resumo dos ajustes de proteção Geral de 15kV SE Morungaba 
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   Fonte: o autor (2013) 
 
   FIGURA 30- Curvas de fase, neutro e GS da Geral de 15kV da SE Morungaba 
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5.19 Coordenograma dos Ajustes de Proteção da SE Morungaba   
 

 

Para verificar a coordenação e seletividade de todos os equipamentos de proteção 

da rede de distribuição de Morungaba, serão plotados em um gráfico corrente x tempo os 

ajustes de cada equipamento que foi utilizado no estudo.  

Como existem sete religadores será utilizado o ajuste do equipamento religador que 

possui a curva característica mais alta. Considerado que essa é a condição mais 

conservadora os demais equipamentos estarão coordenando, pois estarão com as curvas 

abaixo desse ajuste. Como a Geral de 15kV e Disjuntores de subestação possuem o mesmo 

ajuste será plotado somente uma curva de cada. 

Para facilitar a visualização dos ajustes, os gráficos serão divididos em dois, onde, 

um ilustrara os ajuste de fase (50/51) e outro os ajustes de neutro e terra (50/51N e 51GS).  

Com a plotagem das curvas ficou comprovado a diferença de 0,300s entre todos os 

equipamentos. Assim, comprovando a coordenação e seletividade da rede de distribuição 

da cidade de Morungaba. 
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                     Fonte: o autor (2013) 
 
                   FIGURA 31 – Curvas de fase (50/51) de todos os equipamentos de proteção da SE 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iiiiiiiiiiiMorungaba. 
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              Fonte: o autor (2013) 
 
              FIGURA 32 – Curvas de neutro (50/51N) e terra (51GS) de todos os equipamentos de 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  iproteção da SE Morungaba. 
 

 

5.20 Configuração da Rede de Morungaba com a Nova Proteção 
 

 
Após determinar todos os ajustes e pontos de locação de todos os equipamentos a 

rede de Morungaba apresenta a seguinte configuração de proteção, conforme Figura 33: 
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 Fonte: o autor (2013) 
 
 FIGURA 33 - Rede de Distribuição SE Morungaba 
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  Fonte: o autor (2013) 
 
  FIGURA 34 - Rede de Distribuição SE Morungaba destacando os alimentadores MBA11 e MBA12 
 

 



64 

 
 Fonte: o autor (2013) 
 
 FIGURA 35 - Rede de Distribuição SE Morungaba destacando todos Religadores 
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   Fonte: o autor (2013) 
 
  FIGURA 36 - Rede de Distribuição SE Morungaba destacando todas as chaves fusíveis 
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6 CONCLUSÃO 
 

 
Após a elaboração deste trabalho, foi possível identificar e comprovar através de um 

estudo de caso que é imprescindível um sistema de proteção nas redes de distribuição de 

energia elétrica. Um mau sistema de proteção ou um mau dimensionamento do mesmo 

pode causar danos graves à população. 

Foram apresentados os principais dispositivos de proteção que compõem um 

sistema completo tais como disjuntores associados a relés, religadores e chaves fusíveis 

demonstrando suas principais características de funcionamento e como é de extrema 

importância implantar uma filosofia de coordenação e seletividade nas redes de distribuição 

entre esses dispositivos. 

A coordenação e seletividade dos equipamentos de proteção foram comprovadas 

através das curvas características apresentadas nos gráficos desse trabalho, que 

dependendo do ajuste feito no dispositivo de proteção, exceto as chaves fusíveis onde seu 

ajuste é fixo, no momento de uma falta no circuito os equipamentos atuarão conforme as 

configurações estabelecidas e de acordo com a filosofia de proteção da rede de distribuição. 

O estudo de caso realizado para a configuração das proteções da nova SE 

Morungaba, com o acréscimo dos dois novos alimentadores, foi possível identificar que não 

existe um ajuste de coordenação e seletividade ideal para uma rede de distribuição, e sim 

uma priorização na atuação rápida dos dispositivos de proteção para cada trecho da rede.  

Foi possível comprovar também que com o novo sistema de proteção houve uma 

melhor distribuição nas cargas desta subestação, evitando assim, faltas permanentes na 

rede prejudicando os consumidores finais. 

Com a conclusão do estudo de caso da SE Morungaba, pode-se comprovar que 

houve uma diminuição nas interrupções equivalentes por unidade consumidora, e nas 

frequências de interrupção equivalente, havendo uma melhor distribuição dos consumidores 

tanto na zona rural quanto na zona urbana. 

Se identificado algum problema em qualquer trecho desta nova SE, a mesma está 

configurada para sanar o mais rápido possível esta falha, e se isso não for possível, apenas 

um pequeno trecho será afetado. 
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GLOSSÁRIO 
 
 

Capacidade de Interrupção ou Abertura - É a maior corrente que um equipamento 

pode interromper sem sofrer danos. 

Capacidade Nominal - É o valor da corrente que um equipamento ou circuito pode 

conduzir sem que o aumento de temperatura provoque danos ao equipamento ou à 

outros materiais vizinhos. 

Característica de Operação - Curva tempo x corrente em que um religador, relé ou 

outro dispositivo de proteção operará. 

Coordenação - Ato ou efeito de dispor dois ou mais equipamentos de proteção em 

série segundo certa ordem, de forma a atuarem em uma sequencia de operação 

preestabelecida. 

Corrente de Curto-circuito - Sobrecorrente que resulta de um curto-circuito. 

Curto-circuito - Ligação intencional ou acidental entre dois ou mais pontos de um 

circuito, através de impedância desprezível. 

Falta - Termo que se aplica a todo fenômeno acidental que impede o funcionamento 

de um sistema ou equipamento elétrico. Por exemplo: isolador perfurado numa linha 

elétrica em funcionamento poderá ser falta no sistema em consequência da falha de 

isolação. 

Seletividade - Capacidade do equipamento de proteção mais próximo da falta de 

antecipar, sempre, a atuação do equipamento de retaguarda, independente da 

natureza da falta ser transitória ou permanente. 

Sequência de Operação - Sucessão de desligamentos e religamentos de um 

equipamento na tentativa de eliminar faltas de natureza transitória, sem prejuízo da 

continuidade de serviço. Se a falta persistir a interrupção do fornecimento deverá ser 

feita pelo equipamento mais próximo do ponto com problemas. 

Sobrecorrente - Intensidade de corrente superior à máxima permitida para um 

sistema, equipamento ou para um componente elétrico. 

Tempo de Rearme - De um relé: é o tempo que um relé demora a voltar à posição 

de repouso após a sua atuação, para uma dada curva. De um religador: é o tempo 

que o religador demora após uma sequência de operações (completa ou incompleta) 

para retornar à contagem zero. 
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Tempo de Religamento - É o tempo entre uma abertura e um fechamento 

automáticos de um equipamento de proteção. 

Zona de Proteção - É o trecho da rede protegido por um dispositivo de proteção, 

sendo calculada a partir do curto-circuito fase-terra. 
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ANEXO A – RA 6944 
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ANEXO B – RA 19712 

 



72 

ANEXO C – RA 19763 
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ANEXO D – RA 19808 
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ANEXO E – RA 21510 
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ANEXO F – RA 425437 
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ANEXO G – RA 425746 

 


