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Estudo de proteção em sistema elétrico de potência
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Resumo
A pesquisa proposta no projeto de Iniciação Científica, realizada no Laboratório de Estudos de Transitórios
Eletromagnéticos e de Proteção em Sistema de Potência (LTRANSP) teve o enfoque no estudo do comportamento da
proteção diferencial de transformador utilizada em um sistema elétrico de potência. A proposta foi reproduzir os
problemas encontrados em campo, tanto de saturação dos equipamentos de medição, quanto de manobras e defeitos
que acarretam na operação indevida dos relés de proteção.
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Introdução

Conclusões

O objetivo do projeto foi realizar uma análise de
um sistema elétrico real reduzido, modelando os
equipamentos de potência e os equipamentos de
medição. O sistema elétrico foi simulado a partir de
dados reais obtidos de concessionárias, sendo então
submetido a diversas situações análogas às que ocorrem
na prática. As simulações foram realizadas no simulador
digital em tempo real, RTDS, em conjunto com os relés
comerciais.

Após realizar as simulações no RTDS foi
possível concluir que o relé diferencial de transformador
utilizado atuou corretamente as condições anormais do
sistema. Nestas condições o relé não indicou que houve
falta interna.

Para que esta análise fosse realizada com
sucesso foi necessário que os estudos fossem divididos
em três etapas, consistindo de uma análise bibliográfica
dos trabalhos já existentes na área, após isto foi
realizado, uma familiarização com os equipamentos
existentes no laboratório e por fim realizou-se a aplicação
dos conhecimentos no estudo de um sistema elétrico de
potência real.

Resultados e Discussão
Os resultados do projeto se pautaram na análise
das simulações de um sistema elétrico real no simulador
digital em tempo real, RTDS, para isso após o período de
familiarização com os equipamentos do laboratório,
utilizando o relé 787-SEL foi possível parametrizar este
equipamento de proteção de forma que o mesmo
pudesse atuar em situações que são consideradas
anormais no sistema.

Desta forma conclui-se que o trabalho realizado
foi satisfatório de modo que conseguimos elaborar a
análise da proteção diferencial de transformador em um
sistema elétrico real como foi proposto para o projeto de
iniciação cientifica.
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Após a parametrização do relé utilizado,
elaborou-se o diagrama de um sistema elétrico no
software RSCAD a partir dos dados obtidos das
concessionárias, para que então fosse possível realizar
simulações em malha fechada, caracterizada pela
comunicação do relé com o RTDS e então analisar a
atuação do relé neste sistema.
Para determinar se o relé foi parametrizado
correntemente e se a sua atuação no sistema foi
satisfatória foram aplicadas faltas no sistema, tanto de
natureza monofásica quanto bifásica para que então
pudéssemos analisar a atuação do relé perante
condições de anormalidade do sistema.
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