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Resumo: 

 

Segundo a EPE (Empresa de Pesquisa Energética) o crescimento da demanda energética 

do Brasil será de 3,6% ao ano até 2029. Assim, é essencial que as linhas de transmissão estejam 

protegidas, para que o fornecimento de energia elétrica seja ininterrupto e confiável. Visando isso, 

o presente trabalho tem como objetivo estudar e implementar a função de proteção de distância (21 

pela tabela ANSI) em sistemas de proteção para linhas de transmissão. Para isso, foram estudados 

previamente alguns conceitos, sendo eles: sistemas trifásicos, sistemas equilibrados e 

desequilibrados, proteção de sistemas elétricos de potência, componentes simétricas, curtos-

circuitos e seus tipos (monofásico, bifásico, bifásico-terra e trifásico). Com base nisso, iniciou-se os 

estudos da função 21. Para aplicação da proteção de distância são necessários relés de distância, 

transformadores de corrente e de tensão, além de disjuntores que recebem trip e abrem o circuito. 

Sua operação é baseada na impedância aparente da rede que é medida pelo relé. Além disso, a 

função 21 é predominantemente empregada em linhas de transmissão e, a princípio, a impedância 

aparente pode ser definida como sendo Z=V/I. No entanto, esse cálculo se torna insuficiente por 

existir alguns fatores, como a resistência de falta elevada, que interferem na correta atuação da 

proteção, impossibilitando que ela seja simplesmente definida por Z=V/I. A função 21 pode ser 

interpretada em um plano complexo denominado por diagrama R-X, no qual apresenta-se, 

basicamente, a impedância da rede e uma característica de operação. Essa característica pode ser 

definida como uma forma geométrica que delimita a zona de operação do relé, as mais populares 

são: impedância, mho, lenticular, retângulo, blinder, reatância, resistência e quadrilateral (possível 

apenas em relés digitais). Os estudos relacionados a função 21 ainda não encerraram, entretanto, 

ao término dos estudos, um modelo de linha de transmissão será desenvolvido no software 

ATPDraw e, a partir disso, serão simulados curtos-circuitos nesse modelo. No mais, a função 

estudada será implementada no software MATLAB, tendo em vista que este software é utilizado na 

resolução de problemas com cálculo numérico. Por fim, os dados de tensão e corrente resultantes 

das simulações serão utilizados como entradas da função implementada no MATLAB, a fim de 

observar se o algoritmo atuará em condições de curtos-circuitos. 
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