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Resumo 

Dada a importância das linhas de transmissão (LT’s)  para a garantia do fornecimento 

de eletricidade no Sistema Interligado Nacional, é essencial protegê-las contra 

situações anormais de operação, como curtos-circuitos. Para tanto, faz-se uso de 

esquemas de proteção de distância (21). Intrinsecamente, a proteção de distância não 

atua de forma instantânea, portanto, para isolar a falta de forma mais rápida, esta é 

associada à Teleproteção. Dessarte, foi realizado o estudo dos principais esquemas de 

Teleproteção, a saber: Transferência Direta por Subalcance (DUTT), Transferência 

Permissiva de Disparo por Subalcance (PUTT) e Transferência Permissiva de Disparo 

por Sobrealcance (POTT), os quais serão implementados em simulações com de 

softwares computacionais. 

Para implementação da função 21, divide-se as LTs em zonas de proteção, que 

possuem diferentes alcances associados a diferentes tempos de atraso. O atraso diz 

respeito ao tempo após o qual o relé enviará o comando de abertura para disjuntor; e 

o alcance refere-se à porcentagem da linha de transmissão que está protegida.  

Os esquemas de transferência de disparo são sistemas acionados utilizando sinais 

enviados pelos relés quando são detectadas faltas nas delimitações das zonas de 

proteção. O disparo é direto quando o sinal é enviado, pelo relé local, diretamente ao 

disjuntor da linha de transmissão remota; e permissivo quando esse sinal é enviado ao 

relé (da linha de transmissão remota) conectado ao disjuntor. Quanto à zona na qual a 

falta é identificada, os disparos podem ser por Subalcance, quando a falta ocorre na 1° 

zona, ou por Sobrealcance, quando o erro é identificado pela 2° zona.  

No esquema DUTT, um sinal instantâneo da primeira zona de proteção dispara os 

disjuntores locais e envia um sinal de disparo aos disjuntores remotos.  

O esquema PUTT, utiliza um sinal instantâneo da primeira zona para disparar o 

disjuntor local e mandar um sinal permissivo de disparo para o relé no terminal 

remoto da linha de transmissão; caso o relé da linha de transmissão remota identifique 

uma falta em sua segunda zona, este envia um sinal de disparo para o disjuntor local.  

No esquema POTT, quando a falta é detectada na Zona 2B, uma zona exclusiva para 

Teleproteção, o relé envia um sinal permissivo para o terminal remoto. Caso o relé do 

terminal remoto tenha identificado a falta, um sinal de disparo é enviado ao disjuntor. 


