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Capítulo I 

Transformadores de corrente, 
potencial e bobinas de Rogowski para 
fi ns de proteção – Parte 1

! "!#$%&'()%!*'!'+,-#./'0&%12!&.0&%!#.$.!.!1'3,$.0(.!

*'!#'11%.1!4%/%!*'!#.&$-/50-%2!6! 7.&%$! 7,0*./'0&.8!

#.$.! %! 7,04-%0./'0&%! 1.&-17.&9$-%! *.1! -01&.8.(:'1;!

<'1&'! .0%2! &$.='/%1! '1&'! 7.14>4,8%! '1#'4-.8! '/!+,'2!

.! 4.*.! /?12! ,/! .$&-3%! &$.&.$@! *.1! 0'4'11-*.*'1! *'!

#$%&'()%!'1#'4>A!4.1!*'!,/!'+,-#./'0&%2!A!0.8-=.0*%!

4%/!.! -/#%$&B04-.!'!#.$&-4,8.$-*.*'1!*.!1'8'&-C-*.*'!

'86&$-4.;!D%0E'(.!%1!.11,0&%1!+,'!1'$)%!.F%$*.*%1!0%1!

#$9G-/%1!4.#>&,8%1;

H!I$.017%$/.*%$'1!*'!4%$$'0&'2!#%&'04-.8!'!F%F-0.1!*'!

J%3%K1L-

H!M-1#%1-&-C%1!*'!#$%&'()%

H!N'$C-(%1!.,G-8-.$'1!'!#$%&'()%!*'!&'$$.

H!O$%&'()%!*'!/%&%$'1!'!*'!&$.017%$/.*%$'1

H!O$%&'()%!*'!3'$.*%$'1

H!O$%&'()%!*'!4.F%1!'!*'!F.04%!*'!4.#.4-&%$'1

H!O$%&'()%!*'!F.$$./'0&%1!'!*'!4%0C'$1%$'1!.!

1'!/-4%0!*,&%$'1

H!P0&'$7.4'!4%/!.!4%04'11-%0@$-.

H!N'8'&-C-*.*'

!"#$%&'"(#)'"*%+)*+,'""*$-*
! Q!&$.017%$/.*%$!*'!4%$$'0&'!RIDS!6!,/!'+,-#./'0&%!

/%0%7@1-4%! +,'! #%11,-! *%-1! '0$%8./'0&%12! ,/!

*'0%/-0.*%!#$-/@$-%!'!%,&$%!*'0%/-0.*%!1'4,0*@$-%2!

1'0*%! -1%8.*%1! '8'&$-4./'0&'! ,/! *%! %,&$%2! #%$6/2!

.4%#8.*%1! /.30'&-4./'0&'! '! +,'! 1)%! ,1.*%1! #.$.!

$'*,=-$!.!4%$$'0&'!.!C.8%$'1!F.-G%1!R0%$/.8/'0&'!T!"!

%,!U!"S!4%/!%!%FV'&-C%!*'!#$%/%C'$!.!1'3,$.0(.!*%!

#'11%.82!-1%8.$!'8'&$-4./'0&'!%!4-$4,-&%!*'!#%&?04-.!*%1!

-01&$,/'0&%1! '! #.*$%0-=.$! %1! C.8%$'1! *'! 4%$$'0&'! *'!

!"#$%&'()*"$+,#)-.,/0

$'861!'!/'*-*%$'1;

! "1! 0%$/.1W3,-.1! ,&-8-=.*.1! #.$.! .! '8.F%$.()%!

*'1&'! &$.F.8E%! 1)%! .!"X<I!<XJ!YZUY2! P[[[! N&.0*.$&!

DU\;T]^T__]2!P[D!Y``aa^T2!P[D!Y``aa^Y2!P[[[!N&.0*.$&!

D]\;TT`^b``\;

!*"(.$'/'0.#
!"123")*$4"#$"%&"'$()*"c!.!4.$3.!+,'!%!$'86!-/#:'!0%!

4-$4,-&%!%0*'!6!4%0'4&.*%;

!" 123")*$4" #$" +,*! O%&?04-.! 1'4,0*@$-.! +,'! ,/!ID!

#%*'! '0&$'3.$;! Q! dF,$*'0e! 6! 0%$/.8/'0&'! 'G#$'11%!

'/!f"!%,!'/!QE/1;

!" ,-'-./$'01/2.-" #$" $3.2/-456" 1$.%7#8'2-*! c! .! 4,$C.!

4.$.4&'$>1&-4.!+,'!$'#$'1'0&.!.!&'01)%!1'4,0*@$-.!+,'!%!

ID!'0&$'3.!'/!7,0()%!*.!4%$$'0&'!'G4-&.()%;![1&.!4,$C.!

0%$/.8/'0&'! 6! .#$'1'0&.*.! '/! '14.8.! F-8%3.$>&/-4.!

4%/! .! &'01)%! 1'4,0*@$-.! f1! #8%&.*.! 0%! '-G%! *.1!

%$*'0.*.1! '! .! 4%$$'0&'! *'! 'G4-&.()%! 1'4,0*@$-.2! 0%!

'-G%!*.1!.F14-11.1;!"!g-3,$.!T!/%1&$.!,/.!4.$.4&'$>1&-4.!

*'!'G4-&.()%!1'4,0*@$-.!*'!,/!ID;

!" 93-/2#56*! "! 'G.&-*)%! 'G#$'11.! %! '$$%! /@G-/%! +,'!

%! ID! .*/-&'! #.$.! ,/.! 4%0*-()%! '1#'4-A!4.*.;! O%$!

'G'/#8%2! .! 'G.&-*)%! "X<I! T`XT``! 1-30-A!4.! +,'! %!

$'7'$-*%!ID!7%-!#$%V'&.*%!#.$.!.*/-&-$!,/!'$$%!/@G-/%!

*'!T`h!#.$.!b`! P0!'!4%01'3,'!'0&$'3.$!.&6!T``!f;!c!

-/#%$&.0&'!8'/F$.$!+,'!.!48.11'!*'!'G.&-*)%!*%!ID!6!

*.*.!0.!/.-%$!$'8.()%;

!" :-/6'" #$" 16;'$.6''$7/$" 76&27-(*! c! %! 7.&%$! +,'2!

.#8-4.*%!i!4%$$'0&'!0%/-0.8!1'4,0*@$-.2! -$@!*-='$!.&6!

%0*'! %!ID!/.0&6/!%! '$$%! R&$.F.8E.! 0.! $'3-)%! 8-0'.$!

*.!4,$C.!*'!1.&,$.()%!'!1,.1!#$%G-/-*.*'1S!+,.0*%!%!
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0%/-0.8!'1&@!4%0'4&.*%!0%!1'4,0*@$-%;

!":-/6'"/)'&2.6"76&27-(*!I$.*,=!.!1%F$'4.$3.!*'!4%$$'0&'!+,'!%!ID!

1,#%$&.!#'$/.0'0&'/'0&';!Q1!7.&%$'1!&6$/-4%1!0%/-0.-1!4%07%$/'!

.!"X<I!<XJ!YZUY!1)%!T2!T;b2!T;]2!T;U!'!b;

!"#$%&'(')'*$%+&',&%&,-.%/0-",&'1.'.2,"-&345'0.,$617%"&'1.'8*

!":-/6'"#$"1-/%'-456"<=>?*!c!.!$'8.()%!*.!&'01)%!*'!1.&,$.()%!fG!*%!

ID!'!.!&'01)%!*'!'G4-&.()%;![1&'!7.&%$!'G#$'11.!%!+,)%!#$9G-/%!*.!

1.&,$.()%!%!ID!'1&@!#.$.!,/.!*.*.!.#8-4.()%;!f-*'!*'A!0-()%!*'!

&'01)%!*'!1.&,$.()%!fG;

!":(%36"'$12#%-("6%"'$&-7$1.$7/$*"c!.!*'01-*.*'!*'!j!,G%!0.!+,.8!

/'1/%! .! 7%$(.! /.30'&%^/%&$-=! 1'0*%! ='$%2! %! /.&'$-.8! '1&@! '/!

,/.! 4%0*-()%2! 1-/'&$-4./'0&'! '! 4-48-4./'0&'2! /.30'&-=.*%;! "!

$'/.0'14?04-.!%4%$$'!+,.0*%!.!*'01-*.*'!*'!j!,G%!A!4.!/.0&-*.!

'/!,/!4-$4,-&%!/'1/%!.#91!.!$'/%()%!*.!7%$(.!/.30'&%^/%&$-=;

!" >-/%'-456*" [1&.*%! +,'! .&-03'! ,/!ID! +,.0*%! 1.-! *.! $'3-)%! *'!

$'1#%1&.!8-0'.$2!1'V.!#%$!'8'C.*.!4%$$'0&'!#$-/@$-.2!'8'C.*%!dF,$*'0e!

1'4,0*@$-%2!'8'C.*.!4%/#%0'0&'!MD!%,!#%$!j!,G%!$'/.0'14'0&';

!" >-/%'-456" @,*" "! 1.&,$.()%! 6! *-&.! "D! +,.0*%! .! &'01)%! *'!

4%/#%0'0&'! .8&'$0.*.! *.! 4%$$'0&'! *'! 4,$&%^4-$4,-&%2! 3'$.*.!

#'8%! #$%*,&%! *.! 4%$$'0&'! 4,$&%^4-$4,-&%! 1-/6&$-4.!"D! $'7'$-*.! .%!

1'4,0*@$-%!#'8.!-/#'*B04-.!&%&.8!*%!4-$4,-&%!1'4,0*@$-%2!,8&$.#.11.!

.!&'01)%!/@G-/.!+,'!%!ID!#%*'!3'$.$;

!">-/%'-456"A,*""!1.&,$.()%!6!*-&.!MD!+,.0*%!#$%C%4.*.!#%$!,/.!

4%$$'0&'!*'!4,$&%^4-$4,-&%!.11-/6&$-4.2!1'0*%!.! &'01)%!1'4,0*@$-.!

*-$'&./'0&'!#$%#%$4-%0.8!i!$'8.()%!kWJ!*%!4-$4,-&%;!"!4%/#%0'0&'!

MD!.,/'0&.!%!j!,G%!0.!$'8.()%!RT!l!kWJS!G!%!j!,G%!$'1,8&.0&'!*.!

4%/#%0'0&'!1'0%-*.8;

!"+,"#$";%.B-*!c!,/!ID!*%!&-#%!V.0'8.!+,'!6!/%0&.*%!0.!F,4E.!*'!

'+,-#./'0&%12!&.-1!4%/%!&$.017%$/.*%$'12!*-1V,0&%$'12!'&4;

!"+,"C'6%7#">$716'"D+,"C>E*!I./F6/!6!,/.!7%$/.!*'!ID!V.0'8.2!

#%$6/2!.1!&$?1!7.1'1!#.11./!*'0&$%!*.!/'1/.!V.0'8.!'!1)%!,&-8-=.*.1!

#.$.!#$%&'()%!*'!&'$$.2!#%-1!'/!4-$4,-&%1!'+,-8-F$.*%1!.!1%/.!*.1!

&$?1!4%$$'0&'1!*'0&$%!*.!V.0'8.!1'!.0,8.;![/!4%0*-(:'1!*'!7.8&.!i!

&'$$.2!.!1%/.!*.1!4%$$'0&'1!0)%!1'!.0,8.2!,/.!&'01)%!1'4,0*@$-.!6!

-0*,=-*.!'!,/.!4%$$'0&'!-$@!4-$4,8.$;

!"+," F-7$(-*! c! ,/!ID! 4,V%! '0$%8./'0&%! 1'4,0*@$-%! 6! -1%8.*%! '!

/%0&.*%!1%F$'!%!0m48'%2!/.1!0)%!.#$'1'0&.!0'0E,/!'0$%8./'0&%!

#$-/@$-%! 4%/%! #.$&'! -0&'3$.0&'! *%!ID;! Q! '0$%8./'0&%! #$-/@$-%!

.#$'1'0&.!,/.!m0-4.!'1#-$.!+,'!4%01-1&'!*%!#$9#$-%!4%0*,&%$!+,'!

#.11.!*'0&$%!*.!V.0'8.!*%!0m48'%;
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!"#$%&'9')'8.6045'1.':56-5'1.';5.<=5'>?'

!"#$%&'@')'8.6045'1.'0&-$%&345'>2

!"+,"GH*!c!,/!ID!*'!$'8.(:'1!/m8&-#8.1!+,'!#%*'/!1'$!%F&-*.1!#'8%!

,1%!*'!&.#'1!0%!'0$%8./'0&%!1'4,0*@$-%;

!"+$7156"#$"I67/6"#$"F6$(B6"DJ7$$"I627/"K6(/-L$E*""!0%$/.!"<NP!

.#$'1'0&.!*,.1!*'A!0-(:'1n!

H!O%0&%! 1%F$'! .! 4,$C.!*'!'G4-&.()%! 1'4,0*@$-.! '/!+,'!,/.!

$'&.!&.03'0&'!.!'8.!7.=!,/.!-048-0.()%!*'!aUo!4%/!%!'-G%!*.1!

.F14-11.1;!"! 4,$C.! *'! 'G4-&.()%! 1'4,0*@$-.! *'C'! 1'$! #8%&.*.!

'/!'14.8.!F-8%3.$>&/-4.2!4,V.1!%$*'0.*.1!'!.F14-11.1! &'0E./!

%!/'1/%! C.8%$! *'! *64.*.! R*64.*.! +,.*$.*.S;! [1&.! *'A!0-()%!

1'!.#8-4.!#.$.!ID1!1'/!3.#!%,!'0&$'7'$$%;!p,.0*%!%!ID!#%11,-!

'0&$'7'$$%2!.!*'A!0-()%!6!.!/'1/.2!1,F1&-&,-0*%^1'!.!-048-0.()%!

*.!$'&.!&.03'0&'!*'!aUo!#.$.!]`o;!f'V.!.!g-3,$.!b;!

H! I'01)%! 1'0%-*.8! *'! 7$'+,?04-.! 0%/-0.8! .#8-4.*.! .%1!

&'$/-0.-1!1'4,0*@$-%1!*'!,/!ID!4%/!%1!*'/.-1!'0$%8./'0&%1!

.F'$&%1!+,'2!-04$'/'0&.*.!'/!T`h2!-$@!#$%C%4.$!,/!.,/'0&%!

0.!4%$$'0&'!*'!'G4-&.()%!*'!U`h;![1&.!*'A!0-()%!&./F6/!6!.!

/'1/.!*.!0%$/.!P[D!Y``aa^Y;

! D%/%! 0'/! 1'/#$'! 1'! *-1#:'! *.! 4,$C.! *'! 1.&,$.()%! #.$.! 1'!

'7'&,.$! ,/! 4@84,8%! .#$%G-/.*%! *.! &'01)%! *'! #%0&%! *'! V%'8E%!

RfqOS2!#.$.!,/!$'86!*-7'$'04-.8!*'!.8&.!-/#'*B04-.!#%*'^1'!,&-8-=.$!

.!'+,.()%!.F.-G%!-0*-4.*.n

[/!+,'n

!
"#
$%$&'()*+$,'$-+(.+$,'$/+'01+$'2-3'))4$'5$!+0.)$6!7

8
9:&;

$%$8')9).<(=94$9(.'3(4$)'=>(,?394$,+$&;$'5$@15)$6  7

!A
B:&;

$ %$ #+.<(=94$ (+59(40$ )'=>(,?394$ ,+$&;C$ '2-3'))4$ '5$!+0.:

A5-D3'$6!A7

E
B:&;

$%$;+33'(.'$(+59(40$)'=>(,?394$,+$&;$'5$A5-D3')$6A7

F$%$F4.+3$,'$)+G3'=+33'(.'$HI4.+3$0959.'$'5$J>'$+$&;$54(.K5$+$'33+$

=+5$dF,$*'0e$(+59(40L

56*(7/'

! M.*%!,/!ID!*'!b``^U"2!T`Xb``2!$'1-1&?04-.!-0&'$0.!RJ-^IDS*'!

`;b!r!r;!D.84,8.$!.!&'01)%!*'!#%0&%!*'!V%'8E%;

8'/39:';

! Q!ID!*%!'G'/#8%!.#$'1'0&.!'G.&-*)%!*'0&$%!*.!0%$/.!"X<I!

'!%!7.&%$!*'!1%F$'4%$$'0&'!RgS!#%$!0%$/.!6!b`!'!4%01'3,'!'0&$'3.$!

b``f! RfNS2! 0%! 1'4,0*@$-%! .&6! b`! G! P02! 4%/! MG>3,'(N! 0%/-0.8!

4%0'4&.*%!0%!1'4,0*@$-%;!P1&%!1-30-A!4.n

fN!s!tX!G!P<^ID!G!g! tX!s!fN!W!RP<^ID!G!gS! tX!s!b``!W!Rb`!G!US!s!b``WT``!s!b!r

! "11-/2!%!ID!#%11,-!,/!dF,$*'0e!0%/-0.8!*'!b!r;

! "!#%&?04-.!*'!f"<^ID!6!*.*.!#%$n!f"<^ID!s!t!G!P
b!s!b!G!Ub!s!b!G!

bU!s!U`!f"

! "!&'01)%!*'!#%0&%!*'!V%'8E%!6!4.84,8.*.!*.!1'3,-0&'!7%$/.n

! "!&'01)%!*'!#%0&%!*'!V%'8E%!4.84,8.*.!6!-3,.8!.!bb`!f;

!" +$7156" #$" 1-/%'-456" M
N
*" c! .! &'01)%! 1-/6&$-4.! 0%! '0$%8./'0&%!

1'4,0*@$-%!.!+,.8!%!#-4%!*'!-0*,()%!'G4'*'!.!*'01-*.*'!*'!j!,G%!*'!

1.&,$.()%;!"!8%4.8-=.()%!*%!#%0&%!fG!6!*'&'$/-0.*.!3$.A!4./'0&'!#'8%!

#$%8%03./'0&%!*.1!#.$&'1!$'&.1!*.!4,$C.2!4.$.4&'$>1&-4.!*'!'G4-&.()%!

1'4,0*@$-.!R#8%&.*.!'/!#.#'8!8%3!G!8%3!*'!/'1/.!*64.*.S2!4%07%$/'!

/%1&$.*%!0.!g-3,$.!];

!"+$7156" 1$.%7#8'2-"76&27-(*"c!.! &'01)%!0%/-0.8!+,'!.#.$'4'!0%1!

&'$/-0.-1!*'!,/.!4.$3.!0%/-0.8! 4%0'4&.*.!0%! 1'4,0*@$-%! -/#%1&.!

#%$!,/.!4%$$'0&'!*'!b`!C'='1!.!4%$$'0&'!0%/-0.8!1'4,0*@$-.2!1'/!+,'!

%!'$$%!*'!$'8.()%!'G4'*.!%!C.8%$!'1#'4-A!4.*%!R0%$/.8/'0&'!T`h!#.$.!

ID1!*'!#$%&'()%S;!"1!&'01:'1!0%/-0.-1!#.*$%0-=.*.1!0%!X$.1-8!1)%!T`!

f2!b`!f2!U`!f2!_`!f2!T``!f2!TZ`!f2!b``!f2!]Y`!f2!a``!f!'!Z``!f;

<".$,.7#.%+)#)'%+7#"#+*%7*,.=+,#9:'+)'+!>
! O.$.!.!'1#'4-A!4.()%!*'!,/!ID!3'$.8/'0&'!*'C'^1'!'1&.$!.&'0&%!

i1!1'3,-0&'1!-07%$/.(:'1n!

^!D%$$'0&'!0%/-0.8!#$-/@$-.!RPT0Su!

^!J'8.()%!0%/-0.8!*%!ID!RJIDSu!

^!I'01)%!/@G-/.!'!0>C'8!*'!-1%8./'0&%u!

^!g$'+,?04-.u!

^!D.$3.!0%/-0.8u!

^![G.&-*)%u!

^!<m/'$%!*'!0m48'%1!#.$.!/'*-()%!'!#$%&'()%u!

^!g.&%$!&6$/-4%!0%/-0.8!v!g&0u!
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!"#$%&'A')'B%"6,":&"0':&%-.0',5C:56.6-.0'1.'$C'8*

!"#$%&'D')'*"%,$"-5'.E$"+&<.6-.'1.'$C'8*

^! D%$$'0&'! 1,#%$&@C'8! 0%/-0.8! *'! 4,$&.^*,$.()%! R4,$&%^4-$4,-&%!

&6$/-4.!v!P44&ES!#.$.!,/!1'3,0*%u!

^!f.8%$!*'!4$-1&.!*.!4%$$'0&'!1,#%$&@C'8!R4%$$'0&'!*'!4,$&%^4-$4,-&%!

*-0B/-4.!v!P44*w0Su

^!D8.11'!*'!-1%8./'0&%u!

^!<>C'8!F@1-4%!*'!-1%8./'0&%!v!<XP!RXPxSu!

^!I-#%!*'!.&'$$./'0&%!*%!1-1&'/.u!

^!y1%n!-0&'$-%$!R-0*%%$S!%,!'G&'$-%$!R%,&*%%$S;

?'"(#+)*+,'$*,-#"+$'+,.",3.-'

! Q!ID!6!4%0'4&.*%!'/!16$-'!4%/!%!4-$4,-&%!*'!7%$(.!'2!.11-/2!

*'C'! #$%C%4.$! #%,4.! +,'*.! *'! &'01)%! 0%! 1-1&'/.;! O%$! -11%2! %!

4-$4,-&%!#$-/@$-%!6!4%/#%1&%!0%$/.8/'0&'!*'!#%,4.1!'1#-$.1!*'!

A!%!3$%11%!'!%!4-$4,-&%!1'4,0*@$-%!*'!C@$-.1!'1#-$.1!*'!A!%!A!0%;

! N'3,0*%!.!"X<I!<XJ!YZUY2!%1!ID1!*'!#$%&'()%!1'!*-C-*'/!'/!

ID1!*'!F.-G.!-/#'*B04-.!R'0$%8./'0&%!1'4,0*@$-%!,0-7%$/'/'0&'!

*-1&$-F,>*%!0%!0m48'%S!'!ID1!*'!.8&.!-/#'*B04-.;

! "!4%$$'0&'!+,'!4-$4,8.!0%!#$-/@$-%!6!-0*'#'0*'0&'!*.1!4.$.4&'$>1&-4.1!

*%!ID!'!*.!-/#'*B04-.!R4.$3.S!4%0'4&.*.!.%!1',!1'4,0*@$-%2!%,!1'V.2!

*-7'$'0&'/'0&'!*%!&$.017%$/.*%$!*'!7%$(.2!+,'/!*'A!0'!.!4%$$'0&'!*%!

1'4,0*@$-%!6!.!4%$$'0&'!#$-/@$-.!R0)%!6!0'/!.!4.$3.!'!0'/!.!4%$$'0&'!

1'4,0*@$-.S;!"!g-3,$.!a!/%1&$.!.1!#$-04-#.-1!#.$&'1!4%/#%0'0&'1!*%!ID;!

Q,&$%!.1#'4&%!-/#%$&.0&'!6!+,'!%1!&$.017%$/.*%$'1!*'!7%$(.!&$.F.8E./!

#$9G-/%1!*.!4%0*-()%!*'!4-$4,-&%!.F'$&%2!.%!#.11%!+,'!%1!ID1!&$.F.8E./!

#$9G-/%1!*.!4%0*-()%!*'!4,$&%^4-$4,-&%;

>.",3.-'+*@3.A#/*$-*+)'+!>

! Q!ID!#%*'!1'$!$'#$'1'0&.*%!#'8%!4-$4,-&%!'+,-C.8'0&'!*.!g-3,$.!

U;!Q1!#.$B/'&$%1!*'!>0*-4'!dTe!0.!g-3,$.!U!$'#$'1'0&./!%!4-$4,-&%!

#$-/@$-%u!%1!*'!>0*-4'!dbe2!%!4-$4,-&%!1'4,0*@$-%u!'!%1!*'!>0*-4'1!

d/e!'!d'e!$'#$'1'0&./!%!4-$4,-&%!*%!$./%!/.30'&-=.0&';

R´1 X´1 R2 X2

Xm Zc

1 : n

I1
I´1= I1 / n I2
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E
O
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!"#$%&'F')'G.:%.0.6-&345'.0E$.C7-",&'15'8*'1.':5<&%"1&1.':5<&%"1&1.'

0$H-%&-"+&'.C'$6"I'<&%' ' ' '

!"#$%&'J')'*"%,$"-5'.E$"+&<.6-.'1.'$C'8*'&H.%-5

"
#
$
%
&
'
(
$
)
&
)
*
&
+
&
%
,
-
,
.
/
.
& E

O
P$%$;+33'(.'$,+$-395?39+$3'I'39,4$4+$)'=>(,?39+

E
Q
$%$;+33'(.'$(+$)'=>(,?39+$,+$&;$ $ $

E
'
$%$;+33'(.'$(+$345+$54R('.9S4(.'$,+$&;

($%$BT5'3+$,'$')-934)$,+$&;$$ $ $

U
=
$%$E5-',V(=94$,4$=43R4

8
Q
$%$8')9).<(=94$,+$'(3+045'(.+$)'=>(,?39+$ $

W
Q
$%$8'4.V(=94$,+$'(3+045'(.+$)'=>(,?39+

W
5
$%$8'4.V(=94$,+$345+$54R('.9S4(.'

8
O
P$%$8')9).<(=94$,+$'(3+045'(.+$-395?39+$3'I'39,4$4+$'(3+045'(.+$

)'=>(,?39+

W
O
P$%$8'4.V(=94$,+$'(3+045'(.+$-395?39+$3'I'39,4$4+$'(3+045'(.+$

)'=>(,?39+

<'/#".)#)*
! "!#%8.$-*.*'!*'!,/!ID!-0*-4.!.!*-$'()%!-01&.0&B0'.!$'8.&-C.!*.1!

4%$$'0&'1!#$-/@$-.1!'!1'4,0*@$-.1;!"!#%8.$-*.*'!$'#$'1'0&.!.!7%$/.!

*'!'0$%8.$!%!ID;!"!#%8.$-*.*'!#%*'!1'$!1,F&$.&-C.2!+,'!6!.!#%8.$-*.*'!

d*'7.,8&e!0%!X$.1-82!%,!#%*'!1'$!.*-&-C.;!f-*'!.!$'#$'1'0&.()%!*'11.1!

#%8.$-*.*'1!'/!'1+,'/.1!,0-A!8.$'1;

!"#$%&'K')'G.:%.0.6-&345'.0E$.C7-",&'15'8*'1.'&1"-"+&'.C'$6"I'<&%

! <.!!g-3,$.!Y!%F1'$C.^1'!+,'!+,.0*%!.!4%$$'0&'!#$-/@$-.!PT!'0&$.!

0.!#%8.$-*.*'!OT2!.!4%$$'0&'!1'4,0*@$-.! Pb!1.-!#'8.!#%8.$-*.*'!

NT!R4%$$'0&'!'0&$.0*%!0.!#%8.$-*.*'!#$-/@$-.!v!4%$$'0&'!1.-0*%!

#'8.! #%8.$-*.*'! 1'4,0*@$-.S;! "! 7%$/.! *'! $'#$'1'0&.$! %!ID! *'!

#%8.$-*.*'!1,F&$.&-C.!0%1!'1+,'/.1!,0-A!8.$'1!6!.#$'1'0&.*.!0.!

g-3,$.!Y;!

! <.!g-3,$.!\!%F1'$C.^1'!+,'!+,.0*%!.!4%$$'0&'!#$-/@$-.!PT!'0&$.!

0.!#%8.$-*.*'!OT2!.!4%$$'0&'! 1'4,0*@$-.! Pb! 1.-!#'8.!#%8.$-*.*'!Nb!

R4%$$'0&'!'0&$.0*%!0.!#%8.$-*.*'!#$-/@$-.!v!4%$$'0&'!'0&$.0*%!#'8.!

#%8.$-*.*'!1'4,0*@$-.S;!"!7%$/.!*'!$'#$'1'0&.$!%!ID!*'!#%8.$-*.*'!

.*-&-C.!0%1!'1+,'/.1!,0-A!8.$'1!6!.#$'1'0&.*.!0.!g-3,$.!\;

8*03"#$9#
! <,04.!1'!*'C'!*'-G.$!%!1'4,0*@$-%!*%!ID!.F'$&%;!<%!4-$4,-&%!

'+,-C.8'0&'!*%!ID!R.#$'1'0&.*%!0.!g-3,$.!ZS!#%*'^1'!%F1'$C.$!+,'2!

.%!.F$-$!1',!1'4,0*@$-%2!&%*.!4%$$'0&'2!+,'!0%$/.8/'0&'!C.-!#.$.!.!

4.$3.2!19!&'/!.3%$.!,/!4./-0E%!.&$.C61!*%!$./%!/.30'&-=.0&'2!%!

+,.8!1'!1.F'!+,'!.#$'1'0&.!-/#'*B04-.!/,-&%!'8'C.*.;!"%!1'!#.11.$!

'1&.!4%$$'0&'!'8'C.*.!0'1&.!-/#'*B04-.!&./F6/!'8'C.*.2!1,$3'!,/.!

1%F$'&'01)%!+,'!#%*'!4E'3.$!.!.83,01!Lf12!4%8%4.0*%!'/!$-14%!.!

C-*.!*.1!#'11%.1!+,'!'1&)%!d&$.F.8E.0*%e!'/!1',!1'4,0*@$-%2!F'/!

4%/%!%!$-14%!*'!1,.!'G#8%1)%!#%$!'1&'!0)%!1,#%$&.$!1%F$'&'01:'1!

#%$!&'/#%!#$%8%03.*%;

56#-.):'+)*+!>%+7#"#+=+$%+)*+7"'-*9:'

B2C!+C2D+EFGE

! <.!0%$/.!"X<I!<XJ!YZUY2!.!'G.&-*)%!6!'G#$'11.2!#%$!'G'/#8%2!

0.!7%$/.!T`XT``;!Q!0m/'$%!T`!$'#$'1'0&.!%!'$$%!/@G-/%!'/!h2!

.!b`!GP0! RT``!"!1'4,0*@$-%12!1'! P0!s!U!"S2!4%/!dF,$*'0e! R4.$3.S!

0%/-0.8;!"! 8'&$.! dXe! 1-30-A!4.! +,'! %!ID! 6! *'! F.-G.! -/#'*B04-.;!

O%*'$-.!1'$!d"e2!%!+,'!1-30-A!4.$-.!+,'!%!ID!1'$-.!*'!.8&.!-/#'*B04-.;!

Q!0m/'$%!T``!1-30-A!4.!+,'!%!ID!4%01'3,'!'0&$'3.$!.&6!T``!f!#.$.!

4.$3.2!0.!4%0*-()%!*'!b`!GP0!'!dF,$*'0e!0%/-0.8;!

123")*$4+H+P/#'*B04-.!*'!4.$3.!-/#%1&.!.%!1'4,0*@$-%!*%!ID!'/!

4%0*-(:'1!'1#'4-A!4.*.1;!O%$!'G'/#8%2!#.$.!.!'G.&-*)%!1,#$.4-&.*.!

%!dF,$*'0e!/@G-/%!+,'!#%*'!1'$!-/#%1&%!.%!ID!1'$@n

C'"(#+I555+8-)+>GJKLMNLOOM

! <.! 0%$/.! P[[[! N&*! DU\;T]2! .! 'G.&-*)%! 6! 'G#$'11.2! #%$!

'G'/#8%2! 0.! 7%$/.n!DT``;! [/F%$.!0)%! .#.$'(.2! 6! -/#8>4-&%! +,'!

%!'$$%!/@G-/%!6!*'!T`h;!"!8'&$.!dDe!1-30-A!4.!+,'!%!'$$%!#%*'!1'$!

4.84,8.*%!R'+,-C.8'!.%!ID!*'!F.-G.!-/#'*B04-.!*.!"X<IS;!O%*'$-.!

1'$!dIe2!%!+,'!1-30-A!4.$-.!+,'!#.$.!%!4@84,8%!*%!'$$%!%!ID!*'C'!

1'$! &'1&.*%2! %,! 1'V.2! 0'4'11-&.! *.! 4,$C.!*'! 1.&,$.()%;!Q!0m/'$%!

T``! 1-30-A!4.!+,'!%!ID!4%01'3,'! '0&$'3.$! .&6! T``!f!#.$.! 4.$3.2!

0.!4%0*-()%!*'!b`!GP0!'!dF,$*'0e!0%/-0.8;!O%$!'G'/#8%2!#.$.!.!

'G.&-*)%!1,#$.4-&.*.!%!dF,$*'0e!/@G-/%!+,'!#%*'!1'$!-/#%1&%!.%!

ID!1'$@n

C'"(#+I5>+EPPQQNL+RPPM

! <.!0%$/.! P[D!Y``aa^T2!.!'G.&-*)%!6!'G#$'11.2!#%$!'G'/#8%2!

0.! 7%$/.n! TU!f"!D8.11! T`Ob`;!Q!0m/'$%! TU! 1-30-A!4.! +,'! %!ID!

4%01'3,'! '0&$'3.$! .&6!TU!f"!0.! 4%0*-()%!*'!b`! GP0! '! dF,$*'0e!

0%/-0.8;!<%&'!+,'!%!b`!GP0!1'!*'C'!.%!b`!+,'!.#.$'4'!'/!T`Ob`;!

Q1!f"1!0%/-0.-1!#.*$%0-=.*%1! 1)%!b2U!f"2!U!f"2!T`!f"2!TU!f"!
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'! ]`!f";!"4-/.! *'! ]`!f"! #%*'^1'! '1#'4-A!4.$! %! C.8%$! *'1'V.*%!

R4%07%$/'!-&'/!a;a!*.!0%$/.S;!

! "!#.8.C$.!D8.11!.#%0&.!.!48.11'!*%!ID!'!%!0m/'$%!T`! -0*-4.!

+,'!%!'$$%!/@G-/%!6!*'!T`h;![1&'!0m/'$%!#%*'!1'$!Uh!%,!T`h!

R4%07%$/'! -&'/!Tb;b;b!*.!0%$/.S;!"! 8'&$.! dOe! 1-30-A!4.!+,'!%!ID!

6!#.$.!A!01!*'!#$%&'()%!'!%!0m/'$%!b`!6!%!"xg! HA==>34=X$ Y959.$

F4=.+3LC!+,'!1-30-A!4.!+,'!%!ID!4%01'3,'!'0&$'3.$!%1!f"1!0%/-0.-1!

#.$.! dF,$*'0e! 0%/-0.8! '! 4%$$'0&'! *'! .&6! b`! GP0;! Q1! C.8%$'1!

#.*$%0-=.*%1!*'!"xg!1)%n!U2!T`2!b`!%,!]`!R-&'/!Tb;T!*.!0%$/.S;

! "! 0%$/.! P[D! Y``aa^Y! #$'C?! &$.017%$/.*%$'1! +,'! #%*'/!

1'$! 4%01&$,>*%1! #.$.! 3'$.$! F.-G%! j!,G%! $'/.0'14'0&'! *,$.0&'!

&$.01-&9$-%1;! [1&'1! F.-G%1! C.8%$'1! 1)%! 4%01'3,-*%1! #%$! /'-%! *'!

#'+,'0%1!3.#1!R%$*'/!*'!`;Tb!//S!+,'!.4.F./!#%$!8-/-&.$!%!j!,G%!

$'/.0'14'0&'!/'1/%!#.$.!4%$$'0&'1!.11-/6&$-4.1!#$-/@$-.1;

! "1!48.11'1!#$'C-1&.1!#.$.!'1&'1!ID1!0.!0%$/.!P[D!Y``aa^Y!1)%n!

O2!ION2!IOk2!IOz!'!IOt;

O" P! Q! 8-/-&'! *'! 'G.&-*)%! 6! *'A!0-*%! #'8%! '$$%! 4%/#%1&%! 4%/! .!

4%$$'0&'! #$-/@$-.! 1-/6&$-4.! *'! $'3-/'! #'$/.0'0&';! <'0E,/.!

8-/-&.()%!#.$.!%!j!,G%!$'/.0'14'0&';

+O>"P!I$.017%$/.*%$!*'!4%$$'0&'!4%/!F.-G%!j!,G%!*'!*-1#'$1)%2!4,V.!

#'$7%$/.04'!6!*'A!0-*.!#'8.!4.$.4&'$>1&-4.!*'!'G4-&.()%!1'4,0*@$-.!

'!%1!8-/-&'1!*'!'$$%!*.!$'8.()%!*'!'1#-$.1;!<'0E,/.!8-/-&.()%!#.$.!

%!j!,G%!$'/.0'14'0&';

+ON"P"Q!8-/-&'!*'!'G.&-*)%!6!*'A!0-*%!#'8%!'$$%!-01&.0&B0'%!*'!#-4%!

*,$.0&'!,/!4-48%!&$.01-&9$-%!'1#'4-A!4.*%;!<'0E,/.!8-/-&.()%!#.$.!

%!j!,G%!$'/.0'14'0&';

+OQ"P!Q!8-/-&'!*'!'G.&-*)%!6!*'A!0-*%!#'8%!'$$%!-01&.0&B0'%!*'!#-4%!

*,$.0&'! ,/! 4-48%! &$.01-&9$-%! '1#'4-A!4.*%;!Q!j!,G%! $'/.0'14'0&'!

0)%!'G4'*'!T`h!*%!j!,G%!*'!1.&,$.()%;

+OR"P"Q!8-/-&'!*'!'G.&-*)%!6!*'A!0-*%!#'8%!'$$%!*.!4%/#%0'0&'!

"D! -01&.0&B0'.! *'! #-4%! *,$.0&'! ,/.! '0'$3-=.()%! 1-/#8'12! 4%/!

/@G-/%!*'18%4./'0&%!MD!#.$.!,/.!4%01&.0&'!*'!&'/#%!1'4,0*@$-.!

'1#'4-A!4.*.;! <'0E,/! $'+,-1-&%! #.$.! 8-/-&.()%! *.! 4%/#%0'0&'!

MDS"Q!j!,G%!$'/.0'14'0&'!*'C'!1'$!*'1#$'=>C'8;!

B+.4Z$ A+$ ')-'=9[$=43$ >54$ =04))'$ ,9I'3'(.'$ ,'$ #$ H&#\C$&#WC$

&#]$+>$&#ULC$K$-3'=9)+$I+3('='3$4+$I4G39=4(.'$4)$9(I+354^_')$

-'3.9('(.')$-434$4$=04))'$')-'=9[$=4,4`

! Q1! ID1! IOz! '! IOt! #%*'/! 1'$! '1#'4-A!4.*%1! #.$.! 1-1&'/.1!

+,'! ,&-8-=./! $'8-3./'0&%1! R7,0()%! \_S2! '/! +,'! %! /.30'&-1/%!

$'/.0'14'0&'!#%*'!4.,1.$!%#'$.(:'1!-0*'C-*.1;

8#-3"#9:'
! P*'.8/'0&'2! %1! ID1! *'C'/! $'#$%*,=-$2! *'! /.0'-$.! A!'82! 0%!

1'4,0*@$-%!.!4%$$'0&'!*%!4-$4,-&%!#$-/@$-%;!y/.!C'=!+,'!%!0m48'%!

*%!ID!6!7'-&%!*'!/.&'$-.8!1.&,$@C'82!+,.0*%!'8'!.&-03'!.!$'3-)%!*'!

1.&,$.()%!.!4%$$'0&'!1'4,0*@$-.!0)%!&'$@!/.-1!.!7%$/.!1'0%-*.8!'!

0)%!/.-1! $'#$%*,=-$@!A!'8/'0&'!.!4%$$'0&'!#$-/@$-.;!p,.0*%! -1&%!

%4%$$'2!#%*'/%1!.A!$/.$!+,'!%!ID!1.&,$%,;

! Q1!1'3,-0&'1!7.&%$'1!#%*'/!#$%/%C'$!.!1.&,$.()%!*%!IDn!

^![8'C.*%$MG>3,'(N!R4.$3.!4%0'4&.*.S!1'4,0*@$-%u!
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& ^![8'C.*.!4%$$'0&'!#$-/@$-.u

^!"11-/'&$-.!*.!4%$$'0&'!*'!7.8&.u!

^!g8,G%!$'/.0'14'0&'!0%!0m48'%!*%!ID;

! [G-1&'/!*%-1!&-#%1!7,0*./'0&.-1!*'!ID2!,/!#.$.!A!/!*'!/'*-()%!

'! %,&$%! #.$.! A!/! *'! #$%&'()%;! "/F%1! %1! &-#%1! *'C'/! $'#$%*,=-$!

A!'8/'0&'!.!4%$$'0&'!#$-/@$-.!*'!-0&'$'11'2!1'/!*.0-A!4.$!%1!*-1#%1-&-C%1!

-01&.8.*%1!0%!1'4,0*@$-%2!+,'!1)%!'G#$'11.1!0.!1,.!'G.&-*)%;!y/!ID!

*'!#$%&'()%!*'C'!$'#$%*,=-$!A!'8/'0&'!.1!4%$$'0&'1!*'!7.8&.!',!,/!ID!

*'!/'*-()%!*'C'!$'#$%*,=-$!A!'8/'0&'!.1!4%$$'0&'1!*'!4.$3.;!"11-/2!

6!-0&'$'11.0&'!+,'!%!/'1/%!1.&,$'!.!#.$&-$!*'!4'$&%!C.8%$!*'!4%$$'0&'!

#.$.!0)%!*.0-A!4.$!%1!/'*-*%$'1!-01&.8.*%1!'/!1',!1'4,0*@$-%;

! "&,.8/'0&'2! 4%/%! /,-&%1! $'861! #%11,'/! ,0-*.*'1! *'! /'*-()%!

&./F6/!-04%$#%$.*.12!%1!ID1!*'C'/!1'$!*'!#$%&'()%2!#%-1!%1!$'861!V@!

1)%!#$%V'&.*%1!#.$.!1,#%$&.$'/!.1!'8'C.*.1!4%$$'0&'1!*'!4,$&%^4-$4,-&%;

8#-3"#9:'+B>

! "! 1.&,$.()%! 6! *-&.! "D! +,.0*%! %! C.8%$! *'&'$/-0.*%! #'8.!

'+,.()%!.F.-G%!'G4'*'$!%!C.8%$!*.!&'01)%!/@G-/.!1'4,0*@$-.;

! f1!s!t1!G!P1

a5$J>'Z

!)$%$&'()*+$,'$)4.>34^*+$6!7

U)$%$U
&;
bU

;
bU

8
$H!9,'$9.'5$M#43.9=>0439,4,')$,4)$95-',V(=94)$

(4)$=+('2_')$'5$)9).'54)$.39I?)9=+)$c$&4G'04$QNL`$;4)+$+$d40+3$

,4$.'()*+$!)$)'/4$=+5-434,+$=+5$4$.'()*+$,4$=>3d4$'2=9.4^*+$

'()494,4$,+$&;C$+$d40+3$,'$U)$)'3?$U)$%$U
;
bU

8
`

U
&;
$%$E5-',V(=94$,+$&;$

U
8
$%$E5-',V(=94$,+)$3'0K)$ $$$$$

U
;
$%$E5-',V(=94$,+)$=4G+)$)'=>(,?39+)

E)$%$E==$e8&;$ $ $

E==$%$;+33'(.'$,'$=>3.+:=93=>9.+$

8&;$%$8'04^*+$,+$&;$%$B
Q
$e$B

O

! "11-/2!'1&'!&-#%!*'!1.&,$.()%!#%*'!%4%$$'$!#%$!'G4'11%!*'!-/#'*B04-.!

4%0'4&.*.!0%!1'4,0*@$-%!%,!#%$!'8'C.*.1!4%$$'0&'1!*'!7.8&.;

I(7*)S$,.#+)'+!>+TU!>V

! "!-/#'*B04-.!*%1!ID1!*'C'!1'$!%F&-*.!V,0&%!.%1!7.F$-4.0&'1;!<.!

7.8&.!*'11.!-07%$/.()%2!%1!1'3,-0&'1!C.8%$'1!#%*'/!1'$!,&-8-=.*%1n!!

! tID!s!`;``b]a!G!JID!l!`;`bYb

! Q!.,&%$!N&.08'w!t%4E%88!1,3'$'!+,'n!

^! O.$.! ID1! *'! '8'C.*.! $'8.()%! R&.-1! 4%/%! ]```^U"S! ,&-8-=.$! tID!

s`;``bU!rW'1#-$.!

^! O.$.!ID1! *'! $'8.(:'1! F.-G.1! R&.-1! 4%/%! ]``^U"S! ,&-8-=.$! tID! s!

`;``U!rW'1#-$.

I(7*)S$,.#+)#+=+#9:'

! tgP"{|Q!s!tD!s!g"IQJ!G!tD"XQ!}rWL/~!G!x}L/~!

! O.$.! C.8%$! *%! 7.&%$2! 4%01,8&.$! -&'/! dO.$&-4,8.$-*.*'1! *.1!

-/#'*B04-.1! 0.1! 4%0'G:'1! '/! 1-1&'/.1! &$-7@1-4%1! v! I.F'8.! be;!

"#$'1'0&.^1'!.!1'3,-$!.!&.F'8.!*.!A!.()%!/.-1!4%/,/'0&'!,&-8-=.*.!

0%!1'4,0*@$-%!*%1!ID1;

!"#$%"&'&(&)*+$,-./)"&,$&/"#01&2!)%)3",01&.0&1$/2.,45)0&,$&!/1

%&'(#)*+,#

-./

0

1

23

4)5!)6)789

:.:;

/./-

<.1=

-.2=

!"#$%&'(!)*%+,*()-+,*)#.!()%+,*)+*,$(/'%01!+*%+,*2(,*345*6(7

>)5!)6)789

3.21

3.21

3.2/

3.20

?)5!)6)789

:.:;

/./-

<.1=

-.2=)

N&.08'w! t%4E%88! 4-&.! 0%! 8-C$%! dA(40XS9(R$ 4(,$ 4--0X9(R$ =>33'(.$

.34()I+35'3)e!+,'! .! -/#'*B04-.!*.!A!.()%!#.$.!F-&%8.1! '/!"��!

#%*'!1'$!4.84,8.*.!.!#.$&-$!*.!'+,.()%!1'3,-0&'n!

JgP"{|Q!s!'!
`;b]b�^b;]b!}rWT```!7&~! !

[/!+,'n

�!s!<m/'$%!*.!F-&%8.!"��

I(7*)S$,.#+)'%+).%7'%.-.A'%+)*+7"'-*9:'

! p,.0*%!6!*.*.!'/!f"2!.!-/#'*B04-.!6!4.84,8.*.!#%$n

! p,.0*%! 'G-1&'! $'86! *'! 1%F$'4%$$'0&'! *'! 0',&$%! '/! 4%0'G)%!

$'1-*,.8!%,!%,&$%1!$'861!RY\2]b2!'&4S2!.!-/#'*B04-.!&%&.8!6!*.*.!#%$n!

tOJQI!s!tJ[xc^T!l!tJ[xc^b!l!;;;;!l!tJ[xc^<

D*/W%+)*+).%,'+)*+.$)39:'

! <%$/.8/'0&'!%1!7.F$-4.0&'1!7%$0'4'/!.!-/#'*B04-.!0%!/'0%$!

&.#'!R/'0%$!C.8%$!*.!7.-G.!*'!.V,1&'S;!O.$.!*'&'$/-0.$!.!-/#'*B04-.!

4%$$'1#%0*'0&'!*%!$'86!'/!%,&$%!&.#'2!F.1&.!,&-8-=.$!.!'+,.()%!*'!

'+,-C.8?04-.!*.!#%&?04-.!.#.$'0&'n

!!!!!!!!!!!!!!

R
TUMU"+@O9

"S"VW"
TUMU"+@O9

"X"R
+@O9"HVT

"S"VW"
+@O9"HVT

! "!-/#'*B04-.!*%!$'86!*'!*-14%!*'!-0*,()%!C.$-.!4%/!.!4%$$'0&'!

+,'! '1&@! #.11.0*%! 0'8'! &./F6/;! "11-/2! *'C'/^1'! 4%01,8&.$! %1!

$'1#'4&-C%1!7.F$-4.0&'1!+,'!/%1&$./!.!C.$-.()%!*.!-/#'*B04-.!4%/!

.!4%$$'0&';!"83,01! 7.F$-4.0&'1!.#$'1'0&./!,/.!4,$C.!4.$.4&'$>1&-4.2!

%,&$%1!*)%!,/.!&.F'8.!*.!C.$-.()%!*.!-/#'*B04-.!4%/!.!4%$$'0&'!#.$.!

.83,01!C.8%$'1;!"!%$*'/!*'!3$.0*'=.!*.1!-/#'*B04-.1!6!*'!QE/1;

D*/W%+*%-X-.,'%Y+$3(W".,'%Z).0.-#.%

! O.$.!'1&'1!$'8612!,1,.8/'0&'!%!7.F$-4.0&'!V@!7%$0'4'!%!C.8%$!*.!

-/#'*B04-.!%,!6!4.84,8.*.!.!#.$&-$!*%!4%01,/%!Rf"!v!f%8&^"/#�$'!

'!*.!4%$$'0&'!0%/-0.8!*%!$'862!0%$/.8/'0&'!T!"!%,!U!"S!*%!$'86n

<#"-.,3/#".)#)*%+)#%+.(7*)S$,.#%+$#%+,'$*6[*%+*(+

%.%-*(#%+-".&X%.,'%

! y/!3,-.!*%!P[[[!v!%$-3-0.8/'0&'2!Eaaa$f>9,'$I+3$.1'$4--09=4.9+($

+I$ =>33'(.$ .34()I+35'3)$ >)',$ I+3$ -3+.'=.9d'$ 3'04X9(R$ ->3-+)')$ c$
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!"#$%"&6&(&7"!05$1&"+%)/",01&81&)*+$,-./)"1&$*&72.9:0&,0&!)+0&,$&7"%!";&%0/"%&,0&7$/<"*$.!0&$&,"&/0.$=:0&,0&!/&$*&1)1!$*"1&!5)741)/01

@#A&B(#)C#)

D@

EFGH&I+

EFGH&I+

J&IG+

J&IG+

K#*+I)C#)

L&*M+8&AG#

D@

N+$A&I

N+$A&I

D@

DH$LOF$*+)&6#P),$LOF$*+

?Q?D@)R)?ST!UVW)R)?N4WD

?Q?D@)R)-)?ST!UVW)R)?N4WD

?Q?D@)R)-)?ST!UVW)R)<)?N4WD

?Q?D@)R)<)?ST!UVW)R)<)?N4WD

S+F&XG&HH+

?Q?D@)R)-)?ST!UVW)R)?N4WD

?Q?D@)R)-)?ST!UVW)R)?N4WD

?Q?D@)R)-)?ST!UVW)R)-)?N4WD

?Q?D@)R)-)?ST!UVW)R)-)?N4WD

D$"#)C&)L+IG+

-0*-4.!.!1'3,-0&'!&.F'8.!#.$.!.!*'&'$/-0.()%!&%&.8!*.!-/#'*B04-.!

'/!1-1&'/.1!&$-7@1-4%12!'/!7,0()%!*%!&-#%!*'!4%0'G)%!1'4,0*@$-.;

8#-3"#9:'+\>+

! "!1.&,$.()%!6!*-&.!MD!+,.0*%!.!4%/#%0'0&'!MD!*.!4%$$'0&'!

*'! 4,$&%^4-$4,-&%! *%! 1-1&'/.! 7.=! %! C.8%$! *.! &'01)%! *'! 1.&,$.()%2!

*.*.! #'8.! '+,.()%! .F.-G%2! 'G4'*'$! %! C.8%$! *.! &'01)%! /@G-/.!

1'4,0*@$-.!*%!ID;

a5$J>'Z

!)$%$&'()*+$,'$)4.>34^*+$6!7

U)$ %$ U
&;
bU

;
bU

8
$ Hd9,'$ 9.'5$ #43.9=>0439,4,')$ ,4)$ 95-',V(=94)$ (4)$

=+('2_')$ '5$ )9).'54)$ .39I?)9=+)L`$;4)+$ +$ d40+3$ ,4$ .'()*+$!)$ )'/4$

=+5-434,+$ =+5$4$ .'()*+$,4$ =>3d4$ '2=9.4^*+$ '()494,4$ ,+$&;C$ +$

d40+3$,'$U)$)'3?$U)$%$U
;
bU

8

U
&;
$%$E5-',V(=94$,+$&;

U
8
$$%$E5-',V(=94$,+)$3'0K)

U
;
$%$E5-',V(=94$,+)$=4G+)$)'=>(,?39+)

E)$%$E==$e8&;

E==$%$;+33'(.'$,'$=>3.+:=93=>9.+

8&;$%$8'04^*+$,+$&;$%$B
Q
$e$B

O

We8$%$8'04^*+$We8$,+$)9).'54$(+$-+(.+$,'$I40.4

! "11-/2! '1&'! &-#%! *'! 1.&,$.()%! #%*'! %4%$$'$! #%$! 'G4'11%! *'!

-/#'*B04-.! 4%0'4&.*.!0%! 1'4,0*@$-%2! #%$! '8'C.*.1! 4%$$'0&'1! *'!

7.8&.2!#'8.!.11-/'&$-.!RkWJS!%,!#'8%!j!,G%!$'/.0'14'0&';

! N'!.!4.$3.!4%0'4&.*.!0%!1'4,0*@$-%!*%!ID!6!-0*,&-C.2!.!'+,.()%!

.0&'$-%$!*'C'!1'$!4%$$-3-*.n

! O.$.! 8'C.$! '/! 4%0&.! #%11>C'-1! #$6^/.30'&-=.(:'1! R0.! #-%$!

4%0*-()%Sn



07
!
"#
$#

O Setor Elétrico / Janeiro de 2010

!"#$%&'L')'*$%+&'1.'%.0:50-&'1.'$C'8*'1.'9MMNDOP'(MQ(MM'.',5%%.6-.'

1.'R&<-&'1.'(9'?O

!"#$%&'(M')'*$%+&'1.'%.0:50-&'1.'$C'8*'1.'9MMNDOP'(MQ(MM'.',5%%.6-.'

1.'R&<-&'1.'@'?O

!"#$%&'((')'*$%+&'1.'%.0:50-&'1.'$C'8*'1.'9MMNDOP'(MQ(MM'.',5%%.6-.'

1.'R&<-&'1.'(9'?O'.',&%#&'"61$-"+&

!"#$%&'(9')'SR."-5'1&'0&-$%&345'.C'%.<T0'1.'05H%.,5%%.6-.'1.'-.C:5'

"6+.%05

"
#
$
%
&
'
(
$
)
&
)
*
&
+
&
%
,
-
,
.
/
.
&

56*(7/'%+)*+%.(3/#9[*%+)*+%#-3"#9:'+)*+!>

! Q1!'G'/#8%1!1'3,-0&'1!1-/,8./!,/!ID!*'!b``^U"!'!'G.&-*)%!

T`XT``2! 0,/! 1-1&'/.! 4%/! kWJsZ2! 1'/!/.30'&-1/%! $'/.0'0&'2!

4%$$'0&'!*'!4,$&%!-0-4-.8/'0&'!*'!Tb!L";!D.F%!1'4,0*@$-%!*%!ID!

b;U!//b2!U!/!'!-/#'*B04-.!*'!7.1'!s!&'$$.!s!Z!/r!#.$.!%!$'86;

! P*'/!.%!'G'/#8%!.0&'$-%$!*-/-0,-0*%!.!4%$$'0&'!*'!7.8&.!#.$.!]!L";!

! P*'/!.%!#$-/'-$%!'G'/#8%!4%/!4.$3.!-0*,&-C.;

!*(7'+7#"#+%#-3"#"

! Q!ID!4%01'3,'!/.0&'$!.!4%$$'0&'!#$-/@$-.!4%/!A!*'8-*.*'!#%$!

.&6!*%-1!4-48%12!.0&'1!*'!-0-4-.$!.!1.&,$.()%;!"!#,F8-4.()%!Eaaa$gh$

;iOOjk:l$#m8$;&$&34()9'(.)!.#$'1'0&.!.!'+,.()%!1'3,-0&'!#.$.!

4.84,8.$!'1&'!&'/#%;

! [1&'!&'/#%!*'#'0*'!*%!3$.,!*'!.11-/'&$-.!*.!4%$$'0&'!*'!7.8&.2!

*%!C.8%$!*.!4%$$'0&'!*'!7.8&.2!*%!j!,G%!$'/.0'14'0&'!0%!0m48'%!*%!

ID2!*.!-/#'*B04-.!*%!4-$4,-&%!1'4,0*@$-%2!*.!&'01)%!*'!1.&,$.()%!

*%!ID!'!*.!$'8.()%!*%!ID;

[/!+,'n!

&)$%$&'5-+$-434$)4.>343n$

&O$%$;+().4(.'$,'$.'5-+$,+$)9).'54$-395?39+n$

")$%$F4.+3$,'$)4.>34^*+$%$!2$e$!)n$

W$%$8'4.V(=94$,+$)9).'54$(+$-+(.+$,'$I40.4n$

8$%$8')9).<(=94$,+$)9).'54$(+$-+(.+$,'$I40.4`

5&*.-'%+)#+%#-3"#9:'+)'+!>

! Q1! 1'3,-0&'1! '7'-&%1! #%*'/! 1'$! %F1'$C.*%1! +,.0*%! ,/! ID!

1.&,$.n!

^!g%$/.!*'!%0*.!1'4,0*@$-.!0)%!6!/.-1!1'0%-*.8u!

^!Q1! $'861! &'/#%$-=.*%1!.! &'/#%! -0C'$1%!A!4./!/.-1! 8'0&%1! RC-*'!

g-3,$.!TbSu!

^!O%*'/!%4%$$'$!*'18-3./'0&%1!-0*'C-*%1!*.1!#$%&'(:'1!*-7'$'04-.-1u!

^!Q#'$.()%!*'!$'861!*'!&'$$.!-01&.0&B0'%1u!

^!Q1!$'861!*'!1%F$'4%$$'0&'!#%*'/!0)%!%#'$.$;

]*).)#%+7#"#+"*)3^."+'3+*A.-#"+
'%+*&*.-'%+)#+%#-3"#9:'

! "1!#$-04-#.-1!/'*-*.1!#.$.!.!$'*,()%!%,!'8-/-0.()%!*%1!'7'-&%1!

*.!1.&,$.()%!1)%n

^!$'*,()%!*%!MG>3,'(N!-/#%1&%!.%!1'4,0*@$-%u!

^!.,/'0&%!*.!$'8.()%!*%!IDu!

^!.,/'0&%!*.!1'()%!*%!0m48'%u!

^!8-/-&.$!%!C.8%$!*.!4%$$'0&'!*'!4,$&%^4-$4,-&%u!

^!.,/'0&%!*.!&'01)%!1'4,0*@$-.!0%/-0.8!*%!IDu!

^!,&-8-=.()%!*'!ID1!.,G-8-.$'1u!

^!,&-8-=.()%!*'!F%F-0.1!*'!J%3%K1L-u!

^!,&-8-=.()%!*'!$'861!+,'!&'0E./!,/!A!$/K.$'!+,'!8-0'.$-=.!.!4,$C.!

*'!1.&,$.()%2!4%$$-3-0*%!.!4%$$'0&'!C-1&.!#'8%!$'86u

^! ,&-8-=.()%! *'! ID1! '1#'4-.8/'0&'! #$%V'&.*%1! #.$.! %1! '7'-&%1!

&$.01-&9$-%12!&.-1!4%/%!.+,'8'1!+,'!*-/-0,./!%!j!,G%!*'!*-1#'$1)%!

'!%1!'7'-&%1!*%!/.30'&-1/%!$'/.0'14'0&'u!

^!,&-8-=.$!$'861!*-3-&.-1!+,'!#%11,'/!&640-4.1!#.$.!-*'0&-A!4.$!+,'!%!

ID!1.&,$%,!'!.&,./!#.$.!/'8E%$.$!%!C.8%$!*.!4%$$'0&';

!>%+#36./.#"*%+

! [/!.83,/.1!1-&,.(:'1!1'!7.=!0'4'11@$-.!.!,&-8-=.()%!*'!ID1!

.,G-8-.$'12!&.-1!4%/%n

^!7.='$!.!-1%8.()%!*%1!4-$4,-&%1u!

^!#.$.!.!4$-.()%!*'!,/!.&'$$./'0&%!-0*'#'0*'0&'u!

^!.8&'$.$!.!$'8.()%!C-1&.!#'8%1!$'861!*'!/%*%!.!4%/#.&-F-8-=.$!%1!
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C.8%$'1!*'!4%$$'0&'u!

^!#$%*,=-$!,/!*'18%4./'0&%!.03,8.$!'/!,/!4-$4,-&%!&$-7@1-4%u!

^!-0C'$&'$!.!#%8.$-*.*'u

^!#$%/%C'$!.!1.&,$.()%!*,$.0&'! 7.8&.1!#.$.! 8-/-&.$!%!dF,$*'0e!

*'!7.8&.!*%!ID!#$-04-#.8u

^!$'*,=-$!%!dF,$*'0e!R-/#'*B04-.!1'4,0*@$-.S!*%!ID!#$-04-#.8!

#'8.! $'*,()%! *.! -/#'*B04-.! .#.$'0&'! C-1&.! .! #.$&-$! *%! ID!

.,G-8-.$2! +,'! *'4$'14'! 4%/! %! +,.*$.*%! *.! $'8.()%! *%! ID!

.,G-8-.$u!

^!#$%/%C'$!/'-%1!*'!4%07-0.$!4%/#%0'0&'1!*'!1'+,?04-.!='$%;

>''")*$#9:'+,'(+'%+"*/W%

! M'C'^1'! 7.='$! .! '14%8E.! 4%$$'&.! *.! $'8.()%! *%1! ID1! +,'!

1,#$'/!%1!$'861;!f-.!*'!$'3$.2!%1!$'861!*-3-&.-1!.&,.-1!#%11,'/!

,/.!4.$.4&'$>1&-4.!&6$/-4.!*'!4,$&.!*,$.()%!*'!T``!GP0!*,$.0&'!

T! 1'3,0*%;! "11-/2! #.$.! U! "! 1,#%$&./! U``! "! *,$.0&'! ,/!

1'3,0*%;

! O.$.!+,'!E.V.!4%%$*'0.()%!'0&$'!%1!ID1!'!%!$'862!.!1'3,-0&'!

'+,.()%!*'C'!1'$!$'1#'-&.*.n

!>%+.$%-#/#)'%+_3$-'+#+`#$,'%+)*+,#7#,.-'"*%+%a3$-

! N.F'^1'!*.!.0@8-1'!*'!4E.C'./'0&%!*'!F.04%!*'!4.#.4-&%$'1!

'/!*'$-C.()%!R1E,0&S2!+,'!%4%$$'!.!4-$4,8.()%!*'!4%$$'0&'1!*'!

'8'C.*%! C.8%$! '! *'! '8'C.*.! 7$'+,?04-.;! P1&%! &./F6/! %4%$$'!

+,.0*%!%1!F.04%1!*'14.$$'3./!1%F$'!%1!#%0&%1!*'!7.8&.!*,$.0&'!

4,$&%1^4-$4,-&%1;

! [1&.1! 4%$$'0&'1! '8'C.*.1! *'! .8&.! 7$'+,?04-.! -0*,='/!

&'01:'1!*'!.8&%!C.8%$!R1%F$'&'01:'1S!0%!1'4,0*@$-%!*%1!ID1!'!

'/! &%*%1! %1! *-1#%1-&-C%1! .! '8'! .11%4-.*%1! R$'8612!/'*-*%$'12!

4.F%1S;!"!#,F8-4.()%!d[+,-#./'0&%1!'86&$-4%1!v!'1#'4-7-4.()%!

'! .#8-4.()%!'/! 1,F'1&.(:'1!*'!.8&.! &'01)%e2!*'!"$w!M�"V,=2!

'/!1',!4.#>&,8%!fP2!+,'!#%$!1,.!C'=!1'!F.1'-.!0.!0%$/.!"<NP!

D]\;`\]T^T_\]! A--09=4.9+($ f>9,'$ I+3$ ;4-4=9.4(='$ ;>33'(.$

\o9.=19(R$ I+3$ A;$ i9R1$ !+0.4R'$ ;93=>9.$ p3'4q'3$ 84.',$ +($ 4$

\X55'.39=40$;>33'(.$p4)9)2!.#$'1'0&.!.!1'3,-0&'!79$/,8.!#.$.!

%!4@84,8%!*.!&'01)%!1'4,0*@$-.!0%!IDn

!
\a;
$%$&'()*+$\'=>(,?394$,+$&;$6!7

E
;iA!aAraB&@:p;

$%$;+33'(.'$,'$=14d'45'(.+$,+$G4(=+$c$!40+3$,'$-9=+$6A7

I
;iA!aAraB&@:p;

$%$F3'J><(=94$,'$=14d'45'(.+$G4(=+$6iS7

8&;$%$8'04^*+$,'$&34()I+354^*+

I
B:\E\&arA

$%$F3'J><(=94$B+59(40$,+$\9).'54$6iS7

! M'C'^1'! 1'/#$'!4%01,8&.$!%1! 7.F$-4.0&'1!#.$.! 1'!4%0E'4'$!%1!

C.8%$'1!/@G-/%1! 1,#%$&@C'-1! #'8%1! '+,-#./'0&%1! 4%0'4&.*%1! 0%!

1'4,0*@$-%2!F'/!4%/%!#.$.!%1!ID1;!D.1%!0)%!1'!*-1#%0E.!*'1&'1!

C.8%$'12! #.$.! %1! '+,-#./'0&%1! 4%0'4&.*%1! 0%! 1'4,0*@$-%! *%!ID!

#%*'^1'!,&-8-=.$!%1!C.8%$'1!0%$/.8/'0&'!1,#%$&.*%1!*'!TU``!fJ�N!

%,!bTbT!fOPDQ;!O.$.!%1!ID1!%1!C.8%$'1!1,#%$&@C'-1!1)%!0%$/.8/'0&'!

ba\U!fJ�N!%,!]U``!fOPDQ;!D.1%!.!&'01)%!0%!1'4,0*@$-%!,8&$.#.11'!%1!

C.8%$'1!/@G-/%1!1,#%$&@C'-1!*%1!'+,-#./'0&%12!*'C'/^1'!-01&.8.$!

*-1#%1-&-C%1!*'!#$%&'()%!*'!1,$&%!R0%!1'4,0*@$-%!*%!IDS!#.$.!8-/-&.$!

%1!C.8%$'1!i+,'8'1!1,#%$&@C'-1!#'8%1!'+,-#./'0&%1;!N'/#$'!+,'!1'!

,&-8-=.$!'1&'!#$%4'*-/'0&%2!$'4%/'0*.^1'!4%01,8&.$!%!7.F$-4.0&';

! "1! 4.$.4&'$>1&-4.1! *%! #$%&'&%$! *'! 1,$&%! *'C'/! 1'$! '14%8E-*.1!

#.$.! +,'! .! &'01)%! 1'4,0*@$-.! 1'V.! '1#'4-A!4.*.! #.$.! C.8%$'1!

.*'+,.*%12! 0)%! -0&'$7'$-$! 0%1! 1-1&'/.1! *'! #$%&'()%! '!/'*-()%! '!

1,#%$&.$!.!'0'$3-.!+,'!-$@!1'$!*$'0.*.!0.!4%0*-()%!&$.01-&9$-.!*'!

4E.C'./'0&%;!D%/%!%1!$'1,8&.*%1!*.!79$/,8.!'/!3'$.8!.#$'1'0&.C.!

C.8%$'1!4%01'$C.&-C%12!C.8%$'1!/.-1!$'.-1!#%*'/!1'$!%F&-*%1!7.='0*%!

.!1-/,8.()%!*%!&$.01-&9$-%!0%!"IO;

56*(7/'

! [/!,/!1-1&'/.!*'!Y_!Lf!'G-1&'/!*%-1!F.04%1!*'!]`!�f"$;!"#91!

%!#$-/'-$%!'1&.$!'0'$3-=.*%2!%!4E.C'./'0&%!*%!1'3,0*%!#$%/%C'!

.!4-$4,8.()%!*'!,/.!4%$$'0&'!*'!Y;Zb]!�!.!,/.!7$'+�?04-.!T;U]Y!

�=;!D.84,8'!.!&'01)%!0%!1'4,0*@$-%!*%!ID!*'!a``^U�2!1.F'0*%!+,'!

.!$'.&B04-.!0%!1'4,0*@$-%!*%!/'1/%!6!*'!`;\ZTa! ;

D%/%! 3'$.8/'0&'! %1! '+,-#./'0&%1! 4%0'4&.*%1! 0%! 1'4,0*@$-%!

*%!ID!1,#%$&./!T;U``!fJ�N!%,!b;TbT!fOPDQ2!0'1&'!4.1%!0)%!E.C'$@!

*.0%!.%1!'+,-#./'0&%12!0'/!#'8%1!#$9#$-%1!ID1!+,'!0%$/.8/'0&'!

1,#%$&./!b;a\U!fJ�N!%,!];U``!fOPDQ;!

Continua na próxima edição

!"#$%&'%(")"*%"*%'&(+,"*%)-*(-%.'*/0/12"%-3%4445"*-("&-2-(&+/"5/"356&

789+)'*:%*1,-*(;-*%-%/"3-#(<&+"*%=")-3%*-&%-#/'3+#>')"*%='&'%"%

-?3'+2%&-)'/'"@'(+(1)--)+("&+'25/"356&

b>cde\If+ ]BD\5gBC+ W+ *$0*$a*."'+ */*-".,.%-#+ &'"(#)'+ 7*/#+

5%,'/#+ ?*)*"#/+ )*+ 5$0*$a#".#+ )*+ I-#_3`X+ T#-3#/(*$-*+ e$.&*.VK+

!"#`#/a'3+ ,'('+ *$0*$a*."'+ )*+ *%-3)'%+ *+ )*%*$A'/A*3+ %'&-h#"*%+

)*+ ,3"-'N,.",3.-'Y+ /'#)+ &/'h+ *+ %*/*-.A.)#)*+ $#+ 7/#-#&'"(#+ )'+

B3-'>#)iK+ B/W(+ ).%%'Y+ -*(+ *67*".j$,.#+ $#+ X"*#+ )*+ 7"'_*-'%Y+

*$0*$a#".#+)*+,#(7'Y+('$-#0*(Y+(#$3-*$9:'Y+,'(.%%.'$#(*$-'+

*+%-#"-+37K+5(+LOOG+&3$)'3+#+*(7"*%#+5$0*<'h*"i+5$0*$a#".#+*+

>'(W",.'+c-)#Y+*%7*,.#/.^#)#+*(+*$0*$a#".#+*/W-".,#Y+`*$,a(#"k+

*+ *(+ *%-3)'%+ */W-".,'%+ $'+ 2"#%./Y+ $#+ @3#/+ #-3#/(*$-*+ W+ %l,.'+

)."*-'"K+f+(#-*".#/+#7"*%*$-#)'+$*%-*%+&#%,m,3/'%+,'/*,.'$XA*.%+W+

3(#+%m$-*%*+)*+7#"-*+)*+3(+/.A"'+@3*+*%-X+7#"#+%*"+73`/.,#)'+7*/'+

#3-'"Y+"*%3/-#)'+)*+MP+#$'%+)*+-"#`#/a'K
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!"#$%&'$()(&*$(+*,-&)#$)
*.&/01".(&#".$0)#$)-"..$/*$)23405)
$()*.&/0,*6.,"0

! "! #$%&'()*+! ,-! ./(0#$.1/$+#! -%! 23#! 4+,-! #-/!

5-$.(!4+/!%-$+!,-!%+,-'+#!6+%&%-0.-!&.$'$7(,+#!-%!

4/+8/(%(#!,-!./(0#$.1/$+#!-'-./+%(809.$6+#:!.($#!6+%+!

+!!"#$%&'#()$*+%'&,($&#,*-%./%'0*1!+-2:!-%!4(/.$6&'(/:!

-05+6(0,+! +#! %+,-'+#! (4/-#-0.(,+#! 0(! 4&;'$6()*+!

345$%(0$&#'"* 3)'"6'#(.&* .7* 38+-9:',$;* <6%%$&#*

+%'&,7.%0$%* 8.;$",* =.%* -%.#$>#()$* ?$"'@* +%'&,($&#*

A6;@B!,-!<=!>-7&0+?$6:!3=@=!A/+%-0!-!A=!BC$''$4#=!

! D#.-!(/.$8+!(4/-#-0.(!./E#!%+,-'+#!4(/(!/-4/-#-0.(/!

+#! 23#! 0+! "2B:! F&-! 4+,-%! #-/! ?$#&('$7(,+#! 0(!

4&;'$6()*+!6$.(,(G!

H!<+,-'+!I!J!B+/!%-$+!,-!&%!./(0#5+/%(,+/!,-!0K6'-+!

#(.&/L?-'M!

H!<+,-'+!N!J!B+/!%-$+!,-!&%!./(0#5+/%(,+/!,-!0K6'-+!

#(.&/L?-':!,-#4/-7(0,+O#-!#-&!/(%+!%(80-.$7(0.-!P#-%!

%+,-'(/!#(.&/()*+Q!4-'(!,$%$0&$)*+!,-!#&(!$0,&.R06$(!

4/$%L/$(! P6+%! ?('+/! ,-! I! S! ITOU!%VQ! -! $0#-/$0,+O#-!

&%! $0,&.+/! 0*+! '$0-(/! P%+,-'+! .$4+! WX! ,+! "2BQ! 0+!

#-6&0,L/$+!4(/(!/-4/-#-0.(/!+!/(%+!%(80-.$7(0.-M!

H!<+,-'+!Y!J!Z!$,E0.$6+!(+!%+,-'+!N:!#&;#.$.&$0,+O#-!

+!%+,-'+!,-!$0,&.+/!0*+!'$0-(/!.$4+!WX!4-'+!WU:!4+$#:!

,-#.(!5+/%(:!6+0#-8&-O#-!/-4/-#-0.(/:!(,$6$+0('%-0.-:!

+!%(80-.$#%+!/-%(0-#6-0.-!PC$#.-/-#-Q=

! "! /-4/-#-0.()*+! 0+! "2B:! 4(/(! +! %+,-'+! N:! 9!

(4/-#-0.(,+!0(!A$8&/(!I=

!"#$%&'()*"$+,#)-.,/0

Capítulo II

Transformadores de corrente, 
potencial e bobinas de Rogowski 
para fins de proteção – Parte II

!"#$%&'(')'*+,-.&#-/',+'0"01-/&',-'2+1345"&'4+'678

!"#$%&'9')':"/"4$";<+',+'=&.+%'->5&?'@%/0A',-=",+'B'

0&1$%&;<+',+'7C

7)$1$,*")#&)0&*8.&9:")#")34)$().$%;0)#,',*&,0
<1$,*"0)#&)0&*8.&9:")#")34)/")0$-8/#+.,"

! 3+%+!4+,-!#-/!,-%+0#./(,+!0+#!$.-0#!(0.-/$+/-#:!

F&(0,+!+!23! #(.&/(!(! 5+/%(!,-!+0,(!0+! #-6&0,L/$+:!

4(##(!(!#-/!0*+!#-0+$,('!-!6+%!(!.-0,E06$(!,-!,$%$0&$/!

+! ?('+/! -[6(7! ,(! 6+//-0.-! PL/-(! ,(! 6&/?(Q:! +&! #-\(:!

F&(0.+! %($#! (6-0.&(,(! (! #(.&/()*+! %-0+/! +! ?('+/!

-[6(7!,(!+0,(=

! "! A$8&/(! N! %+#./(! +! -5-$.+! ,(! ,$%$0&$)*+! ,(!

6+//-0.-! 0+! #-6&0,L/$+! ,+! 23! ,-?$,+! (+! -5-$.+! ,(!

#(.&/()*+=!"!6&/?(!(7&'!%+#./(!+!?('+/!,(!6+//-0.-!#-%!

(! #(.&/()*+! -! (! 6&/?(! 4/-.(!%+#./(! +! ?('+/! -[6(7!,(!

6+//-0.-!6+%!+!-5-$.+!,(!#(.&/()*+=!Z!-?$,-0.-!F&-!(!

L/-(!,(!6&/?(!4/-.(!9!$05-/$+/!]!,(!6&/?(!(7&'=

! B(/(! F&-! #-! 4+##(! 5('(/! ,+#! -5-$.+#! ,(! #(.&/()*+!

,+!23!0+#!/-'9#!,$8$.($#:!9!0-6-##L/$+!-0.-0,-/!('8&0#!

4/$06^4$+#!,+#!/-'9#!,$8$.($#=

70).$%;0)#,',*&,0
=.>8,*$*8.&)?+0,-&

! _-! 5+/%(! #$%4'$[6(,(:! +#! /-'9#! ,$8$.($#! 4+,-%!

#-/!/-4/-#-0.(,+#!-#F&-%(.$6(%-0.-!6+%+!0(!A$8&/(!

Y=!"4/-#-0.(O#-!(! #-8&$/!&%!;/-?-!6+%-0.L/$+! #+;/-!

6(,(!;'+6+!,(![8&/(=
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!"#$%&'D')'6%E$"1-1$%&'FG0"5&'0"/2.">5&,&',+'%-.H',"#"1&.

!"#$%&'I')'@&A'!".1%+'2&00&'F&"J&'",-&.' '@FA'!".1%+'2&00&'F&"J&'%-&.

!"#$%&%'(%"%)*+,-%'(.(`-4/-#-0.(%!(#!-0./(,(#!(,?$0,(#!,-!#$0($#!

(0('18$6+#:!.($#!6+%+!23#:!2B#!-!;+;$0(#!,-!`+8+a#b$=

!"#$%&%'( &,+,#%,'( .( 2(%;9%! #*+! 6+0C-6$,(#! 6+%+! :(&'%@* C&56#,*

Pcd#Q! -! /-4/-#-0.(%! -0./(,(#! F&-:! F&(0,+! /-6-;-%! &%! #$0('! ,-!

.-0#*+:!?*+! $0,$6(/!&%(!6+0,$)*+!4/--#.(;-'-6$,(! P4+/!-S-%4'+:!

(+!#-!\+8(/!&%(!.-0#*+!-%!&%(!,-##(#!-0./(,(#!;$0L/$(#!4+,-O#-!

(.$?(/!&%(!'18$6(!$0.-/0(!0+!/-'9!F&-!6+%&.-!+!8/&4+!,-!(\&#.-Q=

/,)#$0( %"#,1%),%',"+( .!2-%! (! 5&0)*+! ,-! 8(/(0.$/! F&-! &%! #$0('! ,-!

-0./(,(! 4+##(! #-/! /-6+%4+#.+=! D#.(! .960$6(! 5(7! 6+%! F&-! ,&(#!

(%+#./(#! 0*+! #-! #&4-/4+0C(%=! 2-60$6(%-0.-! 5('(0,+:! 4(/(!

F&-! &%(! ,-.-/%$0(,(! 5/-F&E06$(! 5(! ,+! #$0('! (0('18$6+! 4+##(!

#-/! 6+%4'-.(%-0.-! /-6+0#.$.&^,(:! (! .(S(! ,-! (%+#./(8-%! 0+!

4/+6-##+!,-!,$8$.('$7()*+!,-?-!#-/!$8&('!+&!%($+/!(!NS5(:!-%!F&-!

5(!e!5/-F&E06$(!,-!fgF&$#.=!"!5/-F&E06$(!,-!(%+#./(8-%!-%!/-'9#!

,$8$.($#!0+/%('%-0.-!?(/$(!-0./-!NhT!V7!PF&(./+!(%+#./(#!4+/!6$6'+Q!

(!IWNT!V7!PYN!(%+#./(#!4+/!6$6'+Q=

! B(/(!F&-!0*+!+6+//(!+!5-0i%-0+!6+0C-6$,+!6+%+!#+;/-4+#$)*+!

,-!-#4-6./+!P('$(#$08Q:!&.$'$7(%O#-!+#!['./+#!(0.$O('$(#$08=

! f+#!/-'9#!-#.-#!['./+#!#*+!,+!.$4+!4(##(!;($S(:!6&\(!6(/(6.-/^#.$6(!

%1,&'+!?-/#&#!5/-F&E06$(!9!(4/-#-0.(,(!0(!A$8&/(!h=

'%23)!(%"&(40)&(5'647

! "!5&0)*+!,+!j(%4'-kV+',!9!(!,-!%(0.-/!+!#$0('!0(!#&(!#(^,(!

-%! &%! ?('+/! /-4/-#-0.(.$?+! ,+! #$0('! ,-! -0./(,(! 0+! $0#.(0.-! ,-!

(%+#./(8-%! ,&/(0.-! .+,+! +! .-%4+! -%! F&-! +! 6+0?-/#+/! "k_!

P(0('18$6+k,$8$.('Q! 8(#.(! 4(/(! /-('$7(/! (! 6+0?-/#*+=! "! A$8&/(! l!

%+#./(!#-&!4/$06^4$+!,-!5&06$+0(%-0.+=
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!"#$%&'K')'8%"45L2"+',-'M$45"+4&/-41+',+'N&/2.-'O'P+.,

!"#$%&'Q')'!".1%&#-/',"#"1&.

!"#$%&'R')'6/+01%&#-/'1L2"5&',-'0"4&"0',+'0"01-/&'-',+'%-.H',"#"1&.
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! 3+%+!4+,-!#-/!?$#.+!4-'(![8&/(:!F&(0,+!(!6C(?-!,-!6+0./+'-!

,+!j(%4'-kV+',!-#.L! 5-6C(,(:!+!#$0('!,-!#(^,(!-#.(/L!#-8&$0,+!+!

#$0('!,-!-0./(,(=!m&(0,+!(!6C(?-!,-!6+0./+'-!,+!j(%4'-kV+',!-#.L!

(;-/.(:!+!#$0('!,-!#(^,(!-#.L!/-6-;-0,+!+!#$0('!-S$#.-0.-!0+!$0#.(0.-!

,+!6C(?-(%-0.+!PC+',Q:!F&-!9!%(0.$,+!4-'+!6(4(6$.+/=

-0"8!$'0$(%6&(5%"%)*+,-06&,+,#%)7

! n!6+0?-/#+/! (0('18$6+k,$8$.('! .-%!(! 5&0)*+!,-! ./(0#5+/%(/!+!

#$0('! (0('18$6+! -%! #$0('! ,$8$.(':! +&! #-\(:! +! #$0('! 9! ./(0#5+/%(,+!

-%!&%(! #9/$-! ,-! 0K%-/+#! ;$0L/$+#! F&-! 4+,-%! #-/! o-0.-0,$,+#p!

4-'+! 4/+6-##(,+/=! D#.-! 4/+6-##+! 4(##(! 4-'+#! #-8&$0.-#! 4/+6-##+#G!

(%+#./(8-%:!F&(0.$7()*+!-!6+,$[6()*+=

! n#!4/$06$4($#!4(/R%-./+#!,-!&%!6+0?-/#+/!"k_!#*+!(!/-#+'&)*+!

P0q!,-!;$.#Q:!+!.-%4+!,-!6+0?-/#*+!-!(!.-0#*+!(0('18$6(!,-!-0./(,(:!

0+/%('%-0.-!,-!T!(!IT!r!+&!T!(!NT!r!4(/(!+!6+0?-/#+/!%+0+4+'(/:!

-!,-!slr!+&!sITr!4(/(!+!6+0?-/#+/!;$4+'(/=

! d,-('%-0.-!&%!6+0?-/#+/!,-!o0p!;$.#!,$#4+0$;$'$7(!N0!61,$8+#!

+&!?('+/-#=!"! .-0#*+! PrQ! .+.('!,+!#$0('!(0('18$6+!,$?$,$,+!4+/!N0!

PrkN0Q! /-4/-#-0.(! +! .(%(0C+! ,-! 6(,(! 5($S(! ,-! .-0#*+! ,-! 6(,(!

61,$8+=!D#.-!?('+/!9!6+0C-6$,+!6+%+!D$,,*A(/&(E>'#()$*:(#*PtjcQ:!+&!

#-\(:!6+%+!+!;$.!%-0+#!#$80$[6(.$?+=

/,)#$0'(&,+,#%,'

! 3(,(! 5(;/$6(0.-! .-%!&%(! .960$6(!,-!['./(8-%!,$8$.('=!"##$%:!

4(/(!#(;-/!F&('!(!.960$6(:!,-?-O#-!6+0.(.(/!+!5(;/$6(0.-=!u%!.$4+!

,-! ['./(8-%:! 4+/! -S-%4'+:! /-.$/(! (4-0(#! +! ?('+/! ,-! 5/-F&E06$(!

5&0,(%-0.('! PUT! V7:! 0+! 6(#+! ,+! c/(#$'Q=! d#.+! #$80$[6(! F&-:!

$0,-4-0,-0.-%-0.-!,+#!C(/%i0$6+#:!4+,-O#-!+;.-/!&%(!5+/%(!,-!

+0,(!o4&/(%-0.-p!#-0+$,('!,-!5/-F&E06$(!5&0,(%-0.('=!"!A$8&/(!U!

$'&#./(!+!-S4+#.+=

/,)#$0'(%&%3#%#,80'

! n#! ['./+#! ,-! 4/+.-)*+! (,(4.(.$?(! 4+,-%! #-/! ,-[0$,+#! 6+%+!

#-0,+!,$#4+#$.$?+#!F&-!4+##&-%!&%(!['+#+[(!-%!F&-!#-!4/+6&/(!

,-.-/%$0(/!(\&#.-#!+&!%-$+#!4(/(!(#!?L/$(#!5&0)v-#!,-!4/+.-)*+:!-k

+&!6+0,$)v-#!(,?-/#(#!,-!-F&$4(%-0.+#!6+%!(!$0.-0)*+!,-!(,(4.LO

'(#!]#!6+0,$)v-#!-S$#.-0.-#!0+!#$#.-%(!-'9./$6+!,-!4+.E06$(=

/,)#$0(%&%3#%#,80(9,30)%$(&!(3,-0

! D#.-!['./+!4+,-!#-/!&.$'$7(,+!4(/(!(&%-0.(/!+!?('+/!,(!6+//-0.-!

F&-:!6+%+!#-!?$&:!+!?('+/!-[6(7!P/%#Q:!0+!6(#+!,-!#(.&/()*+:!6($!0+!

#-6&0,L/$+=!u%(!5+/%(!,-!(&%-0.(/!+!?('+/!#-/$(!&.$'$7(/!+!?('+/!

%9,$+!,+!%1,&'+!,+!?('+/!,-!4$6+!,+! #-%$6$6'+!4+#$.$?+! Pd%LSQ!

-! ,+! #-%$6$6'+! 0-8(.$?+! Pd%$0Q=! "0('$.$6(%-0.-:! +! ?('+/! ,-! d! e!

Pwd%LSwswd%$0wQkN=!B(/(!-#.-!['./+!-0./(/!-%!()*+!9!0-6-##L/$+G

H!2-/!+#!?('+/-#!,(#!(%+#./(#!,+#!6$6'+#!(0.-/$+/-#!P4+/!-S-%4'+:!

4(/(!/-'9#!,-!IU!(%+#./(#!4+/!6$6'+:!,-?-%O#-!.-/!(#!K'.$%(#!IU!

(%+#./(#QM

H!_-.-6.(/!+!?('+/!%LS$%+!4+#$.$?+!,(!6+//-0.-!,(!(%+#./(!

(0.-/$+/!Pd%LSQM

H!_-.-6.(/!+!?('+/!%^0$%+!0-8(.$?+!,(!6+//-0.-!,(!(%+#./(!

(0.-/$+/!Pd%$0QM

H!3('6&'(/!+!?('+/!%9,$+!,-!d!e!Pwd%LSwswd%$0wQkNM

H!<-,$/!+!?('+/!,(!6+%4+0-0.-!5&0,(%-0.('!P['./+!6+##-0+QM

H!_-.-6.(/!#-!CL!#(.&/()*+M

H!3(#+!0*+!C(\(!#(.&/()*+:!+!?('+/!(!#-/!'-?(,+!4(/(!6+%4(/(/!

6+%!+!?('+/!(\&#.(,+!0+!/-'9!#-/L!+!?('+/!6+%4+0-0.-!

5&0,(%-0.('M

H!3(#+!C(\(!#(.&/()*+:!+!?('+/!(!#-/!'-?(,+!4(/(!6+%4(/(/!6+%!

+!?('+/!(\&#.(,+!0+!/-'9!#-/L!+!?('+/!,-!d:!+;.$,+!,(!%9,$(!,+#!

?('+/-#!,+!#-%$6$6'+!4+#$.$?+!-!0-8(.$?+=

%20'#$%+!2(&!(',"%,'

! "! (%+#./(8-%! ,-! #$0($#! .^4$6(! ,-! &%! #$#.-%(! 4+,-! #-/!

?$#&('$7(,(!0(!A$8&/(!x=

! 3+%+!4+,-!#-/!+;#-/?(,+!0(!A$8&/(!x:!+!6+0?-/#+/!(0('18$6+!

,$8$.('! .(%;9%! .-%!&%! '$%$.-! (! 4(/.$/! ,+!F&('! -'-! 6-$5(! (! +0,(=!

"##$%:!('9%!,(!#(.&/()*+:!.-%O#-!%($#!&%!4+0.+!6/^.$6+!F&-!'$%$.(!

+!?('+/!,(!6+//-0.-=!D#.-!?('+/!,-?-!#-/!+;.$,+!6+%!6(,(!5(;/$6(0.-:!

%(#!9!,(!+/,-%!,-!6-0.-0(#!,-!(%4y/-#=!"!6(,(!?('+/!,(!+0,(!

6+//-#4+0,-/L! &%! 61,$8+! ;$0L/$+=!n#! 61,$8+#! ;$0L/$+#! 4(/(! &%!

6+0?-/#+/!"k_!,-!X!;$.#!4+,-%!#-/G
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IIIIIIII!Pf-#.-!?('+/:!+!6+0?-/#+/!#(.&/(!-!6-$5(!(!5+/%(!,-!+0,(Q=

4"(@".*&($/*")#"0).$%;0)#,',*&,0)1&-$)A)0&*8.&9:"
! n#!/-'9#!,$8$.($#:!%-#%+!#+;!#(.&/()*+!,+!23:!4+,-%!+4-/(/!

,-!5+/%(!(,-F&(,(:!-!$#.+!,-?-!#-/!?-/$[6(,+!4-'+!-08-0C-$/+!,-!

4/+.-)*+=!n! 5(.+! ,-! +!23! #(.&/(/! 0*+! $%4'$6(:! 0-6-##(/$(%-0.-:!

F&-!(!4/+.-)*+!0*+!+4-/-!(,-F&(,(%-0.-=!f-%!#-%4/-!9!4+##^?-'!

8(/(0.$/!(!+4-/()*+!(,-F&(,(!,+#!/-'9#!#-!+#!23#!#(.&/(/-%:!4+/9%:!

6+%!(#!6(/(6.-/^#.$6(#!,+#!/-'9#!,$8$.($#!(.&($#:!(!4/+;(;$'$,(,-!,-!

(.&()*+!(,-F&(,(!(&%-0.+&!%&$.+=

! "!4&;'$6()*+!!&'"@F(&/*'&;*!55"@(&/*<6%%$&#*+%'&,7.%0$%,:!,-!

j.(0'-g!D=!z+6C+'':!%+#./(!F&-:!'-?(0,+!-%!6+0.(!(!#(.&/()*+!_3:!

,-?-O#-!?-/$[6(/!+#!23#!4+/!%-$+!,(!-F&()*+G

BC)D)E2FGH5IJK)L)M--)L)N?

D%!F&-G

{k`!e!r('+/!,-!{k`!,+!6$/6&$.+!-%!F&-!+!23!-#.L!$0#.('(,+=

d66!e!3+//-0.-!,-!5('.(!-%!4&:!0(!;(#-!,+!23=

z;!e!n!?('+/!,+!;&/,-0!$%4+#.+!(+!#-6&0,L/$+!,+!23!(!4(/.$/!,+#!

.-/%$0($#:!+&!#-\(:![()*+!%($#!4/+.-)*+:! .(%;9%!-%!4&!0(!;(#-!

,+!23!P,-?-O#-!,$?$,$/!4-'(!$%4-,R06$(!,+!;&/,-0!0+%$0('!,+!23Q=

! "'8&0#! 5(;/$6(0.-#!-#.-0,-%!+!0K%-/+!NT!4(/(!?('+/-#!-0./-!

NlT!-!INTTT:!,-4-0,-0,+!,+!?('+/!(\&#.-!,(!5&0)*+!0+!/-'9=

3.&/01".(&#".$0)#$)@"*$/-,&%)23O05
! B(/(!(!-'(;+/()*+!,-#.-!$.-%:!5+$!&.$'$7(,(!(!0+/%(!fc`!UXll=

P$Q/,9:"

! n!2B!9!&%!-F&$4(%-0.+!%+0+5L#$6+!F&-!4+##&$!,+$#!6$/6&$.+#:!

&%!,-0+%$0(,+!4/$%L/$+!-!+&./+!,-0+%$0(,+!#-6&0,L/$+:!$#+'(,+#!

-'-./$6(%-0.-! &%! ,+! +&./+:! 4+/9%:! (6+4'(,+#! %(80-.$6(%-0.-=!

j*+!&#(,+#!4(/(!/-,&7$/!(!.-0#*+!(!?('+/-#!;($S+#!6+%!(![0('$,(,-!

,-!4/+%+?-/!(!#-8&/(0)(!,+!4-##+(':!$#+'(/!-'-./$6(%-0.-!+!6$/6&$.+!

,-!4+.E06$(!,+#! $0#./&%-0.+#!-! /-4/+,&7$/![-'%-0.-!(! .-0#*+!,+!

6$/6&$.+!4/$%L/$+!0+!'(,+!#-6&0,L/$+=

P&#"0)@.,/-,@&,0)@&.&)$0@$-,Q-&9:")#$)8()3O),/#8*,R")

! B(/(! (! -#4-6$[6()*+! ,-! &%!2B! $0,&.$?+:! +#! 4/$06$4($#! ,(,+#!

(! #-/-%! $05+/%(,+#! #*+G! P(Q! .-0#*+! 0+%$0('! 4/$%L/$(! PrI0Q! +&!

#-6&0,L/$(! PrN0QM! P;Q! /-'()*+! 0+%$0('! ,+! 2B! P`2BQM! P6Q! .-0#*+!

%LS$%(!-!6'(##-!,-!$#+'(%-0.+M!P,Q!5/-F&E06$(M!P-Q!6(/8(!0+%$0('M!
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' P5Q!6'(##-!,-!-S(.$,*+M! P8Q!4+.E06$(! .9/%$6(!0+%$0('M! PCQ!8/&4+!,-!

'$8()*+!+&!5(.+/P-#Q!,-!#+;/-.-0#*+Pv-#Q!0+%$0('!P$#QM!P$Q!0^?-'!;L#$6+!

,-! $#+'(%-0.+!J!fcd! PcdtQM! P\Q! .$4+!,-!(.-//(%-0.+!,+!#$#.-%(M! PbQ!

4(/(!2B! $0,&.$?+#! ,-! ,+$#! +&!%($#! #-6&0,L/$+#! (! 6(/8(!%LS$%(!

#$%&'.R0-(M!P'Q!&#+G!$0.-/$+/!P$0,++/Q!+&!-S.-/$+/!P+&.,++/Q=

!

4%&00$)#$)$L&*,#:")

! j-8&0,+!(!0+/%(!fc`!UXll:!+#!2B!$0,&.$?+#!0+/%('%-0.-!#-!

-0F&(,/(%!0(#!6'(##-#!,-!-S(.$,*+G!T:Y|:!T:U|!-!I:N|=!"!-S(.$,*+!

0+/%('%-0.-!9!-S4/-##(!4+/!&%!?('+/!4-/6-0.&('!6$.(,+:!#-8&$,(!

,(! '-./(! B! -! ,+! ?('+/! ,(! 4+.E06$(! ,(!%($+/! 6(/8(! 0+%$0('! 6+%!

F&-!#-!?-/$[6(!-##(!6'(##-!,-!-S(.$,*+=!DS-%4'+#G!T=YBxl:!T=YBNTT:!

T=UBhTT:!-.6=

4&.'&)/"(,/&%)2O5)

! "#!6(/8(#!0+%$0($#!4(,/+0$7(,(#!#*+!IN:l!r":!Nl!r":!Yl!r":!

xl!r":!NTT!r"!-!hTT!r"=

O"*S/-,&)*;.(,-&)/"(,/&%)2O*$.(5)

! "! 4+.E06$(! .9/%$6(! 0+%$0('! 9! ,(,(! -%!r"! -! ,-?-! #-/! $8&('!

(+! 4/+,&.+! ,+! F&(,/(,+! ,+! 5(.+/! ,-! #+;/-.-0#*+! 6+0.^0&+! P?$,-!

2(;-'(!IQ!4-'(!%($+/!6(/8(!-#4-6$[6(,(:!+&!6(/8(!#$%&'.R0-(!4(/(!

2Bd#:! ,+$#! +&!%($#! -0/+'(%-0.+#! 0+#! F&($#! (! 4+.E06$(! .9/%$6(! 9!

,$#./$;&^,(! 4-'+#! #-6&0,L/$+#! 4/+4+/6$+0('%-0.-! ]! %($+/! 6(/8(!!

0+%$0('!,-!6(,(!&%!,-'-#!-!-S4/-##(!6+%+G

T.8@")#$)%,'&9:"

! DS$#.-%!./E#!8/&4+#!,-!'$8()*+G

:(+$;30(<(.(2Bd#!4/+\-.(,+#!4(/(!'$8()v-#!-0./-!5(#-#M

:(+$;30( =( .(2Bd#! 4/+\-.(,+#! 4(/(! '$8()v-#! -0./-! 5(#-! -! .-//(! -%!

#$#.-%(#!-[6(7%-0.-!(.-//(,+#M

:( +$;30( >( .( 2Bd#! 4/+\-.(,+#! 4(/(! '$8()*+! -0./-! 5(#-! -! .-//(! ,-!

#$#.-%(#!0+#!F&($#!0*+!#-!8(/(0.-!(!-[6L6$(!,+!(.-//(%-0.+=

U&*".$0)#$)0"?.$*$/0:")2U0*5)

! n! 5(.+/! ,-! #+;/-.-0#*+! 9! &.$'$7(,+! 4(/(! ,-[0$/! 6+0,$)v-#!

,-! #+;/-.-0#*+! ,&/(0.-! 5('.(#! ]! .-//(! -%! #$#.-%(#! ./$5L#$6+#! 0*+!

(.-//(,+#=!"!2(;-'(!I!(4/-#-0.(!-##-#!5(.+/-#=

!"#$%"&'&(&)"!*+$,&-$&,*#+$!$.,/*

!"#$%&'(&)*+,-.%

I

N

Y!P?$,-!0+.(Q

/,0%"&'(&1%2"(0(31.%

4%3053#%

I=Il

I=Il

I=W
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I=Il

I=l

I=W

G.#'H*-.%*&I.*,$%*5.,,J)$"*;$E&(%*'*;6%'KI.*;',*7'"#',*&$,,$,*,(,#$0',*

&I.*'#$%%';.,B*$,#'*>.&;(KI.*;$)$*,$%*;$E&(;'*>.0.*%$/(0$*>.&#J&6.L*

30M.%'*$,#'*$,5$>(E>'KI.*$4(N'*O6$*.,*+-C,*5$%#$&>$&#$,*'.*/%65.*;$*

"(/'KI.*P*,$N'0*>'5'F$,*;$*,65.%#'%*$0*%$/(0$*>.&#J&6.*#'"*>.&;(KI.B*

(,#.*&I.*,(/&(E>'*O6$*$"$,*5.,,'0*,$%*(&,#'"';.,*$0*>(%>6(#.,*$0*O6$*'*

#$&,I.*$4>$;'*'*QQRS*;'*#$&,I.*&.0(&'"*5%(0T%('*;.*+-CL

! "4/-#-0.(O#-!0(!A$8&/(!X!&%(!5+.+!,-!&%!2B!,-!8/&4+!,-!'$8()*+!

N:!&.$'$7(,+!-%!'+6('!-%!F&-!0*+!#-!8(/(0.-!F&-!+!(.-//(%-0.+!0*+!

9!-[6(7%-0.-!(.-//(,+=

!"#$%&'S')'78',-'#%$2+',-'."#&;<+'9'$1"."?&,+'-/'.+5&.'-/'E$-'4<+'0-'

#&%&41-'E$-'+'&1-%%&/-41+'4<+'H'->5&?/-41-'&1-%%&,+

!"#$%&'T')'C+4-J<+',-'78U0'-/'VWX

!"#$%&'(Y')'C+4-J<+',-'78U0'-/'-01%-.&Z-01%-.&

V8@".*&?,%,#&#$)&")-8.*"W-,.-8,*"

! f*+! 9! $06+%&%! +6+//E06$(#! ,-! -S4'+#*+! ,-!2B#! #+;! 6&/.+O

6$/6&$.+=!j-8&0,+!(!0+/%(!;/(#$'-$/(!fc`!UXll:!+#!2B#! $0,&.$?+#!

,-?-%!#-/!6(4(7-#!,-!#&4+/.(/!+#!-#5+/)+#! .9/%$6+#!-!,$0R%$6+#!

,-6+//-0.-#! ,(#! 6+//-0.-#! ,-! 6&/.+O6$/6&$.+! 0+#! .-/%$0($#!

#-6&0,L/$+#! ,&/(0.-! &%! #-8&0,+:! %(0.-0,+! .-0#*+! 0+%$0('!

0+#! .-/%$0($#! 4/$%L/$+#=! D#.-! -0#($+! ,-! 6&/.+O6$/6&$.+! 4+,-! #-/!

,$#4-0#(,+!#-!5+/!6+%4/+?(,+:!4+/!6L'6&'+#:!F&-!(!,-0#$,(,-!,-!

6+//-0.-!0+#!-0/+'(%-0.+#!,+!2B!$0,&.$?+!0*+!-S6-,(!(!IUT!"k%%N!

4(/(!-0/+'(%-0.+#!,-!6+;/-:!-!,-!ITT!"k%%N!4(/(!-0/+'(%-0.+#!,-!

('&%^0$+=

U".(&0)#$)-"/$-*&.)/")-,.-8,*"

! "#!5+/%(#!%($#!6+%&0#!,-!#-!6+0-6.(/!&%!2Bd!4+,-%!#-/!-#./-'(!

J!-#./-'(M!-#./-'(!J!,-'.(!(;-/.+M!,-'.(!J!,-'.(!-!orp=!"4/-#-0.(O#-!(!

#-8&$/!+!-#F&-%(!./$['(/!,(#!'$8()v-#!-%!orp!PA$8&/(!WQ!-!-#./-'(O

-#./-'(!PA$8&/(!ITQ=
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%-#"<+',-'0&1$%&;<+',+'1%&40M+%/&,+%

U$.."W.$00"/X/-,&)
! n! (&%-0.+! ,(! F&(0.$,(,-! ,-! 8-/(,+/-#! $0#.('(,+#! .-%!

'-?(,+! (:! .(%;9%:! &%! (&%-0.+! ,-! -S4'+#*+! ,-!2B#:! ,-?$,+! (+!

,-#6+0C-6$%-0.+!,+!5-0i%-0+!,(!5-//+/-##+0R06$(=!f-#.-!.14$6+:!

#-/L!(;+/,(,+:!,-!5+/%(!#&#6$0.(:!+!F&-!9!-#.-!5-0i%-0+:!F&($#!(#!

6+0,$)v-#!0-6-##L/$(#!4(/(!F&-!-'-!+6+//(!-!F&($#!(#!%-,$,(#!4(/(!

(.-0&(/k%$.$8(/!#-&#!-5-$.+#=

7)>8$);)&)1$.."W.$00"/X/-,&Y

! "! 5-//+O/-##+0R06$(! 9! &%! 5-0i%-0+! 0*+O'$0-(/! 6+%4'-S+:!

+6(#$+0(,+!4+/!&%!6$/6&$.+!6(4(6$.$?+!/-##+0(0.-:!6+%!$0,&.+/-#!

0*+! '$0-(/-#! 4/-#-0.-#! -%! ./(0#5+/%(,+/-#! -! F&-! 4/+?+6(!

#+;/-.-0#v-#:! 6&\(! 5+/%(! ,-! +0,(! 9! $//-8&'(/! -! 4+##&$! -'-?(,+!

6+0.-K,+! C(/%i0$6+=! D##(#! #+;/-.-0#v-#! 4/+?+6(%! ,(0+#!

]! $#+'()*+:! 4+,-0,+! +6(#$+0(/! (! F&-$%(! -! -S4'+#*+! ,-##-#!

-F&$4(%-0.+#=!2-%O#-!+;#-/?(,+!(!-S4'+#*+!,-!%&$.+#!2B#!,-?$,+!

(!-#.-!5-0i%-0+=

! _$5-/-0.-%-0.-! ,(! /-##+0R06$(! 4(/('-'(! +&! #9/$-! 6+0C-6$,(:!

F&-!+6+//-!4(/(!&%!?('+/!-#4-6^[6+!,-!6(4(6$.R06$(!P3Q:!(! 5-//+O

/-##+0R06$(!4+,-!+6+//-/!4(/(!&%(!(%4'(!5($S(!,-!3=!"!5/-F&E06$(!

,(#! 5+/%(#! ,-! +0,(! ,-! .-0#*+! -! 6+//-0.-! 0(! 5-//+O/-##+0R06$(!

4+,-%!#-/!,$5-/-0.-#!,(!5/-F&E06$(!,(!5+0.-!,-!('$%-0.()*+=

! "! #$.&()*+! 4(/(! (! +6+//E06$(! ?(/$(! %&$.+:! +&! #-\(:! %&$.(#!

#$.&()v-#!F&-!#*+!0+/%($#!0(!6+0,$)*+!'$0-(/!4+,-%!#-/!(0+/%($#!

-!4-/$8+#(#!4(/(!+#!-F&$4(%-0.+#!0(!6+0,$)*+!0*+O'$0-(/=!j-8&0,+!

(! /-5-/E06$(! IN:! (#! 6+0,$)v-#! F&-! 4+,-%! ,-}(8/(/! (! 5-//+O

/-##+0R06$(!#*+!$06+0.L?-$#=!

Z8&,0)&0)-"/#,9[$0)@&.&)>8$)&)1$.."W.$00"/X/-,&)"-"..&

! j-8&0,+!(!/-5-/E06$(!IN:!./E#!6+0,$)v-#!#*+!0-6-##L/$(#!P%(#!

4+,-%!0*+!#-/!#&[6$-0.-#Q!4(/(!(!+6+//E06$(!,(!5-//+O/-##+0R06$(G

H!B/-#-0)(!#$%&'.R0-(!,-!6(4(6$.R06$(#!-!$0,&.+/-#!0*+!'$0-(/-#M

H!DS$#.E06$(!,-!4-'+!%-0+#!&%!4+0.+!-%!F&-!+!4+.-06$('!,-!

.-//(!0*+![6(![S(,+!P0-&./+!0*+!(.-//(,+:!(;-/.&/(!,-!5&#^?-':!

6C(?-(%-0.+!%+0+5L#$6+:!-.6=Q

H!j$#.-%(!6+%!;($S(!6(/8(!P+&!+4-/(0,+!4+/!8-/(,+/-#Q=!

! j(;-O#-!,(!.-+/$(!,-!6$/6&$.+#!F&-!(+!#-!6C(?-(/!&%!6$/6&$.+!#&/8-%!

#+;/-.-0#v-#=!2/(0#5+/%(,+/-#!0(!4/-#-0)(!,-!#+;/-.-0#v-#!.-/*+!#&(#!

6&/?(#!,-!C$#.-/-#-!0(!/-8$*+!,-!#(.&/()*+!P$0,&.+/-#!0*+!'$0-(/-#Q=
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! B(/(!%$.$8(/!-#.-!-5-$.+:!;(#.(!6/$(/!&%!4+0.+!,-!(.-//(%-0.+!

0+!./-6C+!,-!#$#.-%(!F&-![6(!#&\-$.+!(!-#.-!5-0i%-0+=!m&(0,+!$#.+!

0*+!9!4+##^?-':!+&!0*+!6+0?-0$-0.-:!(! #+'&)*+!4(/(!(.-0&(/!-#.-!

5-0i%-0+!-%!2B#!6+0#$#.-!-%!$0#.('(/!/-#$#.+/-#!,-!(%+/.-6$%-0.+!

0+!#-6&0,L/$+!,-!2B#!P'-%;/(0,+!F&-!+#!2B#:!0-##-!6(#+:!,-?-%!

.-/!8/&4+!,-!'$8()*+!YQ=!D#.-!4/+6-,$%-0.+!.-%!4+/!+;\-.$?+!/-,&7$/!

+!?('+/!,-!./(;('C+!,(!$0,&)*+!%(809.$6(!4(/(!?('+/-#!-0./-!T=h!2!

(!T=x!2=!"!/-5-/E06$(!~IN�!(4/-#-0.(!(#!#-8&$0.-#!-F&()v-#!4(/(!+!

6L'6&'+!,-!/-#$#.E06$(G

! 2B#! 6+%! &%! -0/+'(%-0.+! #-6&0,L/$+! ,-?-%! #-/! 6+0-6.(,+#!

6+05+/%-!(!A$8&/(!IN=

! D%!F&-G!uj!e!2-0#*+!0+%$0('!#-6&0,L/$(!,+!2B!-%!r+'.=!>!e!

PT=Nl!(!IQ:!,-!%+,+!F&-!(#!6+0,$)v-#!,-!#-/?$)+!-!,-!-//+![F&-%!

,-0./+!,+!4/-#6/$.+!4-'(!0+/%(!dD3!IXU!Pb=B.!9:!4+/!-S-%4'+:!YT!@!

4(/(!(!4+.E06$(!0+%$0('!,-!#(^,(!,-!lT!r"Q=!B.!e!B+.E06$(!0+%$0('!

,-!#(^,(!-%!r"=!B%!e!B+.E06$(!0-6-##L/$(!4(/(!%-,$)*+!-%!r"=!

`"%+/.-6$%-0.+!e!?('+/!,(!/-#$#.E06$(!-%!nC%#!-!B`!e!B+.E06$(!0+%$0('!

,+!/-#$#.+/!-%!a(..#=

! 2B#! 6+%! ,+$#! -0/+'(%-0.+#:! #-0,+! &%! 6+0-6.(,+! -%! ,-'.(!

(;-/.+:!,-?-%!#-/!6+0-6.(,+#!6+05+/%-!(!A$8&/(!IY=

! D%!F&-G!uj!e!2-0#*+!0+%$0('!#-6&0,L/$(!,+!2B!-%!r+'.=!B-!e!

B+.E06$(!.9/%$6(!0+%$0('!-%!r"!,+!-0/+'(%-0.+!#-6&0,L/$+!+0,-!

+!/-#$#.+/!-#.L!6+0-6.(,+=

!"#$%&'(D')'C+4-J<+',&0'

%-0"01345"&0',-'&/+%1-'

&/+%1-5"/-41+'-/'5"/-41+'-/'

780'5+/',+"0'-4%+.&/-41+0\'0-4,+'

$/'5+4-51&,+'-/',-.1&'&F-%1+

!"#$%&'(9')'C+4-J<+',&0'

%-0"01345"&0',-'780']]'5+/'

$/'-4%+.&/-41+

!"#$%&'(I')'*+,-.&#-/',+'78'4+'0"01-/&',-'2+1345"&'4+'678

!"#$%&'(K')'^+F"4&',-'_+#+`0a"

! "! /-5-/E06$(! ~IY�! (4/-#-0.(! (! #-8&$0.-! .(;-'(! 4(/(! /-#$#.+/-#!

$0#.('(,+#!-%!2B#!6+0-6.(,+#!-%!-#./-'(O-#./-'(:!(.-//(,+#!,+#!,+$#!

'(,+#:!6+%!&%!-0/+'(%-0.+=

!"#$%"&0&(&1"%*+&23456*&-$&+$,5,!*+$,&-$&"4*+!$654$.!*

8(31.%&'%&1*10(9,&

:;<=

N=h

h=IU

x=N

IY=X

>(),-.%&'%&8?&

:<%)01=

NhTTGINT

hNTTGINT

xNTTGINT

IhhTTGINT

<,)%"&'(&

>&:@A91=

NlT

INl

Xl

Xl

?%0B3C*,&'%&"(1*10%"&

(9&D7E&<&:F,001=

Ixl

YlT

lIT

lIT

>(1*10%"&'(&,9%"0(C*9(30%

!"#$%&'$()(&*$(+*,-&)#$)3O0)$()*.&/0,*6.,"0

! "! #$%&'()*+! ,-! ./(0#$.1/$+#! -%!2B#! 4+,-! #-/! 5-$.(! 4+/! %-$+!

,-!%+,-'+#! 6+%&%-0.-! &.$'$7(,+#! -%! 4/+8/(%(#! ,-! ./(0#$.1/$+#!

-'-./+%(809.$6+#:! .($#!6+%+!+!"2B:!(!/-5-/E06$(!~TX�:!(4/-#-0.(!(!

%+,-'(8-%!$0,$6(,(!0(!A$8&/(!Ih=

D%!F&-G

`I!e!`-#$#.E06$(!,+!-0/+'(%-0.+!4/$%L/$+

{I!e!`-(.R06$(!,-!,$#4-/#*+!,+!-0/+'(%-0.+!4/$%L/$+

`5-e!`-#$#.E06$(!/-4/-#-0.(.$?(!,(#!4-/,(#!0+!5-//+

t%!e!d0,&.R06$(!,-!%(80-.$7()*+!,+!0K6'-+

z;!e!d%4-,R06$(!,(!6(/8(!#-6&0,L/$(

\"?,/&0)#$)H"'"]0^,
! "! ;+;$0(! ,-! `+8+a#b$! 9! &%! -F&$4(%-0.+! &.$'$7(,+! 6+%+!

/-,&.+/!,-!%-,$,(!4(/(!6+//-0.-!('.-/0(,(:!F&-!4+##&$!0K6'-+!,-!(/!

P0*+!4+##&$!0K6'-+!,-!%(.-/$('!5-//+%(809.$6+Q!-!./(0#,&7!(!6+//-0.-!

4/$%L/$(! -%! &%(! .-0#*+! #-6&0,L/$(:! F&-! 9! 4/+4+/6$+0('! ]! .(S(!

,-! ?(/$()*+! ,-##(! 6+//-0.-! 0+! .-%4+=!_-#.(! 5+/%(:! 0+/%('%-0.-!

(4/-#-0.(!%-0+/! 6&#.+! -!%($+/! 4/-6$#*+! ,-?$,+! (! 0*+! #(.&/()*+=!

A$#$6(%-0.-:! 6+0#$#.-! ,-! &%(!;+;$0(! C-'$6+$,('! ,-! [+:! -%!F&-!+!

6+0,&.+/!,-!&%(!-S./-%$,(,-!/-.+/0(!4-'+!6-0./+!,(!;+;$0(!]!+&./(!

-S./-%$,(,-=!"!A$8&/(!Il!$'&#./(!-#F&-%(.$6(%-0.-!(!-S4'(0()*+=
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!"#$%&'(Q')'U41-#%&4,+'+'=&.+%',&'1-40<+'4&'F+F"4&',-'_+#+`0a" !"#$%&'(R')'^+F"4&',-'_+#+`0a"')'2%"45L2"+',-'+2-%&;<+

! "##$%:! 4(/(! #-! ./(0#5+/%(/! -%! 6+//-0.-! #-6&0,L/$(:! -#.(! .-0#*+!

#-6&0,L/$(!0-6-##$.(!#-/!$0.-8/(,(=!n!4/+;'-%(!,-!$0.-8/(/!+!?('+/!,(!

.-0#*+!#-6&0,L/$(!9!5(6$'%-0.-!/-#+'?$,+!-%4/-8(0,+O#-!&%!6(4(6$.+/!

0+! #-6&0,L/$+=! 3+%! -#.(! #$%4'$6$,(,-:! +! #-&! &#+! .-%! #$,+! %&$.+!

,$5&0,$,+!0+#!K'.$%+#!(0+#:!4/$06$4('%-0.-!0(!D&/+4(=!r-\(!(!A$8&/(!IU=

! B+/!0*+!4+##&$/!0K6'-+!%(809.$6+:!#&(!/-#4+#.(!-%!5/-F&E06$(!9!

%&$.+!%-'C+/!F&-!(!,+#!./(0#5+/%(,+/-#=!2(%;9%!4+/!-#.-!%+.$?+:!

4+##&$! ;($S(! $0,&.R06$(! -:! (##$%:! 4+,-%! /-#4+0,-/! /(4$,(%-0.-!

(! -'-?(,(#! %&,(0)(#! 0+! ?('+/! ,-! 6+//-0.-=! u%(! ;+;$0(! ,-!

`+8+a#b$!6+//-.(%-0.-!5+/%(,(!4+/!-#4$/(#!$8&('%-0.-!-#4()(,(#!

9!('.(%-0.-!$%&0-!(!$0.-/5-/E06$(#!-'-./+%(809.$6(#=

O.,/-_@,")#$)"@$.&9:"

! n!4/$06^4$+!,-!5&06$+0(%-0.+!,(!;+;$0(!,-!`+8+a#b$!4+,-!

#-/! -S4'$6(,+! .+%(0,+O#-! 6+%+! /-5-/E06$(! (! A$8&/(! I=Y=Y=!"+!

6$/6&'(/! &%(! 6+//-0.-! $P.Q! 0+! 0K6'-+! ,(! ;+;$0(:! 8-/(O#-! &%(!

.-0#*+!&P.Q:!(!F&('!9!-S4/-##(!4-'(#!-F&()v-#G

!"#$%&$'(')&*+$&,-#$!(&

J``a)b)P,0@"0,*,R")0,(,%&.)1",)#$0-.,*")@".)=c)Oc)4d&**"-^)

2e/,R$.0,#&#$)#$)\.,0*"%5)4d&**"-^)80"8)$0*$)#,0@"0,*,R")@&.&)

($#,.)-&(@"0)(&'/;*,-"0)&"),/R;0)#$)-"..$/*$0c

JfJB)b)P$0-.,9:")#$Q/,*,R&)1",)#&#&)@".)g&%*$.)H"'"]0^,)$)

gc)V*$,/d&80)$()P,$)!$008/')#$.)(&'/$*,0-d$/)V@&//8/')b)

=.-d,R)18.)<%$^*."*$-d/,

O.,/-,@&,0)R&/*&'$/0)

! "#!4/$06$4($#!?(0.(8-0#!,(#!;+;$0(#!,-!`+8+a#b$!#*+G

!!t$0-(/$,(,-!P-0./-!I!"!-!ITT=TTT!"Q=!r$,-!(!A$8&/(!IXM

!!`-#4+#.(!-%!5/-F&E06$(!P-0./-!(4/+S$%(,(%-0.-!hT!V7!-!ITTT!
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' V7Q=!r-\(!(!A$8&/(!IWM

!!B/-6$#*+!,(!%-,$)*+!('6(0)(!T:I|M

!!"%4'(!5($S(!,-!%-,$)*+M

!!j&4+/.(;$'$,(,-!.9/%$6(!(+!6&/.+O6$/6&$.+!$'$%$.(,(!4(/(!(!

6+0#./&)*+!,+!.$4+!\(0-'(M

!!B/+%+?-!(!$#+'()*+!8('?R0$6(!-0./-!+#!6+0,&.+/-#!4/$%L/$+#!-!

#-6&0,L/$+#M

!!B+,-!#-/!-06(4#&'(,(!-!6+'+6(,(!4/1S$%(!(!;&6C(#!-!6(;+#:!

-?$.(0,+!(!0-6-##$,(,-!,-!$#+'()v-#!-'-?(,(#M

!!n!.(%(0C+!4+,-!#-/!6&#.+%$7(,+!4(/(!(#!(4'$6()v-#M

!!B+,-!#-/!6+0#./&^,(!6+%!0K6'-+!;$4(/.$,+!4(/(!$0#.('()*+!-%!

#$#.-%(#!-S$#.-0.-#M

!!B-/%$.-!(!(;-/.&/(!,+!6$/6&$.+!#-6&0,L/$+!#-%!/$#6+#M

!!`-,&7!/$#6+!]#!4-##+(#!-!]!$0#.('()*+M

!!t$?/-!,-!5-//+O/-##+0R06$(M

!!j-%!/$#6+!,-!-S4'+#*+M

!!f*+!0-6-##$.(!,-!5&#^?-$#M

!!<-0+/!.-%4+!,-!%+0.(8-%!-!5(6$'$,(,-!,-!$0#.('()*+=!r$,-!(!

A$8&/(!NTM

!!A'-S$;$'$,(,-!,-!(\&#.-!-%!dD_#!6+%!+!5(.+/!,-!6('$;/()*+=

!"#$%&'(S')'b"4-&%",&,-',&'F+F"4&',-'_+#+`0a"''''''''''''''''''

!"#$%&'(T')'_-02+01&'-/'M%-E$345"&\'0-#$4,+'&'%-M-%345"&'cRTd

<L&*,#:")$)1&*".)#$)-&%,?.&9:"

! n#! dD_#! %($#! %+,-/0+#! #*+! 4/-4(/(,+#! 4(/(! 4/+4+/6$+0(/!

%-'C+/! -S(.$,*+! 0(#! '-$.&/(#:! 4-/%$.$0,+! F&-:! 0(! -.(4(! ,-!

6+%$##$+0(%-0.+:!(!%-,$)*+!/-('!0+!#-6&0,L/$+!J!F&(0,+!4+##&$/!

-?-0.&($#! -//+#! J! 4+##(! #-/! 6+//$8$,(! 4(/(! [6(/! ,-0./+! ,+#! -//+#!

4/-#6/$.+#!4-'(!0+/%(=!Z!$%4+/.(0.-!,$7-/!F&-!(!6+//-)*+!,+!5(.+/!

,-!6('$;/()*+!PA3Q!9!5-$.(!(4-0(#!4(/(!-//+#!,-!(%4'$.&,-!-!0*+!,-!

5(#-=!n!5(.+/!,-!6('$;/()*+!9!,(,+!4-'(!-F&()*+!(!#-8&$/=

! "!A$8&/(!NT!%+#./(!6+%+!+!5(.+/!,-!6('$;/()*+!(.&(

!"#$%&'9Y')'C+/2&%&;<+',+0'1"2+0',-'0+.$;<+'@"401&.&;<+A'5+4=-45"+4&.'

5+/'7C'-'%-.H'=-%0$0'F+F"4&',-'_+#`0a"'-'Ue:f

! D%!F&-!S!9!+!-//+!F&-!#-!,-#-\(!6+//$8$/=

! "!A$8&/(!NN!%+#./(!&%!dD_!%+,-/0+!F&-!4-/%$.-!(!6('$;/()*+!

,+!#-0#+/!P;+;$0(!,-!`+8+a#b$

!"#$%&'9(')'*+,+'5+/+'+2-%&'+'M&1+%',-'5&."F%&;<+

!"#$%&'99')'C+/+'H'&.1-%&,+'+'M&1+%',-'5&."F%&;<+'4+0'Ue:0'/&"0'

/+,-%4+0

<L$(@%")

! u%!#$#.-%(!0+!F&('!#-!,-#-\(!6+//$8$/!N|!,-!-//+=!3('6&'-!+!

5(.+/!,-!6+//-)*+=

4"..$/*$0

!!!!!!XT!":!YTT!"!-!XTT!"

4%&00$)#$)@.$-,0:")

!!!!!!T:I|!(!I|
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!"#$%&'9S')'^+F"4&',-'_+#+`0a"'2.&4&%'

!"#$%&'9T')'6."5&1-'g-JL=-.'@^+F"4&',-'_+#+`0a"A

!"#$%&'9R)':"02+0";<+'"41-%4&'1L2"5&',-'$/&'F+F"4&',-'_+#+`0a"

\,?%,"'.&Q&
UVQW*G:?*XYRX*Z*+%'&,7.%0';.%*;$*<.%%$&#$*Z*3,5$>(E>'KI.*Z*A$#L*Q[YQL

UV\W*!GAC*<R]LQP9Q[[P*Z*?$O6(%$0$&#,*7.%*C&,#%60$&#*+%'&,7.%0$%L

UVPW*C3<*XVV^^9Q*Z*_C&,#%60$&#*+%'&,7.%0$%*Z*-'%#*Q`L

UV^W*C3<*XVV^^9X*Q[[\*_?$O6(%$0$&#,*7.%*5%.#$>#()$*>6%%$&#*#%'&,7.%0$%,*7.%*#%'&,($&#*5$%7.%0'&>$`L*

UVRW* C333* A#;* <P]LQQV9Q[[X* _C333* a6(;$* 7.%* #b$* !55"(>'#(.&* .7* <6%%$&#* +%'&,7.%0$%,* c,$;* 7.%*

-%.#$>#()$*?$"'@(&/*-6%5.,$,`L

UVXW*-6M"(>'KI.*C333*]X*<dQQPV9^*-e?*<+*+%'&,($&#,L

UV]W*!&'"@F(&/*'&;*!55"@(&/*<6%%$&#*+%'&,7.%0$%,*Z*f.>b.""B* A#'&"$@*3L* Z*A>bg$(#(F$%* 3&/(&$$%(&/*

D'M.%'#.%($,B*C&>*Z*Q,#L*3;(#(.&*Z*!6/L*\VV^L

UVYW*3O6(5'0$&#.,*3"h#%(>.,*Z*3,5$>(E>'KI.*$*!5"(>'KI.*$0*A6M$,#'Ki$,*;$*!"#'*+$&,I.L*!%@*jk!N6F*Z*

=6%&',*Z*c&()$%,(;';$*=$;$%'"*="60(&$&,$L

UV[W*345$%(0$&#'"*3)'"6'#(.&*.7*38+-9:',$;*<6%%$&#*+%'&,7.%0$%*8.;$",*=.%*-%.#$>#()$*?$"'@*+%'&,($&#*

A6;@*Z*8L*l$F6&.)(>B*<LeL*=%.0$&B*=L*-b(""(5,*Z*C333*+%'&,'>#(.&,*.&*-.g$%*j$"()$%@B*)L*[B*&L*

Q*Z*m'&L*Q[[^*Z*5L*^VR9^QPL

UQVW*G:?*XYRR*Z*+%'&,7.%0';.%*;$*-.#$&>('"*Z*3,5$>(E>'KI.*Z*A$#L*Q[YQL

UQQW*!5%$,$&#'KI.*!::*Z*8n*G.)*\VVX*0.,#%'&;.*',*)'&#'/$&,*;.,*A$&,.%$,L

UQ\W*<'b($%*+$>b&(O6$,*&L*Q[V*Z*=$%%.%$,.&'&>$*Z*-b("(55$*=$%%'>(*8$%"(&*a$%(&*Z*8'%>b*Q[[YL

UQPW*-%.#$>#()$*?$"'@(&/*Z*-%(&>(5"$,*'&;*!55"(>'#(.&,*Z*+b(%;*3;(#(.&*Z*o\VV]*<?<*-%$,,B* mL*D$g(,*

:"'>pM6%&q*+b.0',*mL*j.0(&*Z*<'5J#6".*]L

UQ^W*a6(;$*7.%*!55"(>'#(.&*.7*?./.g,p(*<.(",*6,$;*7.%*-%.#$>#()$*?$"'@(&/*-6%5.,$,*Z*DN6M.0(%*l.N.)(>*

Z*m'&L*\VV^*Z*?$5.%#*A6M>.00(##$$*Z*-A?<*C++=\*!5%$,$&#'#(.&L

P,R,0".)H$0,0*,R"

!"#$%&'9D')'62."5&;<+',&'^+F"4&',-'_+#+`0a"'5+/+',"="0+%'%-0"01"=+

!"#$%&'9K')'!+%/&0',-'&2%-0-41&;<+',&'F+F"4&',-'_+#+`0a"

P,R,0".)-&@&-,*,R"

!"#$%&'9I')'62."5&;<+',&'F+F"4&',-'_+#+`0a"'5+/+',"="0+%'5&2&5"1"=+

V$/0".$0)#$)-"..$/*$)$)#$)*$/0:")

!"#$%&'9Q')'h$1%&0'M+%/&0',-'&2%-0-41&;<+',&'F+F"4&',-'_+#+`0a"

h4ijePM7)!=HP<T=k);)$/'$/d$,.")$%$*.,-,0*&)1".(&#")@$%&)<0-"%&)

U$#$.&%)#$)</'$/d&.,&)#$)M*&l8?+)2&*8&%($/*$)e/,1$,5c)3.&?&%d"8)-"(")

$/'$/d$,.")#$)$0*8#"0)$)#$0$/R"%R$8)0"1*]&.$0)#$)-8.*"W-,.-8,*"m)

%"&#)n"])$)0$%$*,R,#&#$)/&)@%&*&1".(&)#")=8*"4&#oc)=%;()#,00"m)*$()

$L@$.,S/-,&)/&)+.$&)#$)@."l$*"0m)$/'$/d&.,&)#$)-&(@"m)("/*&'$(m)

(&/8*$/9:"m)-"(,00,"/&($/*")$)0*&.*)8@c)<()Jffp)18/#"8)&)$(@.$0&)

</'$O"]$.o)</'$/d&.,&)$)4"(;.-,")i*#&m)$0@$-,&%,q&#&)$()$/'$/d&.,&)

$%;*.,-&m)?$/-d(&.^)$)$()$0*8#"0)$%;*.,-"0)/")\.&0,%m)/&)>8&%)&*8&%($/*$)

;)06-,")#,.$*".c)7)(&*$.,&%)&@.$0$/*&#")/$0*$0)1&0-_-8%"0)-"%$-,"/+R$,0);)

8(&)0_/*$0$)#$)@&.*$)#$)8()%,R.")>8$)$0*+)@&.&)0$.)@8?%,-&#")@$%")&8*".m)

.$08%*&#")#$)rC)&/"0)#$)*.&?&%d"c
CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO

!"#$%&'(")"*'"*'&%(+,"*')-*(-'.&*/0/12"'-3'4445"*-("%-2-(%+/"5/"356%

789+)&*:'*1,-*(;-*'-'/"3-#(<%+"*'=")-3'*-%'-#/&3+#>&)"*'=&%&'"'

-?3&+2'%-)&/&"@&(+(1)--)+("%+&25/"356%

=@%,-&9[$0

Errata

! f(!-,$)*+!(0.-/$+/! P0q!hX!J! \(0-$/+Q!0*+! 5+/(%!4&;'$6(,(#!,&(#!
-F&()v-#!$0.-8/(0.-#!,+!5(#6^6&'+!oB/+.-)*+!-!#!-'-.$?$,(,-p:!,-!(&.+/$(!
,+!-08-0C-$/+!-'-./$6$#.(!3'L&,$+!<(/,-8(0=!"!4/$%-$/(!,-?-/$(!-#.(/!
'+6('$7(,(!0(!4L8$0(!NU:!'+8+!(41#!+!#&;.^.&'+!o"cf2!fc`!UXlUpG!
!
!

! "!#-8&0,(!.(%;9%!,-?-/$(!-#.(/!0(!4L8$0(!NU:!(41#!+!#&;.^.&'+!
odDDD!j.,!3lx=IYOIWWYpG!
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!"#$%&'(')%*
! "#$%&'! ()*+,'! '-,! %(.#./01,'! &,! 1.0! 0! 1.0! 1,'!

2*,3''.,&0.'!1)!2*,()4-,5!"2*)')&(06')!0!')$%.*!0#$%&'!

1,'!+0.'!%'01,'7

!"#$%&'%()!"80*09()*:'(.90!1)!%+!*)#;!1.$.(0#!)+!<%)!

=)*.390! ')! (,10'! 0'! '%0'! >%&4?)'! )'(-,! ,2)*0(.=0'!

)! 9,**)(0'5! @'()! >0(,! 1A! 0,! *)#;! 1.$.(0#! )B(*)+0!

9,&30C.#.101)D!=.'(,!<%)!,'!*)#;'!1)=)+!)'(0*!')+2*)!

2*,&(,'!20*0!,2)*0*5

*+'!('+) ,!-."+'" !" E! %+0! 90*09()*:'(.90! <%)! 0#$%&'!

*)#;'!1.$.(0.'!1.'2?)+D!9%F,!,CF)(.=,!;D!02G'!,! ()+2,!

1)3&.1,! &)'(0! >%&4-,D! )&=.0*! %+! '.&0#! 0! %+0! '0:10!

20*0! <%)! 2,''0! ')*! )&=.010! 0,! 1.'F%&(,*! H!+,&(0&()!

I2,*<%)!'%2?)6')!<%)!02G'!,!()+2,!1)3&.1,!&,!*)#;!,!

1.'F%&(,*!<%)!1)=)*.0!.&()**,+2)*!0!>0#(0!>0#J,%K5

#$%$#&'%()&*#$"+'",-"%'./"!"8%*=0!90*09()*:'(.90! ()+2,!

=)*'%'!9,**)&()!1)!%+!*)#;5

#$%$#&'%()&*#$" 0*" 1/$+0!.) -/1'+2'2" 3," )*" 12#!/3!+3)

-/1'+2'2"3,")*&"12#!/3!+3)-/1'+2')#-0'2"!!E!0!90*09()*:'(.90!

&,*+0#!.&=)*'0!1)!%+!*)#;5

#$%$#&'%()&*#$"-*"1-,*&3"*04'%)$25"4*"11'+4)-/1'+2'2"3,"

4*&"11'+4)-/1'+2')#-0'2"!!E!0!90*09()*:'(.90!+%.(,!.&=)*'0!

1)!%+!*)#;5

#$%$#&'%()&*#$" '*" 1'6&%'-$-'0&'" *04'%)$25" '*" 1'5#+'0'..4)

-/1'+2'2" 3," '*&" 1'5#+'0'..4) -/1'+2') #-0'2" !! E! 0!

90*09()*:'(.90!)B(*)+0+)&()!.&=)*'0!1)!%+!*)#;5

#$%$#&'%()&*#$" &+" 1&'-73" +'8*0*+32" 3," +&" 13',-/-#')

#-0'2"!!E!0!90*09()*:'(.90!1)!()+2,!1)3&.1,

#30&$&3"+'")'.3"!"8,&(0(,!1)'(.&01,!0!$0*0&(.*!<%)!,!

'.&0#!)&=.01,!')*A!+0&(.1,!I')#01,K5

#33%+'039%$-$"3,"83.:$"+'")'.'&*4*+$+'"!!L*A39,!)+!

)'90#0! C.#,$0*:(+.90! 9,+! ,! ()+2,! )+! ,*1)&010! )! 0!

9,**)&()!)+!0C'9.''0!I(!B! MK!)+!<%)!;!>).(0!0!>,#J0!1)!

')#)(.=.101)5

!"#$%&'()*"$+,#)-.,/0
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2*.+).*,'!*)#;'!()+2,*./01,'!2,1)6')!9.(0*!,!1)!1.'9,!1)!.&1%4-,5

! "!)=,#%4-,!1,'!*)#;'!20'',%!2)#0'!)(020'!1)!*)#;!)#)(*,+)9S&.9,D!

*)#;!)'(A(.9,D!*)#;!&%+;*.9,!1.$.(0#!)!M@O!)!2,1)!')*!=.'%0#./010!&0!

o.$%*0!a5

!"$+'#%R*12'-.',-#"(6,-."-,'J#"3'##"&/"

! Z'! *)#;'! 1)! ',C*)9,**)&()! 2,1)+! ')*! ()+2,*./01,'! ,%!

.&'(0&(S&),'5! Z'! *)#;'! )#)(*,+)9S&.9,'! ()+2,*./01,'! '-,!

&,*+0#!+)&()!,'!1)!1.'9,!1)!.&1%4-,!)!2,1)+!')*!=.'%0#./01,'!

&0'!o.$%*0'!\!)!b5

>'&"B2'

! N.1)!)'<%)+0'!%&.3#0*)'!)!(*.3#0*)'!')$%.&()'5



22
O Setor Elétrico / Março de 2010

!
"
#
$#

!"#$%&'O')'*+6%+/+27&341'.&'012+P41'%+/".$&,'.+'%+,-/'.+'

/1L%+01%%+27+'21/'+/B$+5&/'7%"N,&%+/

!"#$%&'(Q';'K/B$+5&'$2"N,&%

;B"$+('

! O01,!,!)'<%)+0!%&.3#0*!02*)')&(01,!&0!o.$%*0!\W5!R0C)&1,!

<%)!0!9,**)&()!1)!#.&J0!;!1)!\WW!"!)!0!*)#04-,!1,!f8!;!1)!bWW6^!"D!

1)()*+.&)!0!9,**)&()!<%)!,!*)#;!)'(A!l)&B)*$0&1,m5

Q'(412'

! "!9,**)&()!&,!*)#;!;!1)()*+.&010!9,+,7

>*#*3/"#S,/%3*,-.',-#"(6,-."-,'J#"3'##"&/"

! "!90*09()*:'(.90!1,'!*)#;'!1)!',C*)9,**)&()!;!*)2*)')&(010!2)#0'!

'%0'!9%*=0'!()+2,!=)*'%'!9,**)&()5!@'(0'!9%*=0'!=0*.0+!)+!>%&4-,!

1,!(.2,!1,!*)#;!I1.'9,!1)!.&1%4-,D!)'(A(.9,D!1.$.(0#K5!"&(.$0+)&()D!

&0!;2,90!1,'!*)#;'!1)!1.'9,!1)!.&1%4-,D!0!)'9,#J0!10!90*09()*:'(.90!

1,!)<%.20+)&(,!)*0!>).(0!&,!+,+)&(,!10!9,+2*0!)D!0''.+D!&-,!

)*0! 2,'':=)#! 0#()*A6#05! "(%0#+)&()! >0C*.90+6')! 2*0(.90+)&()!

',+)&()!,'!*)#;'!1.$.(0.'!)!0!+0.,*!20*()!1)#)'!2)*+.()!)'9,#J)*!0!

90*09()*:'(.90!()+2,!9,**)&()!02)&0'!0#()*0&1,6')!,'!20*S+)(*,'!

&,!2*G2*.,!*)#;5

! Z'!()*+,'!90*09()*:'(.90!.&=)*'0D!&,*+0#!.&=)*'0D!+%.(,!.&=)*'0!

)! )B(*)+0+)&()! .&=)*'0! )B.'()! 1)'1)! 0! ;2,90!1,'! *)#;'! 1)!1.'9,!

1)! .&1%4-,5!O)''0! >,*+0D!0(;!J,F)!')!+0&(;+!)''0! ()*+.&,#,$.0D!

')&1,!<%)!0'!90*09()*:'(.90'!+0.'!%(.#./010'!'-,7

! [,*+0#!M&=)*',!I[MKD!X%.(,!M&=)*',!IXM!,%!NM!i!<$-=%>/?$-.$KD!

@B(*)+0+)&()!M&=)*',!I@MKD!f)+2,!g,&$,!M&=)*',!IfgM!,%!gf!Mi!@6/0%

!"#$%>/?$-.$K!)!f)+2,!O)3&.1,!IfO!,%!Of!i!&$A/"+$%!"#$K5

! [,'!*)#;'!1.$.(0.'!0'!90*09()*:'(.90'!()+2,!=)*'%'!9,**)&()!'-,!

*)2*)')&(01,'!2,*!)<%04?)'D!)!)''0'!)<%04?)'!+%10+!1)!09,*1,!

9,+!0!&,*+05!"2*)')&(06')!0!')$%.*!0'!+0.'!%'%0.'5
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! "'!90*09()*:'(.90'!+0.'!%(.#./010'!10!&,*+0!M@8!'-,!02*)')&(010'!

2,*!+).,!10'!')$%.&()'!)<%04?)'!20*0!,'!*)#;'!1)!',C*)9,**)&()7

[,*+0#!.&=)*'0! !!!!!!!X%.(,!.&=)*'0! !!!!!!!@B(*)+0+)&()!.&=)*'0

! "'! o.$%*0'! \\D! \b! )! \s! 02*)')&(0+D! *)'2)9(.=0+)&()D! 0'!

90*09()*:'(.90'! &,*+0#! .&=)*'0D! +%.(,! .&=)*'0! )! )B(*)+0+)&()!

.&=)*'05

!"#$%&'((')'F$%H&'GKF'21%5&,'"2H+%/&

!"#$%&(8';'F$%H&'GKF'+P7%+5&5+27+'"2H+%H&

!"#$%&'(A')'F156&%&341'.&/'0&%&07+%?/7"0&/'.&/'0$%H&/'GKF'21%5&,'"2H+%/&R'

5$"71'"2H+%/&'+'+P7%+5&5+27+'"2H+%/&

!"#$%&'(=')'F$%H&'GKF'5$"71'"2H+%/&

! 8,+,!2,1)!')*!,C')*=010!&0!o.$%*0!\`D!0!9%*=0!)B(*)+0+)&()!

.&=)*'0!;!+%.(,!*A2.10!20*0!0#(0'!9,**)&()'!)!#)&(0!20*0!C0.B0'!9,**)&()'5!

"!90*09()*:'(.90!&,*+0#!.&=)*'0!;!+%.(,!#)&(0!20*0!9,**)&()'!)#)=010'!)!

*A2.10!20*0!C0.B0'!9,**)&()'!,%!1)!',C*)90*$0D!)!0!90*09()*:'(.90!+%.(,!

.&=)*'0!;!01)<%010!(0&(,!20*0!C0.B0'!9,+,!20*0!0#(0'!9,**)&()'5

;B"$+('

! {+!*)#;!1)!',C*)9,**)&()!1.$.(0#!.&'(0#01,!&,!2*.+A*.,!1)!%+!

(*0&'>,*+01,*! 1)! \^WW! QN"D! 9,+! ()&'?)'! 1)! \sD]! QN! I2*.+A*.0K!

)! WD`]! QN! I')9%&1A*.0KD! 9,+! .+2)1S&9.0! .&()*&0! 1)! ^D! 1)=)!

9,,*1)&0*! 9,+!,%(*,! '.(%01,!0! F%'0&()! I&,! ')9%&1A*.,KD! (0+C;+!

1.$.(0#D!9%F,!()+2,!1)!0(%04-,!;!1)!WDs!')$%&1,'!I=.1)!o.$%*0!\^K5!

"!9,**)&()!1)!9%*(,69.*9%.(,!')9%&1A*.0D!*)>)*.10!0,!2*.+A*.,D!;!1)!

\b^^!"5!R0C)&1,6')!<%)!,!0F%'()!1)!,"97B*,!1)'()!*)#;!;!1)!_W!"!

&,!2*.+A*.,D!)!<%)!0!9%*=0!<%)!1)=)!')*!%(.#./010!;!M@86XM!IX%.(,!

M&=)*'0KD!90#9%#0*!,!1.0#!1)!()+2,5
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!"#$%&'(C';'KP+56,1'.+'%+,-'.+'/1L%+01%%+27+'."#"7&,'+5'6%"5>%"1'.+'$5'

7%&2/@1%5&.1%

Q'(412'

! 8A#9%#,!1,!+c#(.2#,!10!9,**)&()!1)!0F%'()7!

! Z!.&()*=0#,!1)!9,,*1)&04-,!)&(*)!*)#;'!1.$.(0.'!1)=)!')*!1)!WDb^!

')$%&1,'D!,!<%)!'.$&.390!<%)!,!*)#;!1)=)!')*!0F%'(01,!20*0!,2)*0*!

)+!WD^^!')$%&1,'!IW5sW'!q!W5b^'K5!8,&>,*+)!2,1)!')*!,C')*=01,!

&0!o.$%*0!\^5

OPQ@-D>UVWGHF-

! Z'! *)#;'! 9,&'(*%:1,'! ')$%&1,! 0! [,*+0! "[RM! 8sa5_W! |]b}!

,C)1)9)+!0!')$%.&()!)<%04-,7

@+!<%)7

/-?f)+2,!1)!0(%04-,!1,!*)#;!I')$%&1,'K

7!-?!"F%'()!1,!+%#(.2#.901,*!1,'!()+2,'

@-?!8,**)&()!9.*9%#0&()P8,**)&()!d.9Q6%2

OX-TX->X-7X-;-?-8,&'(0&()'

OPQ@-D>UVWAACIAGGYF-D;##'?EAZ[F-

! Z'! *)#;'! 9,&'(*%:1,'! 9,&>,*+)! 0! &,*+0! "[RM! 8sa5\\b!

,C)1)9)+!H'!')$%.&()'!)<%04?)'7

@B(*)+0+)&()!M&=)*'0

X%.(,!M&=)*'0

X,1)*010+)&()!M&=)*'0
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!"#$%&'(E')'F12+PS+/'$/$&"/'.1/'%+,-/'."%+0"12&"/'.+'/1L%+01%%+27+

!"#$%&'(J')'*+6%+/+27&341'7?6"0&'.1'%+,-'."%+0"12&,'.+'/1L%+01%%+27+'21'

+/B$+5&'$2"N,&%

!"#$%&'(O')'T6+%&341'"2.+H".&'.+'%+,-'."%+0"12&,'+5'/"/7+5&'

015'0&6&0"71%'@"P1!"#$%&'(M')'U"&#%&5&'@&/1%"&,'.1/'%+,-/'."%+0"12&"/'.+'/1L%+01%%+27+
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'
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*
+
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-
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/
0
/
' 5"(6-.%#"3%'&*(-."-,'J#"3'##"&/"

! R-,! *)#;'! <%)! ,2)*0+! <%0&1,! ,! =0#,*! 10! 9,**)&()! 1,! 9.*9%.(,!

%#(*020''0!%+!=0#,*!2*;63B01,!,%!0F%'(01,!)!&0!1.*)4-,!2*;6)'(0C)#)9.105!

N4&12'-OPQ@

! "!>%&4-,!"[RM!1)'()!*)#;!;!0!Va5

7%#"3%'&*(%.*."

! Z2)*0+!)+!02)&0'!%+0!1.*)4-,5

9'(*#%R*12'

! d,*!()&'-,!)!9,**)&()5

>'&"B2'

! "'!9,&)B?)'!%(.#./010'!20*0!,'!*)#;'!1.*)9.,&0.'!1)!',C*)9,**)&()!

'-,7!sWvD!VWvD!_Wv5!"!9,&)B-,!+0.'!%'%0#!;!0!_Wv5!N.1)!o.$%*0!\V5

\&%8(*#

! Z! *)#;! Va! 2,1)! ')*! *)2*)')&(01,! )+! %+! )'<%)+0! %&.3#0*!

9,&>,*+)!.&1.901,!&0!o.$%*0!\a5

7%*)#*$*-]*,'#%*(-.'-#"(6-YV

! "2*)')&(06')!&0!o.$%*0!\]!%+!1.0$*0+0! >0',*.0#! (:2.9,!1)!%+!*)#;!

1.*)9.,&0#!1)!9,&)B-,!_Ww!)!S&$%#,!1)!+AB.+,! (,*<%)! .$%0#!0!`^w5!E!

.+2,*(0&()!)&()&1)*!<%)!,!S&$%#,!1)!+AB.+,!(,*<%)!;!')+2*)!(,+01,!

)+!*)#04-,!H!()&'-,!1)!2,#0*./04-,!I*)>)*n&9.0K!)!<%)!0!#.&J0!1)!9,&F%$01,!

&%#,! 390! 0! _Ww! 1)'(0! #.&J05! h)9,+)&106')! ')+2*)! #)*! 0()&(0+)&()! ,!

90(A#,$,!1,!*)#;!20*0!=)*!9,+,!0'!()&'?)'!1)=)+!)&(*0*!&,!)<%.20+)&(,5

! ",!%(.#./0*!*)#;'!1.*)9.,&0.'!1)=)6')!0()&(0*!20*0!,!')$%.&()7

~!"!2*)')&40!1)!C0&9,!1)!90209.(,*)'!&,! #01,!)+!<%)!,! *)#;!&-,!

l)&B)*$0m5!@'()!>0(,!>0/!9,+!<%)!,!*)#;!,2)*)!<%0&1,!,!'.'()+0!)'(.=)*!

9,+!C0.B0!90*$0D!,!<%)!,9,**)!&,*+0#+)&()!)+!3&'!1)!')+0&0j

~!"!)B.'(n&9.0!1)!9.*9%.(,'!20*0#)#,'D!,&1)!2,''0!J0=)*!0!9.*9%#04-,!1)!

9,**)&()!)+!')&(.1,!*)=)*',D!9,+,D!2,*!)B)+2#,D!<%0&1,!%+!+,(,*!

)'(A!20*(.&1,j

~!8,&(*.C%.4-,!1)!+,(,*)'!20*0!0'!>0#(0'D!20''0&1,!2)#,!*)#;!1.*)9.,&0#5

O+(%3*1^",-+*#/%34(*#",
",!%(.#./0*!*)#;'!1.*)9.,&0.'!1)=)6')!0()&(0*!20*0!,!')$%.&()7

~!"!2*)')&40!1)!C0&9,!1)!90209.(,*)'!&,! #01,!)+!<%)!,! *)#;!&-,!

l)&B)*$0m5!@'()!>0(,!>0/!9,+!<%)!,!*)#;!,2)*)!<%0&1,!,!'.'()+0!)'(.=)*!

9,+!C0.B0!90*$0D!,!<%)!,9,**)!&,*+0#+)&()!)+!3&'!1)!')+0&0j

~!"!)B.'(n&9.0!1)!9.*9%.(,'!20*0#)#,'D!,&1)!2,''0!J0=)*!0!9.*9%#04-,!1)!

9,**)&()!)+!')&(.1,!*)=)*',D!9,+,D!2,*!)B)+2#,D!<%0&1,!%+!+,(,*!

)'(A!20*(.&1,j

~!8,&(*.C%.4-,!1)!+,(,*)'!20*0!>0#(0'D!20''0&1,!2)#,!*)#;!1.*)9.,&0#5

O+(%3*12'-+*#/%34(*#-A

! "!2*)')&40!1)!C0&9,!1)!90209.(,*)'!3B,!&,!#01,!)+!<%)!,!*)#;!

&-,!l)&B)*$0m5!@'()!>0(,!>0/!9,+!<%)!,!*)#;!,2)*)!<%0&1,!,!'.'()+0!

)'(.=)*!9,+!C0.B0!90*$0!,%!+)'+,!')+!90*$0! I,!<%)!2,1)!,9,**)*!

&,*+0#+)&()!)+!3&'!1)!')+0&0!,%!)+!'.(%04?)'!1)!+0&%()&4-,K5
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!"#$%&'=Q')'V6,"0&341'.+'%+,-/'EJ'012W$#&.1/'015'5171%+/'

6&%7"2.1

! [0! o.$%*0! \_D! &0! 9,&1.4-,! &,*+0#! 1)! ,2)*04-,D! ,!

$)*01,*!&-,!)'(A!)+!,2)*04-,5!f,10!2,(n&9.0!0(.=0!10!90*$0!

;! >,*&)9.10! 2,*! )#05! "! 2,(n&9.0! *)0(.=0! 10! 90*$0! ;! '%2*.10!

)+!20*()!2)#,!90209.(,*!)!,! *)'(0&()!2)#0!9,&9)''.,&A*.05!Z!

')&(.1,!1)!9,**)&()!&,!*)#;!Va!;!9,&(*A*.,!0,!1)!'%0!,2)*04-,5!

g,$,!)#)!&-,!,2)*05

! [0! o.$%*0! \_D! &0! 9,&1.4-,! 1)! 90*$0! 1)'#.$010D! ,!

$)*01,*! &-,! )'(A! )+! ,2)*04-,5! "! 9,&9)''.,&A*.0! &-,!

)&(*)$0!2,(n&9.0!0(.=05!"!2,(n&9.0! *)0(.=0!10!90*$0!;!&%#0!

)D! 0''.+D! 0! 2,(n&9.0! *)0(.=0! '%2*.10! 2)#,! 90209.(,*! &-,! ;!

9,&'%+.10!2)#0'!90*$0'!10!2#0&(0!)!;!)&(*)$%)!0,! '.'()+0!

10!9,&9)''.,&A*.05!Z!')&(.1,!1)!9,**)&()!&,!*)#;!Va!20''0!

9,.&9.1.*! 9,+! ,! ')&(.1,! 1)! ,2)*04-,! I(*.2K5! "''.+D! ')! ,!

=0#,*! 1)! 9,**)&()! >,*! '%2)*.,*! 0,! =0#,*! 1)!,"97B*,! 1,! *)#;!

1.*)9.,&0#D!)#)!.*A!,2)*0*5

! 8,+,! ',#%4?)'! 20*0! )'()! 90',D! '%$)*)+6')! 1%0'!

2,''.C.#.101)'7! 0%+)&(,! 1,! =0#,*! 1)! ,"97B*,! 1,! *)#;! Va!

,%! >0/)*! 1,.'! $*%2,'! 1)! 0F%'()'D! ')&1,! <%)! ,! *)#;! Va! >.90!

1)'0(.=01,!<%0&1,!,!$)*01,*!)'(.=)*!>,*0!1)!')*=.4,!&,!$*%2,!

0(.=,!I')+!$)*01,*K5

O+(%3*12'-+*#/%34(*#-C-

! "! )B.'(n&9.0! 1)! 9.*9%.(,'! 20*0#)#,'D! )+! <%)! 2,''0! J0=)*!

0! 9.*9%#04-,! 1)! 9,**)&()! )+! ')&(.1,! *)=)*',D! 9,+,D! 2,*!

)B)+2#,D!<%0&1,!%+!+,(,*!)'(A!20*(.&1,5

! d0*0!,!90',!10!o.$%*0!bWD!1)=)*.0!')*!2*)=.'(0!)'(0!9,&1.4-,!1)!

20*(.10D!<%0&1,!,!$)*01,*!,2)*0!)+!20*0#)#,!9,+!0!9,&9)''.,&A*.05!

8,+,!',#%4-,!20*0!)'(0!9,&1.4-,!)'(A!,!0%+)&(,!1,!,"97B*,!1,!

*)#;!Va!09.+0!1)!M2\5

O+(%3*12'-+*#/%34(*#-U-

! 8,&(*.C%.4-,!)+!')&(.1,!*)=)*',!20*0!0'!>0#(0'D!20''0&1,!2)#,!

*)#;!1.*)9.,&0#5
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!"#$%&'==')'F11%.+2&341'.1'%+,-'EJ'015'1X/Y'%+,-X/Y'CQZC(

!"#$%&'=(')'F11%.+2&341'.1/'%+,-/'EJ'015'1/'%+,-/'.+'

/1L%+01%%+27+

_>`a\7@=-bO57;cOP-6-"&)"&K"%#'-"("/#%3%,/*-]'#$*.'-+"(*-;,3'(*-N"."#*(-."-

;&)"&K*#%*-."-@/*<4Jd-D*/4*($"&/"-\&%]"%FW-!#*J*(K'4-3'$'-"&)"&K"%#'-."-",/4.',-

"-.","&0'(0"4-,']/e*#",-."-34#/'I3%#34%/'X-('*.-f'e-"-,"("/%0%.*."-&*-+(*/*]'#$*-.'-

O4/'>*.gW-O(6$-.%,,'X-/"$-"B+"#%h&3%*-&*-d#"*-."-+#'<"/',X-"&)"&K*#%*-."-3*$+'X-

$'&/*)"$X-$*&4/"&12'X-3'$%,,%'&*$"&/'-"-,/*#/-4+W-;$-AGGZ-]4&.'4-*-"$+#",*-

;&)"9'e"#g-;&)"&K*#%*-"->'$6#3%'-`/.*X-",+"3%*(%R*.*-"$-"&)"&K*#%*-"(6/#%3*X-

J"&3K$*#i-"-"$-",/4.',-"(6/#%3',-&'-T#*,%(X-&*-:4*(-*/4*($"&/"-6-,j3%'-.%#"/'#W-=-

$*/"#%*(-*+#","&/*.'-&",/",-]*,3S34(',-3'("3%'&d0"%,-6-4$*-,S&/","-."-+*#/"-."-4$-

(%0#'-:4"-",/d-+*#*-,"#-+4J(%3*.'-+"('-*4/'#X-#",4(/*.'-."-UH-*&',-."-/#*J*(K'W

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO
!"#$%&'(")"*'"*'&%(+,"*')-*(-'.&*/0/12"'-3'4445"*-("%-2-(%+/"5/"356%

789+)&*:'*1,-*(;-*'-'/"3-#(<%+"*'=")-3'*-%'-#/&3+#>&)"*'=&%&'"'

-?3&+2'%-)&/&"@&(+(1)--)+("%+&25/"356%

! d0*0! ,! 9.*9%.(,! 10! o.$%*0! b\D! ;! &)9)''A*.,! 0F%'(0*! ,! *)#;! Va!

9,,*1)&01,!9,+!,!*)#;!^WP^\!1,!9.*9%.(,!',C!9%*(,69.*9%.(,5

O+(%3*12'-+*#/%34(*#-k

! 8,&(*.C%.4-,! 1)! +,(,*)'! 20*0! 0'! >0#(0'D! 20''0&1,! 2)#,! *)#;!

1.*)9.,&0#5!8,+,!',#%4-,!20*0!0!9,&1.4-,!02*)')&(010!&0!o.$%*0!

bb! )'(A! 0! 9,,*1)&04-,! 1,! *)#;! Va! 9,+! ,I'K! *)#;I'K! ^WP^\! 1,'!
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! d@$'%)3! (F-$2'! %$,2'! 5)! 5$'B#0%2-)'! 5)! A&$@&! %)0'92=! C!
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&!B#'&0%)+!%&$'!1232!6#'Z()$'!)<2#!12--)0%)'!5)!,&-%$5&!5)!32%2-)'=
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! X!$3,2-%&0%)!2A')-(&-!7#)!2!%)3,2!32'%-&52!02!/-FS12!%)3,2!

@!12--)0%)!,&-&!2'!5$'B#0%2-)'!-)%-&%&3!092!'Y!2!%)3,2!5)!2,)-&:92!

5$'B#0%2-! D1232! 02! 1&'2! 52'! -).4'E+! 3&'! %&3A43! 2! %)3,2! 5)!

&A)-%#-&!)!)@%$0:92!5)!&-12=



33
O Setor Elétrico / Maio de 2010

!
"
#
$#

@5&/=%;565%"=;"<7A<5-./%&/=%&7=F+,)/6"=%&"%D57:5%)",=./

! W'! ,-$01$,&$'! 5&52'! 0)1)''F-$2'! ,&-&! &! )',)1$S1&:92! 52'!

5$'B#0%2-)'!5)!A&$@&!%)0'92!'92[!

t!h)0'92!L!X!&!3F@$3&!%)0'92!0&!7#&.!2!5$'B#0%2-!,25)!2,)-&-\

t!G-)7#801$&!023$0&.!L!G-)7#801$&!,&-&!&!7#&.!62$!,-2B)%&52!,&-&!2,)-&-\

t! N2--)0%)! 023$0&.! L! W'! 5$'B#0%2-)'! 5)! 1&$@&! 32.5&5&! '92!

,-2B)%&52'!,&-&!2,)-&-)3!,&-&!Hmmn!5)!'#&!12--)0%)!023$0&.!,&-&!

#3&! %)3,)-&%#-&!)',)1$S1&5&=!W!>&%$20&.!d.)1%-$1&.!N25)! D>dNE!

,-)'1-)()!7#)!092!')!5)()!,)-3$%$-!1$-1#.&-!3&$'!52!7#)!Qmn!5)!

'#&! 1&,&1$5&5)+! 2#! ')B&+! 5)()?')! 1&.1#.&-! &! 12--)0%)! ,-)($'%&! )!

5$($5$-!,2-!m=Q=!X!$3,2-%&0%)!02%&-!7#)!2'!J2p)-!M-)&q)-'!,25)3!

2,)-&-! 123!Hmmn!5)! '#&!1&,&1$5&5)!023$0&.! )! %&3A43!&./#0'!

5$'B#0%2-)'!5)!1&$@&!32.5&5&!'92!,-2B)%&52'!,&-&!$''2\

t!N&,&1$5&5)!5)!$0%)--#,:92!L!X!2!3&$2-!(&.2-!5)!12--)0%)!D-3'!L!

)S1&*E!7#)!2!5$'B#0%2-!,25)!$0%)--23,)-\

t! N2--)0%)! 5)! 1#-%&! 5#-&:92! D'U2-%! %$3)! 1#--)0%E! L! X! 2! (&.2-! 5)!

12--)0%)!3F@$3&!,&-&! &!7#&.!2!5$'B#0%2-! 4! 1&,&*!5)! '#,2-%&-! 2'!

)6)$%2'!5&!12--)0%)!5)!

1#-%2?1$-1#$%2!,&-&!#3!%)3,2!)',)1$S1&52+!02-3&.3)0%)!m=`!'!2#!

3)02'=!J&-&!2'!J2p)-!M-)&q)-'+!2!(&.2-!5&!12--)0%)!5)!'U2-%!%$3)!4!

$/#&.!V!5&!1&,&1$5&5)!5)!$0%)--#,:92!52!5$'B#0%2-\

t!>I3)-2!5)!,2.2'!L!O)!2!5$'B#0%2-!4!#0$,2.&-+!A$,2.&-!2#!%-$,2.&-\

t!h)0'92!5)!123&052<120%-2.)!L!]&.2-!5)!%)0'92!CN!2#!bN!,&-&!&'!

A2A$0&'!5)!&A)-%#-&!)!6)1U&3)0%2!52!5$'B#0%2-=

3E@=%
! W'!Pdb'+!1232!3)01$20&52!0&!%)-3$02.2/$&+!'92!2'!P0%)..$/)0%!

d.)1%-20$1!b)($1)'+!2#!')B&+!'92!5$',2'$%$(2'!).)%-;0$12'!$0%).$/)0%)'!

7#)+! ,2-! ')-)3!3$1-2,-21)''&52'! )! 123! ).)(&5&! ().21$5&5)! 5)!

,-21)''&3)0%2!Dy!amm!"j*E+!)0/.2A&3!#3&!'4-$)!5)!6#0:c)'+!%&$'!

1232!3)5$:92+! 123&052<120%-2.)+!320$%2-&3)0%2+! -).$/&3)0%2+!

123#0$1&:92!)!,-2%):92+!,)-3$%)3!).)(&5&!7#&0%$5&5)!5)!)0%-&5&'!

&0&.Y/$1&'! D'$0&$'!5)! %)0'92!)!12--)0%)E!)!).)(&5&!7#&0%$5&5)!5)!

)0%-&5&'<'&Z5&'! DP<WE! 5$/$%&$'=! >2-3&.3)0%)+! )'%)'! 5$',2'$%$(2'!

'92!(2.%&52'!,&-&!&!&#%23&:92!)! BF! 62-&3!,-2B)%&52'!5)0%-2!52'!

,&5-c)'!5&!02-3&!PdN!aHQ`m=

@!=

JhWN

JhWN

JhWN

JhW]

JhW]

JbPO

JbPG

Jhf

!"#$%"&A&(&"%B2>"0&12-.C$0&,$&6+*!$./*&)*-1*+>$&5$)&@'D=E8

;AB@

`H

`H>

ao

`g

`g>

TH

Qo

eg

! >&! G$/#-&! HH+! &,-)')0%&?')! #3! )'7#)3&! #0$S.&-! 123! #3&!

'2.#:92!120()01$20&.!,&-&!#3&!'#A)'%&:92!5)!&.%&!%)0'92!&!-).4'=!

>)'%)!#0$S.&-+!)@$'%)3!He!-).4'=!



35
O Setor Elétrico / Maio de 2010

!
"
#
$#

#
$
%
&
'
(
)
%
*
'
*
+
'
,
'
&
-
.
-
/
0
/
' >)'%&!'$%#&:92[

t!d@$'%)3!HT!-).4'!5)')3,)0U&052!&'!6#0:c)'!`m<`H!)!`m<`H>\

t!d@$'%)3!52$'!-).4'!5)')3,)0U&052!&!6#0:92!Qoh\

t!C!$3,.&0%&:92!5)!').)%$($5&5)!.Y/$1&!5),)05)-F!52!%$,2!52'!-).4'!

$0'%&.&52'\

t!N&'2! ')B&!,2''Z().+!UF!&!0)1)''$5&5)!5)! ')!,&''&-!S&:92!)0%-)!

-).4'!,&-&!7#)!')!,2''&!$3,.&0%&-!)'%&!').)%$($5&5)!.Y/$1&\

t! W! 1#'%2! 5)! $3,.&0%&:92! 5)($52! V! 7#&0%$5&5)! 5)! -).4'! 4!

-).&%$(&3)0%)!).)(&52=

! >&! G$/#-&! HT+! &,-)')0%&3?')! #3! )'7#)3&! #0$S.&-! 123! #3&!

'2.#:92!,&-&!#3&!'#A)'%&:92!5)!&.%&!%)0'92+!2'!Pdb'=!>)'%)!#0$S.&-+!

)@$'%)3!7#&%-2!-).4'=!

! C'!(&0%&/)0'!52'!Pdb'!0)'%&!'$%#&:92[

t! d@$'%)3!52$'! -).4'! 5)')3,)0U&052! &'! 6#0:c)'! `m<`H+! `m<`H>+!

Qoh\

t! d@$'%)3!52$'! -).4'! 5)')3,)0U&052! &'! 6#0:c)'! `m<`H+! `m<`H>+!

Qoh!6&*)052!&!-)5#05v01$&\

t!C!$3,.&0%&:92!5)!').)%$($5&5)!.Y/$1&!4!6F1$.+!A2&!,&-%)!,25)!')-!

6)$%&!5)0%-2!52!,-Y,-$2!-).4\

t! J2#1&! S&:92! )0%-)! -).4'! ,&-&! 7#)! ')! ,2''&! $3,.&0%&-! )'%&!

').)%$($5&5)!.Y/$1&\

t! W! 1#'%2! 5)! $3,.&0%&:92+! 5)($52! V! 7#&0%$5&5)! 5)! -).4'+!

02-3&.3)0%)!4!3)02-!7#)!&!'2.#:92!120()01$20&.\

t!w&0U&?')!7#&%-2!5$6)-)01$&$'!5)!A&--&=

!"#$%&'((')'?<3$2;&'$,"@7&%'5+;'$;&'<+7$./+'5+,82,5"+,&7=

!"#$%&'(>')'?<3$2;&'$,"@7&%'5+;'$;&'<+7$./+'02'f?e<=

! C'!,-$01$,&$'!5)'(&0%&/)0'!5&!#%$.$*&:92!5)!Pdb'!'92[

t!C!1201)0%-&:92!5)!S&:92!02'!1#AZ1#.2'!205)!)'%92! $0'%&.&52'!

2'!Pdb'\

t!"&$2-! /-&#!5)!5$S1#.5&5)!,&-&! &! ,-2/-&3&:92!5)!#3!3)'32!

5$',2'$%$(2\

t!C!5)%)0:92!5&!,-2/-&3&:92!52!'26%p&-)!,2-!&./#0'!6&A-$1&0%)'=

@"=<67-./%&5=%'+,-R"=%0123

!"#"$%&'&()*"+,-(.-+/%

0"#"1&%2"3&"+/,)-3/"*4"5&.6/'&()*")&'+*,-7/3*"

8"#"1&%2"3&"9&,-:./;<*"*4"-()&,=%*>4&-*

?"#"@*()/)*,"

A"#"B-C+*C-)-9*"3&"+/,/3/

D"#"B-CE4()*,"3&"+/,)-3/

F"#"B-CE4()*,"3&"/(*3*

G"#"B-C+*C-)-9*"3&"3&C.*(&H<*"3/"&(&,I-/"3&".*(),*%&

J"#"B-C+*C-)-9*"3&",&9&,C<*

!K"#"@6/9&"3&"C&>4L(.-/

!!"#"1&C&,9/3/"+/,/"54)4,/"/+%-./;<*

!0"#"B-C+*C-)-9*"3&"C*=,&9&%*.-3/3&

!8"#"B-C+*C-)-9*"3&",*)/;<*"CM(.,*(/

!?"#"B-C+*C-)-9*"3&"C4=9&%*.-3/3&

!A"#"B-C+*C-)-9*"3&"/E4C)&"*4".*'+/,/;<*"3&"

" "9&%*.-3/3&"*4"5,&>4L(.-/

!D"#"1&C&,9/3/"+/,/"54)4,/"/+%-./;<*

!F"#"@6/9&"3&"3&,-9/;<*"*4"3&"3&C./,I/

!G"#"B-C+*C-)-9*"3&"/.&%&,/;<*"*4"3&C/.&%&,/;<*

!J"#"@*()/)*,"3&"),/(C-;<*"+/,)-3/N'/,.6/

0K"#"OP%94%/"*+&,/3/"&%&),-./'&()&

0!"#"1&%2"3&"3-C)Q(.-/

00"#"B-CE4()*,"&>4/%-7/3*,

08"#"B-C+*C-)-9*"3&".*(),*%&"3&")&'+&,/)4,/

0?"#"1&C&,9/3*"+/,/"54)4,/"/+%-./;<*

0A"#"B-C+*C-)-9*"3&".6&.R"3&"C-(.,*(-C'*

0D"#"B-C+*C-)-9*")2,'-.*"3*"&>4-+/'&()*

0F"#"1&%2"3&"C4=)&(C<*

0G"#"1&C&,9/3*"+/,/"54)4,/"/+%-./;<*

0J"#"@*()/)*,"3&"-C*%/'&()*

8K"#"1&%2"/(4(.-/3*,"3&"/%/,'&

8!"#"B-C+*C-)-9*"3&"&H.-)/;<*"&'"C&+/,/3*

80"#"1&%2"3-,&.-*(/%"3&"+*)L(.-/

88"#"@6/9&"3&"+*C-;<*

8?"#"@6/9&"3&"C&>4L(.-/S"*+&,/3/"+*,"'*)*,

8A"#"B-C+*C-)-9*"+/,/"*+&,/;<*"3/C"&C.*9/C"*4"+/,/"

" ".4,)*N.-,.4-)/,"*C"/(2-C".*%&)*,&C

8D"#"B-C+*C-)-9*"3&"+*%/,-3/3&

8F"#"1&%2"3&"C4=.*,,&()&"*4"C4=+*)L(.-/

8G"#"B-C+*C-)-9*"3&"+,*)&;<*"'/(./%

8J"#"1&C&,9/3*"+/,/"54)4,/"/+%-./;<*

?K"#"1&%2"3&"+&,3/"3&"./'+*

?!"#"B-CE4()*,"*4".6/9&"3&"./'+*

?0"#"B-CE4()*,"*4".6/9&"3&"*+&,/;<*"(*,'/%

?8"#"B-C+*C-)-9*"*4"C&%&)*,"3&"),/(C5&,L(.-/"'/(4/%

??"#"1&%2"3&"C&>4L(.-/"3&"+/,)-3/"3/C"4(-3/3&C

?A"#"1&C&,9/3*"+/,/"54)4,/"/+%-./;<*

?D"#"1&%2"3&"5/%)/"3&"5/C&"*4"3&C&>4-%M=,-*"3&".*,,&()&

?F"#"1&%2"3&"C&>4L(.-/"3&"5/C&"3&")&(C<*

?G"#"1&%2"3&"C&>4L(.-/"-(.*'+%&)/

?J"#"1&%2")2,'-.*"+/,/"'P>4-(/"*4"),/(C5*,'/3*,

AK"#"1&%2"3&"C*=,&.*,,&()&"-(C)/()Q(&*

A!"#"1&%2"3&"C*=,&.*,,&()&")&'+*,-7/3*

A0"#"B-CE4()*,"3&".*,,&()&"/%)&,(/3/"



3"
O Setor Elétrico / Maio de 2010

!
"
#
$#

S9TUV@3W%X0!@EY01%$%",Z",["76/%"#")67<7=)5%'/6B5&/%;"#5%E=</#5%*"&"65#%&"%

E,Z",[5675%&"%3)5F+DQ%\5)+5#B",)"%V,7'"7]^%C65D5#[/+%</B/%",Z",["76/%&"%"=)+&/=%

"%&"=",?/#?"+%=/')_56"=%&"%<+6)/`<76<+7)/a%#/5&%b/_%"%="#")7?7&5&"%,5%;#5)5'/6B5%&/%

0+)/95&c^%0#$B%&7==/a%)"B%":;"67d,<75%,5%Q6"5%&"%;6/F")/=a%",Z",[5675%&"%<5B;/a%

B/,)5Z"Ba%B5,+)",-./a%</B7==7/,5B",)/%"%=)56)%+;^%EB%JeeM%'+,&/+%5%"B;6"=5%

E,Z"4/_"6c%E,Z",[5675%"%9/B$6<7/%T)&5a%"=;"<75#785&5%"B%",Z",[5675%"#$)67<5a%

D",<[B56f%"%"B%"=)+&/=%"#$)67</=%,/%g65=7#a%,5%h+5#%5)+5#B",)"%$%=i<7/%&76")/6̂ %W%

B5)"675#%5;6"=",)5&/%,"=)"=%'5=<><+#/=%</#"<7/,Q?"7=%$%+B5%=>,)"="%&"%;56)"%&"%+B%

#7?6/%h+"%"=)Q%;565%="6%;+D#7<5&/%;"#/%5+)/6a%6"=+#)5&/%&"%NK%5,/=%&"%)65D5#[/^

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO
!"#$%&'(")"*'"*'&%(+,"*')-*(-'.&*/0/12"'-3'4445"*-("%-2-(%+/"5/"356%

789+)&*:'*1,-*(;-*'-'/"3-#(<%+"*'=")-3'*-%'-#/&3+#>&)"*'=&%&'"'

-?3&+2'%-)&/&"@&(+(1)--)+("%+&25/"356%

#
$
%
&
'
(
)
%
*
'
*
+
'
,
'
&
-
.
-
/
0
/
' A8"#"1&%2"3&"&H.-)/),-7"*4"I&,/3*,"@@

A?"#"B-CE4()*,".*,,&()&".*()M(4/"3&"/%)/"9&%*.-3/3&

AA"#"1&%2"3&"5/)*,"3&"+*)L(.-/

AD"#"1&%2"3&"/+%-./;<*"3&"./'+*

AF"#"B-C+*C-)-9*"+/,/"/)&,,/'&()*"*4".4,)*N.-,.4-)*

AG"#"1&%2"3&"5/%6/"3&",&)-:./;<*

AJ"#"1&%2"3&"C*=,&)&(C<*

DK"#"1&%2"3&"=/%/(;*"3&")&(C<*

D!"#"1&%2"3&"=/%/(;*"3&".*,,&()&

D0"#"1&%2"3&"-()&,,4+;<*"*4"/=&,)4,/")&'+*,-7/3/"

D8"#"1&%2"3&"+,&CC<*"*4"(M9&%"3&"T4H*"%M>4-3*"*4"IPC

D?"#"1&%2"3&"+,*)&;<*"3&")&,,/

DA"#"1&I4%/3*,"UI*9&,(*,V"3&"9&%*.-3/3&

DD"#"1&%2"3&"-()&,./%/;<*"*4"&C./+/'&()*"3&"*+&,/;<*

DF"#"1&%2"3-,&.-*(/%"3&"C*=,&.*,,&()&

DG"#"1&%2"3&"=%*>4&-*

DJ"#"B-C+*C-)-9*"3&".*(),*%&"+&,'-CC-9*

FK"#"1&*C)/)*"&%&),-./'&()&"*+&,/3*

F!"#",&C&,9/3*"+/,/"54)4,/"/+%-./;<*

F0"#"B-CE4()*,"3&".*,,&()&".*()M(4/

F8"#"@*()/)*,"3&",&C-C)L(.-/"3&"./,I/

F?"#"1&%2"3&"/%/,'&

FA"#"W&./(-C'*"3&"'43/(;/"3&"+*C-;<*

FD"#"1&%2"3&"C*=,&.*,,&()&"B@

FF"#"X,/(C'-CC*,"3&"-'+4%C*C

FG"#"1&%2"3&"'&3-;<*"3&"Q(I4%*"3&"5/C&"*4"3&"+,*)&;<*"

" "3&"5/%)/"3&"C-(.,*(-C'*

FJ"#"1&%2"3&",&%-I/'&()*"Y@

GK"#"1&C&,9/3*"+/,/"54)4,/"/+%-./;<*

G!"#"1&%2"3&"5,&>4L(.-/

G0"#"1&%2"3&",&%-I/'&()*"B@

G8"#"1&%2"3&"C&%&;<*"3&".*(),*%&"*4"3&"),/(C5&,L(.-/"/4)*'P)-./

G?"#"W&./(-C'*"3&"*+&,/;<*

GA"#"1&%2",&.&+)*,"3&"*(3/"+*,)/3*,/"*4":*"+-%*)*"

GD"#"1&%2"3&"=%*>4&-*

GF"#"1&%2"3&"+,*)&;<*"3-5&,&(.-/%

GG"#"W*)*,"/4H-%-/,"*4"'*)*,"I&,/3*,

GJ"#"@6/9&"C&+/,/3*,/"U%-(&"CZ-).6V

JK"#"B-C+*C-)-9*"3&",&I4%/;<*

J!"#"1&%2"3-,&.-*(/%"3&")&(C<*

J0"#"1&%2"3-,&.-*(/%"3&")&(C<*"&"+*)L(.-/

J8"#"@*()/)*,"3&"9/,-/;<*"3&"./'+*

J?"#"1&%2"3&"3&C%-I/'&()*"*4"3&"3-C+/,*"%-9,&

JA"#"1&C&,9/3*"+/,/"54)4,/"/+%-./;<*

JD"#"1&C&,9/3*"+/,/"54)4,/"/+%-./;<*

JF"#"1&C&,9/3*"+/,/"54)4,/"/+%-./;<*

JG"#"1&C&,9/3*"+/,/"54)4,/"/+%-./;<*

JJ"#"1&C&,9/3*"+/,/"54)4,/"/+%-./;<*



!"

O Setor Elétrico / Junho de 2010
!
"
#
$#

#
$
%
&
'
(
)
%
*
'
*
+
'
,
'
&
-
.
-
/
0
/
'

! "! #$%&'()#! *&+'&! ,-./'01#! 2! *&3#4+'5-5! -!

(3.#5'64,(-! *&! 0'(1(7-5! 03! +(+'&3-! *&! -1(3&4'-89#!

-0:(1(-5! ,#4;<)&1=! $&3! ,#3#! *&+,5&)&5! #+! 3-(+!

0'(1(7-*#+>! ?-3$23! +&5<! 3#+'5-*#! 03! *(-@5-3-!

A04,(#4-1! '/.(,#! *&! 03-! .5#'&89#! -'0-4*#! +#$5&! 03!

*(+%04'#5>

!"#"$%&#'(%)$"(*+"(*,#"-+&."(*&/0%#)$"(*
+1#"-%&*12*$1#%3

! B0-4*#! #,#55&! 03! ,05'#C,(5,0('#=! #$+&5)-3C+&!

)-5(-8D&+!+(@4(;,-'()-+!&3!*0-+!@5-4*&7-+!&12'5(,-+E

F!G#55&4'&E!,0%#!)-1#5!'&3!03!-03&4'#!-$50.'#H

F!?&4+9#E!,0%#!)-1#5!-.5&+&4'-!03-!I0&*-!-,&4'0-*-!

J.5K:(3#!*&!L!M!4#!.#4'#!*&!,05'#N>

!"#$%&'()*"$+,#)-.,/0

Capítulo VI

Serviços auxiliares

4/)2&-%"563*+"(*$"#,"(*&((&-$)")(*7#&/0(8*
+)(91-%3#&(8*()-"/)."5:&(8*()-;%)$3(8*&%$<=

! "! ,(5,0('#! *&! ,#3-4*#! *#+! *(+%04'#5&+! *&)&! +&5!

,-.-7!*&!A-7&5!#!*(+%04'#5!30*-5!*&!&+'-*#!*&!1(@-*#!

.-5-! *&+1(@-*#! I0-4*#! O#0)&5! -'0-89#! *&! 03! 5&12!

*&! .5#'&89#>! P++(3=! +&! A#5! 0'(1(7-*#! 03! ,(5,0('#! &3!

,#55&4'&!-1'&54-*-!*&5()-*#!*(5&'-3&4'&!*#!$-55-3&4'#!

.#5!3&(#!*&!03!?Q=!4-!#,#55R4,(-!*&!03!,05'#C,(5,0('#!

-! '&4+9#! .5(3<5(-! *#! ?Q! ,-(! &=! ,#4+&I0&4'&3&4'&=!

'-3$23! -! +&,04*<5(-=! 49#! O-)&4*#=! *&+'-! A#53-=!

'&4+9#!*&!,#3-4*#!+0;,(&4'&!.-5-!A-7&5!-'0-5!-!$#$(4-!

*&!-$&5'05-!*#!*(+%04'#5>

! S&++&! 3#*#=! 2! .5<'(,-! &A&'0-5! -! -1(3&4'-89#! *#!

,(5,0('#! *&! ,#3-4*#! *&! *(+%04'#5&+! .#5! 03! 4#$5&-T!

SG!#0!PG>!M(*&!*(-@5-3-!A04,(#4-1!'/.(,#!4-!U(@05-!V>

!"#$%&'(')'*"&#%&+&',$-."/-&0'123"./'45'$+'4"67$-1/%8
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"! ,-55&@-*#5! *&! $-'&5(-+! 2! ,#3.#+'#! *&! *#(+! ,#4%04'#+!

A04*-3&4'-(+E

F!W&'(;,-*#5H

F!X-'&5(-!*&!-,0301-*#5&+>

! M&%-!#!&+I0&3-!04(;1-5!*#!,-55&@-*#5!*&!$-'&5(-+!4-!U(@05-!Y>

!"#$%&'9')':6;$5+&'$-"<0&%'45'$+'%51"<.&4/%'=.&%%5#&4/%'45'>&15%"&?8

! P!&4'5-*-!*#!5&'(;,-*#5!)&3!4#53-13&4'&!*&!03!'5-4+A#53-*#5!

-0:(1(-5! #0! *&! ,#3-4*#! &3! ,#55&4'&! -1'&54-*->! "! 5&'(;,-*#5!

'5-4+A#53-!-!'&4+9#!*&!&4'5-*-!PG!&3!'&4+9#!*&!+-/*-!SG!J#0!+&%-=!

5&'(;,-!-!#4*-!*&!&4'5-*-N>

! "! 5&'(;,-*#5!2!.5#%&'-*#!.-5-!3-4'&5!03-! '&4+9#!3-(#5!I0&!

-!*&!*&+,-5@-!*-+!$-'&5(-+=!,#4O&,(*-!,#3#!'&4+9#!*&!Z0'0-89#=!

*&! A#53-! I0&=! &3! ,#4*(8D&+! 4#53-(+=! -! $-'&5(-! 49#! *&+,-55&@-=!

-.&4-+!3-4'23!+0-!,-5@->

! [-! #,#55R4,(-! *&! 03! ,05'#C,(5,0('#! 4-! 1(4O-=! -! '&4+9#! 4#!

+(+'&3-!,-(!.5K:(3#!*&!7&5#!&=!,#4+&I0&4'&3&4'&=!,-(!-!'&4+9#!PG!

*&!&4'5-*->!P!'&4+9#!4-!+-/*-!*#!5&'(;,-*#5!'-3$23!,-(!&!-!'&4+9#!

*-!$-'&5(-!.-++-!-!+&5!3-(#5!I0&!4-!+-/*-!*#!5&'(;,-*#5=!.-++-4*#!-!

-++03(5!-!,-5@-!*&++&!+(+'&3-!-0:(1(-5!&!.&53('(4*#!3-4'&5!-!'&4+9#!

.-5-E

F!G#3-4*#!*&!*(+%04'#5&+\,O-)&+!&!'&1&,#3-4*#+H

F!P1(3&4'-89#!*&!+(+'&3-+!*&!+(4-1(7-89#H

F!P1(3&4'-89#!-0:(1(-5!*&!5&12+\+(+'&3-+!*&!.5#'&89#H

F!P1(3&4'-89#!*&!.-(42(+!+(4K'(,#+H

F!]103(4-89#!*&!&3&5@R4,(-H

F!P1(3&4'-89#!*&!+(+'&3-+!*&!3&*(89#\'&1&3&'5(->

! P#!5&'#54-5!-!'&4+9#!PG=!#!5&'(;,-*#5!5&,#4O&,&!&!.#*&!,#1#,-5!

-!$-'&5(-!&3!5&,-5@->

! P! $-'&5(-! *&! -,0301-*#5&+! *&)&! .&53('(5! -! -1(3&4'-89#! *-+!

,-5@-+! &++&4,(-(+! *05-4'&! #! .&5/#*#! *&! '&3.#! +0;,(&4'&! .-5-!

&A&'0-5!'#*-+!-+!-'0-8D&+!&!-+!3-4#$5-+!4&,&++<5(-+>!^+'&!(4'&5)-1#!

*&!'&3.#!&3!I0&!-!$-'&5(-!3-4'23!-!'&4+9#!3/4(3-!.#5!
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' &1&3&4'#!J4#53-13&4'&!_L`!*-!'&4+9#!4#3(4-1N!4&,&++<5(-!-#!$#3!

A04,(#4-3&4'#!*#!+(+'&3-!2!,#4O&,(*#!,#3#!-0'#4#3(-!*-!$-'&5(->

! "+!.5(4,(.-(+!'(.#+!*&!$-'&5(-!0'(1(7-*#+!-'0-13&4'&!+9#E

F!GO03$#C<,(*#H

F!P1,-1(4-+!J4/I0&1\,<*3(#N>

! P!,-.-,(*-*&!*-+!$-'&5(-+!,O03$#C<,(*-+!2=!@&5-13&4'&=!*&!VL!

O#5-+=!-#!.-++#!I0&!-+!-1,-1(4-+!.#*&3!+&5!*&!a=!b!#0!VL!O#5-+>

B#)-$)C")(*$"#"$%&#'(%)$"(*&/0%#)$"(*+"(*?"%&#)"(
D&-(63*-32)-"/*7E-=

! P+!'&4+D&+!SG!4#53-13&4'&!0'(1(7-*-+!+9#!VY!M*,=!Yc!M*,=!cd!

M*,=!eL!M*,=!VVL!M*,=!VYb!M*,=!YYL!M*,!&!YbL!M*,>

D&-(63*2FG)2"*+3*&H1)C"2&-%3*7E2FG=

! ^+'&! )-1#5! *&! '&4+9#! *&.&4*&! *#+! &I0(.-3&4'#+! I0&! +&59#!

1(@-*#+!4-! +-/*-!*-!$-'&5(-!&=!4#53-13&4'&=!2!*&!VL`!-,(3-!*-!

'&4+9#! 4#3(4-1! JVVL`!M4N>! ^4'5&'-4'#=! '-3$23! +9#! &4,#4'5-*#+!

)-1#5&+!*&!b`!JVLb`!M4N!&!YL`!JVYL`!M4N>

D&-(63*2'-)2"*+3*&H1)C"2&-%3*7E2)-=

! ^+'&! )-1#5! *&! '&4+9#! *&.&4*&! *#+! &I0(.-3&4'#+! I0&! +&59#!

1(@-*#+!4-!+-/*-!*-!$-'&5(-!&!2!*&!VL`!-$-(:#!*-!'&4+9#!4#3(4-1!

J_L`!M4N=!.#523=! '-3$23!+9#!&4,#4'5-*#+!)-1#5&+!*&!b`! J_b`!

M4N!&!YL`!JdL`!M4N>

D&-(63*+&*I1%1"563*C3#*&/&2&-%3

! P! $-'&5(-! '5-$-1O-! 4-! 3-(#5! .-5'&! *#! '&3.#! &3! Z0'0-89#=!

&4'5-4*#!&3!*&+,-5@-!-.&4-+!I0-4*#!,&++-!-!'&4+9#!4-!&4'5-*-!*#!

5&'(;,-*#5>!P++(3=!-!'&4+9#!4-!+-/*-!*#!5&'(;,-*#5!*&)&!;,-5!-,(3-!

*&+'&!)-1#5>

! Q-5-!$-'&5(-+!,O03$#C<,(*-+=!&+'&!)-1#5!;,-!4-!A-(:-!*&!Y>Vb!M!

-!Y>Y!M=!3-+!#!)-1#5!3-(+!,#303!2!*&!Y>Y!M\&1&3&4'#>!Q-5-!$-'&5(-+!

-1,-1(4-+=!&+'&!)-1#5!;,-!4-!A-(:-!*&!V>ad!M!-!V>cY!M=!+&4*#!,#303!

#!)-1#5!*&!V>c!M\&1&3&4'#>

D&-(63*J-"/*+&*+&($"#,"*+3*&/&2&-%3*7EK+=

! f3-! $-'&5(-! *&! -,0301-*#5&+! -.K+! +-(5! *-! Z0'0-89#! )-(!

*&+,-55&@-4*#! 1&4'-3&4'&! J&! 1(4&-53&4'&N! &! I0-4*#! -! '&4+9#!

-'(4@&!03!.#4'#!*&! (4Z&:9#!*&4#3(4-*#! '&4+9#!;4-1!I0&=! -.K+!

01'5-.-++-*#=! -! '&4+9#! ,-(! -$50.'-3&4'&! &! 49#! ,#4+&@0&! 3-(+!

+0.5(5!-!,-5@-!,#3!&4&5@(-!4&,&++<5(->

! "+!)-1#5&+!*&!'&4+9#!;4-1!.#5!&1&3&4'#!.-5-!$-'&5(-+!,O03$#C

<,(*-+! )-5(-3! *&! V>e! M! -! V>db! M\&1&3&4'#! J)-1#5&+! 0+0-(+! V>e!

M\V>eb!M\V>gb!M\V>d!M\V>dbMN=!+&4*#!*&!V>dM\&1&3&4'#=!03!)-1#5!

'(.(,-3&4'&!-*#'-*#!.-5-!#+!,<1,01#+>

! h<!-+!$-'&5(-+!-1,-1(4-+!.#++0&3!03!)-1#5!*&!'&4+9#!;4-1!*&4'5#!

*-!A-(:-!*&!L>_b!-!V>Vb!M\&1&3&4'#!J)-1#5&+!0+0-(+!V!M\V>Lb!M\V>VL!

M\V>Vc!MN=!+&4*#!#!)-1#5!*&!V>Lb!M\&1&3&4'#=!03!)-1#5!'(.(,-3&4'&!

-*#'-*#!.-5-!#+!,<1,01#+>

D&-(63*+&*&H1"/)."563*7E&H=

! P! ,-5@-! *&! &I0-1(7-89#! 2! -.1(,-*-! 4-+! $-'&5(-+! *&! A#53-!

-! 5&+'-$&1&,&5! -! ,-.-,(*-*&! 3<:(3-! *-! $-'&5(->! P! '&4+9#! *&!

&I0-1(7-89#! .#5! &1&3&4'#! *&! $-'&5(-+! ,O03$#C<,(*-+! 2! *-!

#5*&3!*&!Y>Y!M!-!Y>b!M\&1&3&4'#=! +&4*#!#!)-1#5!3-(+!,#303!

Y>aa!M\&1&3&4'#>

! P!'&4+9#!*&!&I0-1(7-89#!.#5!&1&3&4'#!*&!$-'&5(-+!-1,-1(4-+!2!

*-!#5*&3!*&!V>c!M!-!V>g!M\&1&3&4'#=!+&4*#!#!)-1#5!3-(+!,#303!*&!

V>bb!M\&1&3&4'#>

! P++(3=! -! '&4+9#! '#'-1! *&! &I0-1(7-89#! 2! #! .5#*0'#! *#!

4i3&5#! *&! -,0301-*#5&+! J4N! )&7&+! #! )-1#5! *-! '&4+9#! *&!

&I0-1(7-89#!JM&IN>

L")G"(*+&*%&-(63*1%)/)."+"(*C"#"*?"%&#)"*+&*"$121/"+3#&(

G#4+'-3!4-!?-$&1-!V=!-+!A-(:-+!*&!'&4+9#!,#303&4'&!0'(1(7-*-+!4#!

*(3&4+(#4-3&4'#!*&!$-'&5(-!*&!-,0301-*#5&+\,-55&@-*#5&+>

A&%&#2)-"563*+3*-M2&#3*+&*&/&2&-%3(*+&*12"*?"%&#)"

! [-!*&'&53(4-89#!*#!4i3&5#!*&!-,0301-*#5&+!#0!&1&3&4'#+!

I0&! ,#3.D&3! 03-! $-'&5(-=! 0'(1(7-3C+&! ,#3#! ,5('25(#! -+!

)-5(-8D&+!3<:(3-+!*&!'&4+9#!.&53('(*-+!.&1#+!&I0(.-3&4'#+>!

! S(+.D&C+&!*&!'5R+!,5('25(#+>

M(+'#!I0&!-!'&4+9#!3<:(3-!*&)&!+&5!4!:!M&I=!'&3#+E

4!j!M3<:!\!M&I

M(+'#!I0&!-!'&4+9#!3/4(3-!*&)&!+&5!4!:!MA*=!'&3#+E

4!k!M3(4!\!MA*

M(+'#!I0&!-!'&4+9#!4#3(4-1!*&)&!+&5!4!:!MZ=!'&3#+E

4!l!M4!\!MZ

! ]*&-13&4'&=! #! )-1#5! *&! 4! *&)&5(-! +&5! #! 3&+3#! 4#+! '5R+!

,5('25(#+>!G#3#!(++#!.5-'(,-3&4'&!49#!#,#55&=!A-7C+&!4&,&++<5(#!

)&5(;,-5!I0-1!

!"#$%"&'&(&)"*+",&-$&!$.,/0&1"2"&#"!$2*"&-$&"3454%"-02$,

!"#$

%&'()*&+")

C

C

C

GO03$#C
<,(*#

P1,-1(4-

GO03$#
C<,(*#
P1,-1(4-

GO03$#C
<,(*#

P1,-1(4-

,$-&./0)*1+)

M4

M3<:

M3(4

MZ

MZ

MA*

MA*

M&I

M&I

2)"3)

)/&"*)

VY!M!m!Yc!M!m!cd!M!m!
eL!M!m!VVL!M!m!

VYb!M!m!YYL!M!m!YbL!M
M4!n!Jb`!#0
VL`!#0!YL`N
M4!m!Jb`!#0
VL`!#0!YL`N
Y>Vb!M!-!Y>YL!M

V>ad!M!-!V>cY!M

V>e!M!-!V>db!M

L>_b!M!-!V>Vb!M

Y>YL!M!-!Y>bL!M

V>cL!M!-!V>gL!M

4)0$+

-)"5'/$-1-

VYb!M

M4!n!VL`

M4!m!VL`

Y>Y!M

V>cL!M

V>dL!M

V>Lb!M

Y>aa!M

V>bb!M

6&5/+"78$

?&4+9#!4#3(4-1
*#

&I0(.-3&4'#
?&4+9#!3<:(3-!*#!

&I0(.-3&4'#
?&4+9#!3/4(3-!*#!

&I0(.-3&4'#
?&4+9#!*&!

Z0'0-89#\&1&3&4'#
?&4+9#!*&!

Z0'0-89#\&1&3&4'#
?&4+9#!;4-1!*&!

*&+,-5@-
?&4+9#!;4-1!*&!

*&+,-5@-
?&4+9#!*&!
&I0-1(7-89#
?&4+9#!*&!
&I0-1(7-89#
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' #!3&1O#5!)-1#5!*&!4!I0&!-'&4*-!-#+!'5R+!,5('25(#+=!#0!+&%-=!+('0-8D&+!

*&!Z0'0-89#=!,-5@-!&!*&+,-5@->

! o! (3.#5'-4'&! 1&3$5-5! I0&!#!4i3&5#!*&! &1&3&4'#+! I0&! 1&)&! -!

03-! 3&4#5! '&4+9#! ;4-1! ,#4*07! -#! ,<1,01#! *&! 03-! $-'&5(-! *&!

3&4#5! ,-.-,(*-*&! *&)(*#! -#! 3&1O#5! -.5#)&('-3&4'#! J+#1089#!

3-(+! &,#4p3(,-N>!"!4i3&5#!*&!&1&3&4'#+!I0&!01'5-.-++&!#!)-1#5!

*-!'&4+9#!3<:(3-!*05-4'&!-!,-5@-!(3.D&!+#108D&+!3-(+!#4&5#+-+!&!

3&4#+!,#4;<)&(+=! '-(+!,#3#!,O-)&+!*&! '5-4+A&5R4,(-=!f4(*-*&+!*&!

S(#*#+!*&!B0&*-!JfSBN=!&',>

NG&2C/3*

! f3!+(+'&3-!*&!VYb!M*,!*&)&!'5-$-1O-5!,#3!03-!$-'&5(-!,O03$#C

<,(*->!q-$&4*#!I0&!-!'&4+9#!3<:(3-!*#!+(+'&3-!49#!*&)&!01'5-.-++-5!

VcL!M!&!-!3/4(3-!49#!*&)&!+&5!(4A&5(#5!-!VLb!M=!*&'&53(4-5!#!4i3&5#!

*&! &1&3&4'#+!*&+'-!$-'&5(-! .-5-!03-! '&4+9#!*&!Z0'0-89#! JMZN! *&!

Y>Ve!M\&1&3&4'#=!'&4+9#!;4-1!*&!*&+,-5@-!JMA*N!*&!V>gb!M\&1&3&4'#!

&!.-5-!03-!'&4+9#!*&!&I0-1(7-89#!*&!Y>aa!M\&1&3&4'#>

O3/1563

Vr!,5('25(#!!!4!l!M3<:!\!M&I!!!4!l!VcL!\!Y>aa!!!4!l!eL!&1&3&4'#+

Yr!,5('25(#!!!4!l!M3(4!\!MA*!!!4!l!VLb!\!V>gb!!!4!l!eL!&1&3&4'#+

ar!,5('25(#"!!4!l!M4!\!MZ!!!!!!!!!4!l!VYb!\!Y>Ve!!!4!l!bd!&1&3&4'#+

E&#)J$"563

P*#'-4*#!4!l!eL

?&4+9#!3<:(3-!! !M3<:!! l!eL!:!Y>aa!l!Va_>d!M

?&4+9#!3/4(3-! !M3(4!! l!eL!:!V>gb!l!VLb>L!M

?&4+9#!Z0'0-89#!! !MZ0'-89#! l!eL!:!Y>Ve!l!VY_>e!M

!F/$1/3*+"*$"C"$)+"+&*+&*12"*?"%&#)"
P!,-.-,(*-*&!*&!03!-,0301-*#5!2!-!I0-4'(*-*&!*&!&1&'5(,(*-*&!&3!

-3.s5&CO#5-=!,#55(@(*-!.-5-!-! '&3.&5-'05-!*&! 5&A&5R4,(-! A#54&,(*-!

.&1#!-,0301-*#5!&3!*&'&53(4-*#!5&@(3&!*&!*&+,-5@-!-'2!-'(4@(5!-!

'&4+9#! ;4-1! *&! *&+,-5@->!P! ,-.-,(*-*&! *&! 03-!$-'&5(-! 2! -! +#3-!

*-+!,-.-,(*-*&+!(4*()(*0-(+!*&!,-*-!-,0301-*#5!&!2!4#53-13&4'&!

&:.5&++-!&3!PO!JP3.s5&CO#5-N>

! P++(3=! .-5-! #! ,#55&'#! *(3&4+(#4-3&4'#! *-! $-'&5(-=! +&! A-7!

4&,&++<5(#!-'&4*&5!-!,-*-!&'-.-!-!+&@0(5E

F!S&;4(5!-!'&4+9#!4#3(4-1!*#!+(+'&3-!-0:(1(-5H

F! S&'&53(4-5! #! '(.#! *&! $-'&5(-! -! +&5! 0'(1(7-*#! J,O03$#C<,(*#\

-1,-1(4-=!'(.#=!A-$5(,-4'&=!&',>NH

F!S&'&53(4-5!-!'&4+9#!;4-1!.#5!&1&3&4'#H

F!S&'&53(4-5!#!4i3&5#!*&!&1&3&4'#+H

F!S&;4(5!-+!,-5@-+!-!+&5&3!+0.5(*-+!.&1#!+&5)(8#!-0:(1(-5H

F!S&'&53(4-5!-!,-5-,'&5/+'(,-!*&!*&+,-5@-!J,(,1#!*&!*&+,-5@-NH

F!"$'&5!*#!A-$5(,-4'&!-!,05)-!*#!A-'#5!t!JtlG\]N=!&3!A0489#!*#!'&3.#!

.-5-! -+! '&4+D&+! ;4-(+! .#5! &1&3&4'#! JMA&N! .5&)(+'-+! .-5-! #! '(.#! *&!

$-'&5(-!&+,#1O(*#>!P!U(@05-!a!3#+'5-!03-!,05)-!'/.(,-H

F!P! .-5'(5! *-!MA&! &! *#+! 5&+.&,'()#+! '&3.#+=! #$'&5! -! ,#4+'-4'&! *-!

$-'&5(-!.-5-!-!,05)-!*&!*&+,-5@-!*#+!&1&3&4'#+H

F!G-1,01-5!-!,-.-,(*-*&!*-!$-'&5(->

!

! ^3!I0&![!2!#!4i3&5#!*&!'5&,O#+!*-!,05)->![#!,-+#!*-!U(@05-!a=!

[!l!VY>

!3##&563*+3*P"/3#*+"*$"C"$)+"+&

"!)-1#5!,-1,01-*#!*&)&!+&5!,#55(@(*#!,#4+(*&5-4*#!#+!A-'#5&+!-!+&@0(5E

?&3.&5-'05-! ! !!U-'#5!l!V>LbL

^4)&1O&,(3&4'#!J(*-*&N! !U-'#5!l!V>VLL

U-'#5!*&!,-5@-! ! !U-'#5!l!V>LeL

U-'#5!*&!.5#%&'#! ! !U-'#5!l!V>LbL

U-'#5!*&!,#55&89#!'#'-1! !!U-'#5!l!V>Yde

NG&2C/3*

S(3&4+(#4-5!03!+(+'&3-!*&!,#55&4'&!,#4'/40-!&3!VYb!MGG!*&!A#53-!

-!-'&4*&5!#!.&5;1!*&!3/4(3-!'&4+9#!*&!_L`!JVVY>b!MGGN!&!3<:(3-!

'&4+9#!*&!VVL`!JVag>b!MGGN>!P+!$-'&5(-+!*&)&3!+&5!-1,-1(4-+=!,#3!

03-!'&4+9#!;4-1!.#5!&1&3&4'#!*&!V>VcM!&!-!-0'#4#3(-!*#!+(+'&3-!

*&)&!+&5!*(3&4+(#4-*-!&!-'&4*&5!-!03!,(,1#!*&!*&+,-5@-!.-5-!,(4,#!

O#5-+>!P+!,-5@-+!-!+&5&3!-1(3&4'-*-+!.#5!&++&!+(+'&3-!+9#E

A)(91-%3#&(*+&*QD

G#4+03#!$#$(4-!*&!-$&5'05-E!YbL!u!m!V!+

G#4+03#!3#'#5!*&!,-55&@-3&4'#!*&!3#1-E!VcL!u

G(,1#!*&!#.&5-89#E!G"!m!Vb!+!m!G"

B0-4'(*-*&E!Vd

A)(91-%3#&(*+&*RD

G#4+03#!$#$(4-!*&!-$&5'05-E!VdL!u!m!V>e!P!JM3(4!l!VVY>bMN

G#4+03#!$#$(4-!*&!A&,O-3&4'#E!VdL!u!m!V>e!P!JM3(4!l!VVY>bMN

G#4+03#!3#'#5!*&!,-55&@-3&4'#!*&!3#1-E!cLL!u!m!a>b!P!JM3(4!l!

VVY>bMN

G(,1#!*&!#.&5-89#E!G"!m!Vb+!m!G"

B0-4'(*-*&+E

C!S(+%04'#5!,#3.1&'#!J3#'#5=!$#$(4-+!-$&5'05-!&!A&,O-3&4'#NE!Va

JbL`!*#+!3#'#5&+!*&!,-55&@-3&4'#!*&!3#1-!#.&5-3!+(301'-4&-3&4'&!

&!aL`!*-+!$#$(4-+!*&!-$&5'05-N

C!S(+%04'#5!+#3&4'&!,#3!$#$(4-!*&!-$&5'05-E!Ya

JaL`!*-+!$#$(4-+!*&!-$&5'05-!#.&5-3!+(301'-4&-3&4'&N

!"#,"*+&*()-"/)."563

G#4+03#!*-+!163.-*-+E!e!u

G-5@-!,#4+'-4'&E!da!163.-*-+

B0-4'(*-*&!*&!163.-*-+E!Vbg

S/12)-"563*+&*&2&#,T-$)"

v#,-(+E!q^!.5(4,(.-1=!,-+-!*&!,#4'5#1&!&!+-1-!*#!@&5-*#5!*&!&3&5@R4,(-

Q#'R4,(-!*-+!163.-*-+E!VLL!u

B0-4'(*-*&!*&!163.-*-+E!bL

C
TOTAL

 = K
1
 x I

1
 + K

2
 x (I

2
 – I

1
) + K

3
 x (I

3
 – I

2
) + ...... + K

N
 x (I

N
 – I

N–1
)
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! P! .-5'(5! *-! ,-5-,'&5/+'(,-! *&! *&+,-5@-! -.5&+&4'-*-! 4-! U(@05-! a!

&!*-!,05)-!*#! A-'#5!t!*#! A-$5(,-4'&!-.5&+&4'-*-!4-!U(@05-!c! JI0&!2!

03-!,05)-!'/.(,-H!#!,#55&'#!2!,#4+01'-5!+&3.5&!-!,05)-!*#!A-$5(,-4'&N=!

.#*&3#+!,#4+'50(5!-!?-$&1-!Y=!I0&!*()(*&!-!,05)-!-,(3-!&3!VY!'5&,O#+=!

1&3$5-4*#!I0&!-!,-.-,(*-*&!*-!$-'&5(-!2!,-1,01-*-!,#3#!+&@0&E

!"#$%&'@')'!&1/%'A'3&%&'&'4515%+"-&BC/'4&'.&3&."4&45'45'>&15%"&6'&0.&0"-&68

! P#! *(3&4+(#4-5! -! $-'&5(-=! 2! .5&,(+#! 1&)-5! &3! ,#4'-! 03-!

,#55&89#!.#5!(*-*&!JwVL`N!&!'-3$23!03-!5&+&5)-!.-5-!&:.-4+D&+!

A0'05-+!JwVb`N>

! P++(3=!#!)-1#5!,-1,01-*#!*&)&!+&5!,#55(@(*#!.-5-E

GbO!l!YdV>L!:!V>VL!:!V>Vb!l!abb>b!PO

! P!$-'&5(-!-*#'-*-!+&5<!*&!cLL!PO!\!,(4,#!O#5-+>

A)2&-()3-"2&-%3*+"*$"C"$)+"+&*+3*#&%)J$"+3#

! P! ,-.-,(*-*&! 4#3(4-1! *&! 03! ,-55&@-*#5=! &3! -3.s5&+=! 2!

,-1,01-*-=!+&@04*#!-!4#53-![&3-=!.&1-!+&@0(4'&!&I0-89#E

^3!I0&E

]G!l!G-.-,(*-*&!*#!5&'(;,-*#5

]GQl!G#55&4'&!3<:(3-!*&!,#4+03#!.&53-4&4'&

]WXl!G#55&4'&!*&!5&,-5@-!3<:(3-!*-!$-'&5(-!JL>Yb:G!.-5-!,O03$#C

<,(*#!&!L>c:G!.-5-!-1,-1(4-+N>

! q&@04*#!-!4#53-!]^G=!-!,-.-,(*-*&!4#3(4-1!*&!03!,-55&@-*#5!

*&!$-'&5(-!J5&'(;,-*#5N=!&3!-3.s5&+=!2!,-1,01-*-=!.&1-!&I0-89#E

!

^3!I0&E

P!l!G#55&4'&!4#3(4-1!*&!+-/*-!*#!5&'(;,-*#5>

v!l!G#4+03#!*&!,-5@-!.&53-4&4'&3&4'&!,#4&,'-*-!-#+!'&53(4-(+!

*-!$-'&5(->

!"#$%"&6&(&-*5$.,*0."5$.!0&-"&3"1"3*-"-$&-"&#"!$2*"

9

LbELLELL
dc>a
b>Y

cad>c

:

LLELVELL
dg>_
L>b
Vd>d

;

LcEb_EY_
dc>a
b>Vd
CVd>e

<

LcEb_EY_
dc>a
b>Vd
CVd>e

=

LcEb_Ecb
bL>a
b>Vd
CVge>V

>

LLELLEb_
dc>a
L>b
C!V>d

?

LcEb_EVc
bL>a
b>Vd
CVge>V

9@

LLELLEYd
dc>a
L>ce
CV>g

99

LLELLEVa
bL>a
L>ce
CVb>e

9=

LLELLELV
dg>_
L>ce
Vg>a

A

LcEb_EaL
dg>_
b>Vd
V_c>d

B

LLELLEcc
bL>a
L>b
CVg>L

!+&/C$

P0'#4#3(-!5&+'-4'&
G#55&4'&!JPN
t!*-!$-'&5(-

G-.-,(*-*&!.#5!'5&,O#
G-.-,(*-*&!*-!$-'&5(-!JPxN

[#'-E!"!)-1#5!*#!t!*-!$-'&5(-!*&)&!+&5!5&'(5-*#!*-!,05)-!*#!A-$5(,-4'&>

YdV>L

!"#$%&'D')'E&%&.15%261".&'45'456.&%#&'4&'>&15%"&'45'&.$+$0&4/%568

U&/0(

Q#'R4,(-!3<:(3-!*&!,-*-!5&12E!d!u

B0-4'(*-*&!*&!5&12+E!YL

A&%&#2)-"563*+3*$3-(123*+"(*$"#,"(

V*A)(91-%3#&(*+&*QD

B0-4'(*-*&!*&!3#'#5&+!-!+&5&3!1(@-*#+!+(301'-4&-3&4'&E!_!

G#4+03#!*#+!3#'#5&+E!

!

G#4+03#!*-+!$#$(4-+!*&!-$&5'05-E

!

V*A)(91-%3#&(*+&*RD

G#4+03#!*#+!3#'#5&+E!

!

G#4+03#!*-+!$#$(4-+!*&!-$&5'05-E

!

G-5@-!*&!+(4-1(7-89#E

!

]103(4-89#!*&!&3&5@R4,(-E

!

U&/0(W

!

! P!,05)-!*&!*&+,-5@-!-*#'-*-!2!-!-.5&+&4'-*-!4-!U(@05-!a>

C
TOTAL

 = K
1
 x I

1
 + K

2
 x (I

2
 – I

1
) + K

3
 x (I

3
 – I

2
) + ...... + K

N
 x (I

N
 – I

N–1
)
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X-)+"+&*+&*A)3+3*+&*Y1&+"*7XAY=

! ^3! +(+'&3-+! &3!I0&!#+! )-1#5&+! *&! '&4+9#!3/4(3-!49#! +9#!

-'(4@(*#+=! 4#53-13&4'&! 2! 4&,&++<5(#! -,5&+,&4'-5! 03! #0! 3-(+!

&1&3&4'#+>! [&++-! 4#)-! +('0-89#! #J+N! )-1#5J&+N! *&! '&4+9#JD&+N!

3<:(3-!.&53(++/)&1J&(+N!4#+!&I0(.-3&4'#+!.#*&!+&5!01'5-.-++-*->!

Q-5-!,#4'#54-5!&+'-!+('0-89#=!2!0+0-1!(4+'-1-5!04(*-*&+!*&!*(#*#!

*&!I0&*-!&3!+25(&!,#3!#!5&'(;,-*#5=!*&!A#53-!I0&!-!'&4+9#!;I0&!

*&4'5#!*#+!1(3('&+!.&53(++/)&(+!.&1#!&I0(.-3&4'#>

! M-1&!-!.&4-!1&3$5-5!I0&!#+!*(#*#+!'&3!$-(:-!+0.#5'-$(1(*-*&!

'253(,-! I0-4'#! -#! ,05'#C,(5,0('#! &=! *&++-! 3-4&(5-=! &+.&,(-1!

-'&489#! *&)&! +&5! *-*-! +&! -! ,-.-,(*-*&! *-+! $-'&5(-+! J#0! *#+!

,#4%04'#+! *&! $-'&5(-+=! ,-+#! O-%-3! 5&'(;,-*#5&+! &3! .-5-1&1#N!

2! &1&)-*->! G#3#! &+'(3-'()-! *&! .5(3&(5-! -.5#:(3-89#! .-5-!

#5*&3!*&!@5-4*&7-!*-!,#55&4'&!*&!,05'#C,(5,0('#!*&!03!+(+'&3-!

*&!$-'&5(-+=!#!)-1#5!*-!,#55&4'&!*&!,05'#C,(5,0('#!2!*&!VL!:!G>!

P++(3=!'&3#+!03!,#4%04'#!*&!$-'&5(-+!*&!Y>LLL!PO!&!-!,#55&4'&!

*&!,05'#C,(5,0('#!*-!$-'&5(-!+&5<!*&!YL>LLL!P>!o!.5&,(+#!+&3.5&!

&A&'0-5!#!,<1,01#!,#55&'#!*-!,#55&4'&!*&!,05'#C,(5,0('#>

! "!)-1#5!*&!I0&*-!*&! '&4+9#!&3!,-*-!fSB!2!*&!L>d!M!.#5!

*(#*#>! o! (3.#5'-4'&! 1&3$5-5! '-3$23! I0&=! ,#3#! #! *(#*#! *&!

I0&*-!49#!.#++0(!$#-!+0.#5'-$(1(*-*&!I0-4'#!-#!

,05'#C,(5,0('#=! *&)&! +&3.5&! '&5! %04'#! *&1&! 03! A0+/)&1! 01'5-C

5<.(*#>

! P!U(@05-!b!3#+'5-!03-!-.1(,-89#!*&!03!+(+'&3-!*&!Yc!M,,!

I0&!0'(1(7-!fSB+>

G!l!G-.-,(*-*&!'#'-1!*-!$-'&5(-!&3!PO!JP3.s5&+CO#5-N>

x!l!?&3.#!.-5-!5&,-55&@-5!-!$-'&5(->

t!l!G#4+'-4'&!I0&!.-5-!$-'&5(-+!-1,-1(4-+!)-1&!V>c!&!.-5-!$-'&5(-+!

,O03$#C<,(*#+!)-1&!V>Yb>

! P+!,-.-,(*-*&+!4#3(4-(+!.-*5#4(7-*-+! J,#55&4'&+!*&! +-/*-!

*#! 5&'(;,-*#5N! 4#53-13&4'&! &4,#4'5-*-+! .-5-! #+! ,-55&@-*#5&+!

+9#E!b!P=!VL!P=!Vb!P=!Yb!P=!ab!P=!bL!P=!gb!P=!VLL!P=!VbL!P=!YLL!P=!

cLL!P=!eLL!P=!dLL!P=!VLLL!P!&!VYLL!P>

E&-%)/"563*+"*("/"*+&*?"%&#)"(

! B0-4*#!-!$-'&5(-!49#!2!+&1-*-!+&!A-7!4&,&++<5(-!-!&:-0+'9#!*-!

+-1-!*&!$-'&5(-+=!)(+'#!I0&!O<!1($&5-89#!*&!O(*5#@R4(#!4#!.5#,&++#!

*&!&1&'5K1(+&>

!!!!!!!!!!!!!!!!

! P!)-79#!*#!+(+'&3-!*&!&:-0+'9#!2!,-1,01-*-!,#3#!+&@0&E

!

^3!I0&E

B!! l!M-79#!*#!+(+'&3-!*&!&:-0+'9#!J&3!1('5#+!\!O#5-!l!1\ON

[!! l![i3&5#!*&!&1&3&4'#+!*-!$-'&5(-!*&!-,0301-*#5&+

]!! l! G#55&4'&! *&! 5&,-5@-! *-! $-'&5(-! J#+! )-1#5&+! 4#53-13&4'&!

,#4+(*&5-*#+!+9#!]!l!L>c!:!G!m!.-5-!$-'&5(-+!-1,-1(4-+!&!]!l!L>Yb!:!G!

.-5-!$-'&5(-+!,O03$#C<,(*#N



33

O Setor Elétrico / Junho de 2010
!
"
#
$#

#
$
%
&
'
(
)
%
*
'
*
+
'
,
'
&
-
.
-
/
0
/
'

Z![\XAS]*Q4UAN^4>*0*&-,&-_&)#3*&/&%#)$)(%"*K3#2"+3*C&/"*N($3/"*L&+&#"/*+&*

N-,&-_"#)"*+&*S%"91?F*7"%1"/2&-%&*X-)K&)=<*D#"?"/_31*$323*&-,&-_&)#3*+&*&(%1+3(*

&*+&(&-P3/P&1*(3K%`"#&(*+&*$1#%3V$)#$1)%38*/3"+*I3`*&*(&/&%)P)+"+&*-"*C/"%"K3#2"*+3*

41%3!"+a<*4/02*+)((38*%&2*&GC&#)T-$)"*-"*F#&"*+&*C#39&%3(8*&-,&-_"#)"*+&*$"2C38*

23-%",&28*2"-1%&-5638*$32)(()3-"2&-%3*&*(%"#%*1C<*N2*bccd*K1-+31*"*&2C#&("*

N-,&B3`&#a*N-,&-_"#)"*&*!320#$)3*[%+"8*&(C&$)"/)."+"*&2*&-,&-_"#)"*&/0%#)$"8*

?&-$_2"#@*&*&2*&(%1+3(*&/0%#)$3(*-3*R#"()/8*-"*H1"/*"%1"/2&-%&*0*(;$)3*+)#&%3#<*]*

2"%&#)"/*"C#&(&-%"+3*-&(%&(*K"($'$1/3(*$3/&$)3-FP&)(*0*12"*('-%&(&*+&*C"#%&*+&*12*

/)P#3*H1&*&(%F*C"#"*(&#*C1?/)$"+3*C&/3*"1%3#8*#&(1/%"+3*+&*ef*"-3(*+&*%#"?"/_3<

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO
!"#$%&'(")"*'"*'&%(+,"*')-*(-'.&*/0/12"'-3'4445"*-("%-2-(%+/"5/"356%

789+)&*:'*1,-*(;-*'-'/"3-#(<%+"*'=")-3'*-%'-#/&3+#>&)"*'=&%&'"'

-?3&+2'%-)&/&"@&(+(1)--)+("%+&25/"356%

! P! *(A&5&48-=! &3! 5&1-89#! -#! ,-55&@-*#5! *&! $-'&5(-=! 2! I0&! -!

+-/*-!2!'5-4+A#53-*-!&3!,#55&4'&!-1'&54-*-!.-5-!+&5!0'(1(7-*-!.&1#+!

&I0(.-3&4'#+!&++&4,(-(+>

! o!-.5&+&4'-*#!4-+!U(@05-+!g=!d=!_!&!VL!-1@03-+!,#4;@05-8D&+!

*&++-+!fQq!J4#$5&-T+!PGN>

!"#$%&'F')'GHI'6"-#50/8

!"#$%&'(J')'GHI'H&%&050/'K54$-4&-158

!"#$%&'L')'GHI'6"-#50/'./+'4/"6'%51"<.&4/%568

!"#$%&'M')'GHI'*$&0'K54$-4&-158

!3-J"?)/)+"+&*&-%#&*3*-3?#&"@*A!*&*3*-3?#&"@*4!

! "! 4#$5&-T!PG=! .#5! '&5! #! (4)&5+#5! *&! +-/*-=! -.5&+&4'-! .#5! +(!

+K! 03! ,#3.#4&4'&! -! 3-(+! &3! +25(&=! &! 3&+3#! I0&! '()&++&! 03!

y??U!(@0-1!-#!*#!5&'(;,-*#5=!-.5&+&4'-5(-!3&4#5!*(+.#4($(1(*-*&>!

^4'5&'-4'#=!#!y??U!*#!4#$5&-T!PG!2!30('#!3&4#5!I0&!#!y??U!*#!

4#$5&-T!SG!J5&'(;,-*#5N!&=!-++(3=!-!*(+.#4($(1(*-*&!*(3(40(!-(4*-!

3-(+>!G#4+&I0&4'&3&4'&=!-!,#4;-$(1(*-*&!*#!4#$5&-T!PG!2!3&4#5=!

)(4*#!*-/!-!.5&A&5R4,(-!.&1#+!&+.&,(-1(+'-+!*&!.5#'&89#!-!0'(1(7-89#!

*#!4#$5&-T!SG!#0!,-55&@-*#5!*&!$-'&5(->

!"#$%&'N')'I"615+&'45'./%%5-15'./-12-$&'./+'&30".&BC/'45'G*O8

!"#$%&'P')':6;$5+&'$-"<0&%'45'$+'-/>%5&Q'RE8

!"#$%&'("'"#!)%(%

%*

!"#$%&'("'$% (%

%*

)"!+,+*%(&)

-%!")+%'("'%*./.0%(&)"$

#&1-)"%2'%*'1'(+%3)%/%'.#+,+0%)

>3?#&"@*4!

! "!4#$5&-T!PG!2!+&3&1O-4'&!-#!,-55&@-*#5!*-!$-'&5(-=!.#523!.#++0(!

3-(+!03!,#4%04'#!&=!*&++-!A#53-=!2!.#++/)&1!*()(*(C1#!&3!'5R+!3K*01#+E

F!W&'(;,-*#5H

F!X-'&5(-!*&!-,0301-*#5&+H

F!]4)&5+#5>

! M&%-!#!&+I0&3-!04(;1-5!*#!4#$5&-T!PG!4-!U(@05-!e>
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! "#$#!#!%$&'()*&!+(! ,#-'#!.! '($$#/!0&$1#-1(0'(/! 2*&!

3&024+($#+#2!#2!2(5640'(2!0&$1#27

8!9:;<!=9#'4&0#-!:-(3'$43!;&+(!8!9>"?!@A8BCCC!D!E()*&!

FGA8CH/! #-41(0'#+&$(2! D! E()*&! FBH8BA! (! (2'$6'6$#2!

$(1&'#2!D!E()*&!FIA8BGJ!

8!9:K?!"L!FMFMBCCC

!"#$%&'()*'+),-)*'.'-%"")
! ?2!,#-'#2!.!'($$#!2*&!&$4540#+#2!%&$7
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! d42#0+&!#!$(+6^4$!'#0'&!&2!+#0&2!#&2!(Y64%#1(0'&2!3&1&!

.2!%(22&#2/!#2!%(2Y642#2!1&2'$#$#1!Y6(!#!$(+6)*&!+&!'(1%&!

+(! (-4140#)*&! +(! ,#-'#! ]! +(! O4'#-! 41%&$'[034#M! >&4! (0'*&! #!

%#$'4$!+#Z!Y6(!26$54$#1!&2!$(-]2!2(02ZO(42!.!-6^M

! ?2!%$4034%#42!3#$#3'($Z2'43#2!+&2!$(-]2!+(!%$&'()*&!+(!#$3&!

2*&!#%$(2(0'#+#2!#!2(564$7

1$ "&+(1! 6'4-4^#$! ,4Q$#2! T'43#2! 2(02ZO(42! %#$#! #! +('(3)*&! +(!

-6^R

1$"&+(1!6'4-4^#$!2(02&$(2!%&0'6#42R

1$U!'(1%&!+(!#'6#)*&!+&!$(-]!164'&!Q#4a&!=&$+(1!+(!FMH!12!

%#$#!2#Z+#!+(!(2'#+&!2T-4+&!(!BH!12!%#$#!2#Z+#!#!$(-]JR

1$U! p'$4%q! =+(2-45#1(0'&J! %&+(! 2($! %$&5$#1#+&! %#$#! #'6#$!

2&1(0'(!%&$!-6^R

1$U!p'$4%q!=+(2-45#1(0'&J!%&+(!2($!%$&5$#1#+&!%#$#!#'6#$!%&$!

-6^!u!2&Q$(3&$$(0'(R

1$K&04'&$#1(0'&!+&!(2'#+&!,Z243&!+#2!,4Q$#2!2(02&$#2R

1$"($14'4$!2(-('4O4+#+(!-T543#R
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' 1$"$&'()*&!+(!p!"#$%&'$()*"#qR

1$?!(a'(02*&!1`a41#!+#! ,4Q$#! 2(02&$#! =)++,J!]!+#!&$+(1!+(!

kA!1R

1$K&04'&$#1(0'&!+(!,#-W#!40'($0#!+&!$(-]M

$ 1$S65*<$B'>4B*$6$D6I86<$:*3$63C*

! ?2! ,#-'#2! %&$! #$3&! 5($#1! (-(O#+#2! '(1%($#'6$#2! #2! Y6#42!

$('4$#1!1#'($4#-! +#2! (a'$(14+#+(2! (! '$#02,&$1#8&2! (1!O#%&$!

1('`-43&/! Y6(! 2(! (2%#-W#! 0&! 3&1%#$'41(0'&! &0+(! &3&$$(! #!

,#-'#! (! '#1Q]1! (1! &6'$&2/! Y6(! #-]1! +(! #61(0'#$! &2! +#0&2!

%&+(!'$#02,&$1#$!#!,#-'#!%&$!#$3&!(1!,#-'#2!1t-'4%-#2!=Q4,`243#/!

'$4,`243#/!('3MJM

@'#&53"-O40#)'(3'-%&53'4)'%,#&#4)673'(3')"03

! S1! Q#4a&! '(1%&! +(! (-4140#)*&! +&! #$3&! ]! 61! (-(1(0'&!

%$41&$+4#-! 0#! %$(2($O#)*&! +(! O4+#2! (! (Y64%#1(0'&2n

242'(1#2!(-]'$43&2!(!0#! $(3&-&3#)*&!+&!242'(1#!(1!&%($#)*&!

$#%4+#1(0'(M

! v6#0+&! &! #$3&! ]! (-4140#+&! (1! #']! GH!12/! &2! +#0&2! .2!

%(22&#2n(Y64%#1(0'&2! 2*&! 4$$(-(O#0'(2M! E(! #! (-4140#)*&!

&3&$$(! (1! #']! BAA! 12! &2! +#0&2! .2! %(22&#2! 0*&! 2*&! 2]$4&2!

=0&! Y6(! '#05(! .! Y6(41#+6$#2J! (! &3&$$(1! %(Y6(0&2! $(%#$&2!

0&! 242'(1#! (! (Y64%#1(0'&2M! ?']! HAA! 12/! &2! ,($41(0'&2! .2!

%(22&#2!Y6#2(!2(1%$(!2*&!2]$4&2!(!&2!+#0&2!#&2!(Y64%#1(0'&2!

(!242'(1#!2*&!5$#O(2/!2(0+&!&!'(1%&!+(!$('&1#+#n$(3&-&3#)*&!

(1!2($O4)&!(!$('&1#+#!+(!%$&+6)*&!(-(O#+&2M

! ?%$(2(0'#182(!0#2!%`540#2!2(5640'(2!,&'&2!'Z%43#2!+(!,#-'#2!

%&$! #$3&! $(#42! &3&$$4+#2! (1! 61#! %-#0'#! 40+62'$4#-/! (1! Y6(!

61! 36$'&834$364'&! &3&$$(6! (1! 61#! 5#O('#! +(! IhA!d! =>456$#!

BAJM!w&6O(!#!%($+#!+(!'&+#!#!3&-60#!=>456$#!BBJ!(!'#1Q]1!+(!

&6'$#2! 3&-60#2! =>456$#2!BF!(!BGJM!;&1&!%#22#O#!61! -(4'&!+(!

3#Q&2! =3#Q&2! +(! EX;X/! 3#Q&2! +(! 402'$61(0'#)*&/! 3#Q&2! +(!

3&1#0+&/!3#Q&2!+(!240#42J!2&Q$(!&!%#40(-/!&2!3#Q&2!#3#Q#$#1!

'#1Q]1! %&$! Y6(41#$! =>456$#! BIJ/! %#$#-42#0+&! #! %-#0'#! %&$!

'$40'#!+4#2!(!%$&1&O(0+&!61!%$(V64^&!+(!1#42!+(!HA!14-W\(2!

+(!+T-#$(2M

!"#$%&'(D')'B$%,2'>',-%%&'32%'&%52'-.'$.&'#&I-,&'/-'JWD'Y9

!"#$%&'((')'Z$-".&'/-'$.&'524$1&'/-I"/2'&'5$%,2'>',-%%&'32%'&%529

!"#$%&'(:')'Z$-".&'/-'IV%"&+'524$1&+'/-I"/2'&'8&4,&'>',-%%&'32%'&%529

!"#$%&'(C')'Z$-".&'/-'IV%"&+'524$1&+'/-I"/2'&'8&4,&'>',-%%&'32%'&%52'-'

L$-".&'/-'5&?2+'12'4-",2'+2?%-'2'3&"1-49

!"#$%&'(J')'*",$&<=2'/2+'5&?2+'/2'4-",2'+2?%-'2'3&"1-4'L$-'+28%-$'5$%,2'>'

,-%%&'32%'&%529
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!"#$%&'(G')'B2.2'3&++&%'&'?4"1/&#-.'/-1,%2'/-'[B+',2%2"/&"+9

!"#$%&'(K')';%2,-<=2'/-'8&4,&'>',-%%&'3-4&'$,"4"\&<=2'/-'%-4S'/-'

+-L$]15"&'/-'8&+-9

1$#6<*<$B'$CO38*.C43CO48*$A$8'336$7E547*<$'7$<4<8'76<$C*5C'<<4*5G34*<

! r!3&161!#2!3&03(224&0`$4#2!6'4-4^#$(1!61#!41%(+[034#!+(!ix!j!

IA!UW12!0&!0(6'$&!%#$#!2416-#$!61!

36$'&834$364'&! 1Z041&! .! '($$#! 3&1! &! 40'64'&! +(! #O#-4#$! #! (e34g034#n

2(024Q4-4+#+(! +#! %$&'()*&! +(! ,#-'#! .! '($$#! %#$#! (2'(2! Q#4a&2! O#-&$(2M!

b(1Q$#1&2! Y6(! (2'(! O#-&$! +(O(! 2($! 16-'4%-43#+&! %&$! '$g2! Y6#0+&!

402($4+&!0#!(Y6#)*&!#%$(2(0'#+#!0&!4'(1!pO#-&$!+#2!3&$$(0'(2!.!'($$#qM

1$98474Q6()*$B'$6TO<8'<$B'$O54B6B'<$B'$<*U3'C*33'58'$B'$D6I86$A$8'336$

'7$<4<8'76<$68'336B*<$:*3$3'<4<8V5C46

! 9(22(2!242'(1#2!]!,60+#1(0'#-!Y6(!#!%$&'()*&!2(V#!$(#-4^#+#!2(1%$(!

%&$!P;2!-."+*/0&1#/2+"23! #&! 40O]2!+(! '$g2!P;2! -45#+&2!0#! 3&0(a*&!

$(24+6#-M!?!']3043#!3&0242'(!(1!2(!p'4$#$q!&!240#-!+(!'$4%!(!+414064$!&!O#-&$!

+&!#V62'(!+&!$(-]!+(!'($$#M!X(4a#82(!(2'(!#V62'(!%&$!3($'&!'(1%&/!+6$#0'(!

&!Y6#-!2(!,#^!(0($54^#)\(2!+(!(Y64%#1(0'&2!='$#02,&$1#+&$(2!(!%#$'4+#!

+(!1&'&$(2J!(!2(!O($4e3#!2(!#!%$&'()*&!0*&!#'6#!0(2'#2!3&0+4)\(2M!;#2&!

0*&!#'6(/!+(O(82(!+414064$!61!%&63&!1#42!&!#V62'(!+&!$(-]!+(!'($$#!(!

3&0'406#$!&!%$&3(22&M!

! :2'#!']3043#!%#$#!+('($140#$!&!1(0&$!#V62'(!3&0e`O(-!%#$#!&2!$(-]2!

+(!'($$#!]!Q(1!(e34(0'(!(!%$`'43#!0#!+('($140#)*&!+&!#V62'(!+(!'($$#M!r!

%&22ZO(-!3W(5#$!#!O#-&$(2!+#!&$+(1!+(!FMH!?/!&6!1(21&!1(0&$(2/!&!Y6(!

]!61!O#-&$!(a'$(1#1(0'(!2(02ZO(-M

! "#$#!Y6(!&! 242'(1#!0*&!eY6(!+(2%$&'(54+&! =2(1!&! 240#-!+(! '$4%J/!

$(3&1(0+#82(!#!402'#-#)*&!+(!&6'$&!$(-]!(1!2]$4(/!3&1!&!$(-]!+(!'($$#!

3&1!61!#V62'(!1#42!(-(O#+&!=#V62'(!41(+4#'#1(0'(!#0'($4&$/!V`!'(2'#+&J!

%#$#!5#$#0'4$!Y6(/!+6$#0'(!&!%$&3(22&!+(!'(2'(/!3#2&!&3&$$#!61#!,#-'#!

$(#-/!0*&!3&-&Y6(!(1!$423&!&!242'(1#!(-]'$43&M!

$ 1$W6I86<$A$8'336$B'$6I86$ 47:'BX5C46$'7$36764<R6I47'586B*3'<$B'$

B4<834UO4()*$

! v6#0+&!&3&$$(!61#!,#-'#!.!'($$#!(1!61!242'(1#!+(!+42'$4Q64)*&/!2(V#!

%(-&!$&1%41(0'&!+&!3&0+6'&$/!2(V#!%&$!,#-W#!+(!42&-#)*&/!164'#2!O(^(2!

(2'#2!,#-'#2!2*&!+4,Z3(42!+(!2($(1!+('(3'#+#2!%&$!$(-]2!+(!2&Q$(3&$$(0'(!

3&0O(034&0#42/! %$4034%#-1(0'(! +(O4+&! .! 2#^&0#-4+#+(! +&! O#-&$! +#!

41%(+[034#!+(!,#-'#M!:2'(!,#'&!]!(a'$(1#1(0'(!5$#O(/!O42'&!Y6(/!2(!#!,#-'#!

0*&!]!(-4140#+#/!#2!%(22&#2!(2'*&!(a%&2'#2!#&!$423&!+(!3W&Y6(!(-]'$43&!

(!Y6(41#+6$#2M!"&+(82(!6'4-4^#$!61#!+#2!']3043#2!&6!'&+#2/!3&0,&$1(!&!

5$#6!+(!%$&'()*&!+(2(V#+&M

! ?!2(564$/!#-561#2!']3043#2!%&22ZO(427

#M!:1!242'(1#2!2&-4+#1(0'(!#'($$#+&2R

QM!:1!242'(1#2!#'($$#+&2!%&$!41%(+[034#!%&$!1(4&!+(!$(-]!+(!2&Q$('(02*&!

=,60)*&!HCJR

3M!:1!242'(1#2!#'($$#+&2!%&$!41%(+[034#!%&$!1(4&!+(!$(-]!+(!2&Q$('(02*&!

+(!'($$#!=,60)*&!HC9JM

)P'Q),-)*'.'-%"")'%&',#4R)*'")(#)#*'03&'+34-%')5%4)*'

(%'<&',)(3'%&'*#*-%&)*'*3,#()&%4-%')-%"")(3*

! :a42'(1! 24'6#)\(2! (1! Y6(! #! -40W#! #]$(#! #'$#O(22#! '$(3W&2! (1!

Y6(!%&+(!W#O($!#!%$(2(0)#!+(!%(22&#2!Y6(!0*&!3&0W(3(1!&2! $423&2!

+#!(-('$434+#+(!(/!#+434&0#-1(0'(/!(22#2! -40W#2!%&+(1!'($!2(62!3#Q&2!

$&1%4+&2! (1! -&3#42! +(! 41%(+[034#! 164'&! (-(O#+#! +(! ,&$1#! Y6(!

#! %$&'()*&! +(! 2&Q$(3&$$(0'(! '($$#! +4e34-1(0'(! +('(3'(! (2'#! ,#-'#M! r!

#%$(2(0'#+#!0#!>456$#!Bk!61#!,&$1#!+(!2(!&Q'($!#!%$&'()*&!+(!,#-'#!.!

'($$#!40+(%(0+(0'(1(0'(!+&!O#-&$!+#!41%(+[034#!0&!%&0'&!+(!,#-'#!Y6(!

3&0242'(!(1!2(!402'#-#$!61!$(-]!+(!2(Y6g034#!+(!,#2(!0#!Q#$$#!+#!3#$5#M

! :2'#!']3043#!'#1Q]1!%&+(!2($!6'4-4^#+#!(1!242'(1#2!#'($$#+&2!

%&$!41%(+[034#M

AP'S&'*#*-%&)*')-%"")(3*'53"'#&5%(O40#)'=#)'"%,T'(%'

*3A"%-%4*73'8HU;

! :2'#! ']3043#! 3&0242'(! (1! 6'4-4^#$! 61! $(-]! +(! 2&Q$('(02*&! 0&!

@,$<4*'0)*3*'5">-#03*'
! "$&36$&682(!3&-&3#$/!0(2'(!4'(1/!#-5602!3#2&2!+#!0*&!#'6#)*&!

+#!%$&'()*&!+(!,#-'#!.!'($$#M

$ 1$Y3C*<$56$7'<76$D6<'

! ?$3&! 0#2! 5#$$#2! ='6-4%#J! +(! 61#! 1(21#! ,#2(! +(! +42V60'&$(2!

(a'$#ZO(42! 3&02'4'6(182(! 3#2&2! (1!Y6(! V`! &3&$$($#1!(1! 242'(1#2!

(-]'$43&2M! 9(2'(! '4%&! +(! &3&$$g034#/! &2! $(-]2! +(! 2&Q$(3&$$(0'(!

0&$1#42!0*&!&2!4+(0'4e3#1!3&1&!,#-'#M!?2241/!#!,&$1#!1#42!(e34(0'(!

+(!2(!&Q'($!%$&'()*&!3&0242'(!0#!6'4-4^#)*&!+(!$(-]2!%$&'('&$(2!+(!

#$3&!(!'#1Q]1!#'6#$!%$(+4'4O#1(0'(!3&1!'($1&O42*&!(!6-'$#22&1M

! v6#0+&!&2!$(-]2!+(!2&Q$(3&$$(0'(!4+(0'4e3#1!#!,#-'#/!&2!+#0&2!

Y6#2(!2(1%$(!V`!2*&!2]$4&2!(!&2!'(1%&2!%#$#!$(3&-&3#)*&!+&!%#40(-!

(1!2($O4)&!2*&!(-(O#+&2M

$ 1$ W'CZ67'58*$ '336B*$ B6$76IZ6$ B6<$ UI45B6F'5<$ B'$ C6U*<$ B'$

7@B46$8'5<)*$C*7$6$O84I4Q6()*$B'$2#<$VL"3<4('?%4*3"*W

! v6#0+&! 2(! '(1! P;2! '&$&4+#42! #%-43#+&2! (1! 3#Q&2! 3&1!

Q-40+#5(1/! #%T2! &! ,(3W#1(0'&! +#2! Q-40+#5(02! +#2! '$g2! ,#2(2/!

+(O(82(!O&-'#$!3&1!#!Q-40+#5(1!%&$!+(0'$&!+&!'&$&4+(M!?!>456$#!BH!

4-62'$#!#2!-45#)\(2!3&$$('#2!(!403&$$('#2M!X(O(82(!&Q2($O#$!#!%&24)*&!

+#!,&0'(!=2&6$3(J!(1!$(-#)*&!.!3#$5#!=-&#+JM

! U!,(3W#1(0'&!($$#+&!+#2!1#-W#2!+(!#'($$#1(0'&!%&+(!,#^($!&!$(-]!+(!

'($$#!0*&!&%($#$M!d(V#!#2!,&$1#2!($$#+#!(!3&$$('#!+(!2(!,#^($!&!,(3W#1(0'&M
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X/YZ[\9!'M@D\SL@]'T'%4$%4R%#"3'%,%-"#0#*-)'+3"&)(3'5%,)'S*03,)'Q%(%"),'(%'

S4$%4R)"#)'(%'9-)^<A>'8)-<),&%4-%'[4#+%#;P'_")A),R3<'03&3'%4$%4R%#"3'(%'%*-<(3*'

%'(%*%4=3,=%<'*3+-`)"%*'(%'0<"-3a0#"0<#-3b',3)('c3`'%'*%,%-#=#()(%'4)'5,)-)+3"&)'(3'

@<-3/)(dP'@,T&'(#**3b'-%&'%G5%"#F40#)'4)'>"%)'(%'5"3^%-3*b'%4$%4R)"#)'(%'0)&53b'

&34-)$%&b'&)4<-%4673b'03&#**#34)&%4-3'%'*-)"-'<5P'S&'eUUH'+<4(3<')'%&5"%*)'

S4$%I3`%"d'S4$%4R)"#)'%'/3&T"0#3'Y-()b'%*5%0#),#N)()'%&'%4$%4R)"#)'%,T-"#0)b'

A%40R&)"f'%'%&'%*-<(3*'%,T-"#03*'43'E")*#,b'4)'g<),')-<),&%4-%'T'*h0#3'(#"%-3"P'!'

&)-%"#),')5"%*%4-)(3'4%*-%*'+)*010<,3*'03,%0#34>=%#*'T'<&)'*14-%*%'(%'5)"-%'(%'<&'

,#="3'g<%'%*->'5)")'*%"'5<A,#0)(3'5%,3')<-3"b'"%*<,-)(3'(%'iC')43*'(%'-")A),R3P

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO
!"#$%&'(")"*'"*'&%(+,"*')-*(-'.&*/0/12"'-3'4445"*-("%-2-(%+/"5/"356%

789+)&*:'*1,-*(;-*'-'/"3-#(<%+"*'=")-3'*-%'-#/&3+#>&)"*'=&%&'"'

-?3&+2'%-)&/&"@&(+(1)--)+("%+&25/"356%

!"#$%&'(R')';%2,-<=2'/-'8&4,&'>',-%%&'32%'.-"2'/&'$,"4"\&<=2'/-'%-4S'/-'

+-L$]15"&'/-'+2?%-,-1+=29

!"#$%&'(W')';%2,-<=2'/-'8&4,&'>',-%%&'32%'.-"2'/&'$,"4"\&<=2'/-'%-4S'/-'

+-L$]15"&'/-'+2?%-,-1+=2'/-'+-L$]15"&'\-%29

9&'#7!U!&QV('4O&!+(!'(1%&$4^#$!(2'#!,60)*&!]!&!+(!3&&$+(0#$!3&1!&2!

$(-]2!+(!2&Q$(3&$$(0'(!+(!,#-'#!.!'($$#M!

0P'?#*-%&)*')-%"")(3*'53"'#&5%(O40#)'<*)4(3'"%,T'(%'

*3A"%-%4*73'(%'-%"")'8HU];'

! :2'#! ']3043#!3&0242'(!(1!(1%$(5#$!61! $(-]!+(! 2&Q$('(02*&!0&!

2(360+`$4&!+(!G!P"2!=+(!5$6%&!+(!-45#)*&!GJ!3&0(3'#+&2!(1!(2'$(-#!

#'($$#+#!0&!%$41`$4&!(!0&!2(360+`$4&/!%&+(0+&82(!6'4-4^#$!#!,60)*&!

HC9! 3#-36-#+#! %(-&! $(-]! &6! &! 2(360+`$4&! -45#+&! (1! +(-'#! #Q($'&!

6'4-4^#0+&!#!,60)*&!HC9!%(-#!(0'$#+#!,Z243#!0&!$(-]M!E(1!,#-'#!.!'($$#/!

#!2&1#'T$4#!+#2!'(02\(2!+(!,#2(!0&!+(-'#!#Q($'&!]!^($&M!v6#0+&!61#!

,#2(!O#4!.!'($$#/!#!'(02*&!0&2!'($140#42!#61(0'#!0&$1#-1(0'(!(0'$(!

+6#2!#! '$g2! O(^(2! #! '(02*&!+&! 2(360+`$4&!+&!P"M!X(O(82(!3#-36-#$!

&! O#-&$! +(2'#! 2&Q$('(02*&! %#$#! #V62'#$! &! $(-]M! P(1%&$4^#82(! (2'#!

604+#+(! %#$#! 3&&$+(0#$! 3&1!&2! $(-]2! +(! 2&Q$(3&$$(0'(! +(! ,#-'#! .!

'($$#M!?!>456$#!Bh!4-62'$#!&!(a%&2'&M

2(360+`$4&!+(!G!P"2!=+(!5$6%&!+(!-45#)*&!GJ!3&0(3'#+&2!(1!(2'$(-#!

#'($$#+#!0&!%$41`$4&!(!0&!2(360+`$4&M!v6#0+&!61#!,#2(!O#4!.!'($$#/!

#! '(02*&!0#2!&6'$#2!+6#2!2&Q(/!&! $(-]!+(!2&Q$('(02*&! 4+(0'4e3#!(!

(0O4#!&!240#-!+(!'$4%!O4#!eQ$#/!3&1&!40+43#+&!0#!>456$#!B@M!X(O(82(!

3#-36-#$!&!O#-&$!+(2'#!2&Q$('(02*&!%#$#!#V62'#$!&!$(-]M
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 Na elaboração deste capítulo sobre proteção dos 

motores, foram consultadas as seguintes normas/guias:

!"ANSI C37.96-2000 

!"NEMA MG-1 

!"NFPA 20 – Standard for the Installation of Centrifugal 

Fire Pumps 

!"NEC 

Proteções utilizadas
 Os estudos do Institute of Electrical and 

Electronic Engineers (IEEE) e Electric Power 

Research Institute (EPRI) indicam que, em média, 

33% das falhas em motores são elétricas, 31% 

são mecânicas e 35% são devidas ao ambiente, 

manutenção e outras razões. Assim, a adequada 

seleção e ajuste do motor são fundamentais para a 

boa perfomance do sistema.

 Apresenta-se na Figura 1 as proteções mais 

comumente utilizadas para a proteção de motores 

de média tensão.

Em que:

49 – Sobrecarga

48 – Sequência incompleta

46 – Desequilíbrio de corrente

37 – Marcha a vazio

50 – Unidade instantânea

51LR – Rotor bloqueado após a partida

66 – Número de partidas por hora

50 GS – Unidade instantânea “Ground Sensor”

51 GS – Unidade temporizada “Ground Sensor”

87 – Diferencial

38 – RTD (Proteção de Mancal)

49S – Sobrecarga térmica do estator

Pontos a serem observados
(a) Corrente (IP) e tempo (TP) de partida

 É necessário conhecer a corrente e o tempo 

#$" %&'()#&" #*" +*(*'," -" )#$&." /" ($'" &" *01).*2'&3&4"

principalmente dos motores de média tensão.

Duração

Depende da máquina acionada.

 Quando não se dispõe de dados típicos para o 

tempo de partida, o ideal é fazer a simulação do 

tempo de partida. Se não se dispuser de um software 

para a realização da simulação dinâmica da partida 

do motor, os seguintes valores podem ser utilizados 

como referência:

!"5*+6&7"8"0

!"9*+%'$00*'7":;"0

!"<$=().&#*'7"=>*"#?"%&'&"$0()+&'

Por Cláudio Mardegan*

Capítulo VIII

Proteção de motores

Figura 1 – Proteções típicas para motores de média tensão.
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(d) Comportamento do motor de indução

 Na partida

 Na partida, o motor de indução pode ser representado 

como carga de impedância constante. Isso significa: 

(Z= k = CTE)  P = V2 / Z = k V2 (Parábola)

Figura 2 – Curva tempo versus corrente típica para proteção de motores 

de média tensão.

!"#$%&'$()"&*$"+,"-./."0(1%2./

" 3"4.5$/"+."6$//0&10"+0"-./1%+."-$+0"(0/"$71%+."+$"+.1."('001"

do motor. Algumas vezes é encontrado na placa. Quando não se 

dispõe, pode-se adotar o seguinte:

!"#$1$/"+0"28+%."10&(*$)"9:;&

!"#$1$/"+0"7.%:."10&(*$)"<:;&

(b) Ponto do tempo de rotor bloqueado (TRB)

 Este dado deve ser obtido com o fabricante, visto ser um dado 

de projeto do motor. Não consta na placa e deve ser solicitado ao 

fabricante o TRB a frio (motor parado = em equilíbrio térmico com 

o ambiente) e o TRB a quente (motor operando e na temperatura 

ambiente de projeto).

Duração

Depende do projeto da máquina. Os valores normalmente podem 

variar de 5 s a 25 s, sendo mais comum da ordem de 15 s a 17 s.

(c) Curva típica de proteção

 Apresenta-se na Figura 2 a curva tempo versus corrente típica 

para a proteção de motores de média tensão.

 Como pode ser observado na Figura 2, a curva do dispositivo 

+0"-/$10=*$"-.((.".7.%:$"+$"-$&1$"+0"/$1$/"75$>?0.+$"@.">?0&10AB"

Porém, na prática, para garantir a proteção do motor, deve-se 

-.((./" .7.%:$" +0" 1$+." 6?/4." +0" 6.-.6%+.+0" 18/2%6." +$" 2$1$/C"

-/$10D0&+$E." %&10D/.520&10" 02" 1$+." ." (?." 0:10&(*$B" F" 6?/4."

+$" /058"+040"-.((./".-/$:%2.+.20&10"GHI".7.%:$"+."6?/4."+0"

capacidade térmica nominal para a proteção do motor.
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Figura 3 – Curva característica P x V (Potência versus Tensão) para 

motor de indução na partida.

Figura 4 – Curva característica P x V (Potência versus Tensão) para o 

motor de indução:

(a) Comportamento da potência ativa e (b) Comportamento da potência 

reativa.

" @"A)2B'&"C"+*0('&"&"1&'&1($'D0()1&"E"F"<"GE*(H=1)&"versus Tensão). 

Quando a tensão cai, a potência e a corrente também caem.

Em regime

 Em regime, o motor de indução pode ser representado como 

carga de potência constante (potência ativa). A potência reativa 

pode ser representada como carga de corrente constante. A Figura 

4 mostra as respectivas características.

 Pela Figura 4(a) percebe-se que, se a tensão decresce para 

manter a potência (ativa = potência no eixo) constante, a corrente 

($+"#$"&B+$=(&'"GE"I"<"F"JK,"L?"=&"A)2B'&"MG6K"=*(&N0$"OB$"0$"&"($=0>*"

cai, a potência reativa também cai.

 Ainda analisando-se a Figura 4(a), pode-se entender a razão 

pela qual é prática comum utilizar-se de relés de subtensão 

(função 27) em CCM’s. Quando a tensão cai, a corrente aumenta 

e assim o relé 27 trabalha como backup para sobrecarga nos 

motores de indução.

Motores de média tensão
 Antigamente eram necessários vários relés para desempenhar as 

funções recomendadas para a proteção de um motor. Atualmente, 

os relés já possuem incorporadas as funções: desequilíbrio de 

corrente, sequência incompleta, marcha a vazio, etc.

 As funções mais usuais são: 49, 50, 46, 48, 51 LR, 50 GS, 66 e 38.

49 – Função sobrecarga térmica

50 – Função de sobrecorrente instantânea

46 – Função desequilíbrio de corrente

48 – Função sequência incompleta (proteção de rotor bloqueado 

na partida)

51LR – Função rotor bloqueado (após o motor partir)

50GS – Função de sobrecorrente instantânea “ground sensor”

66 – Função do número de partidas

38 – Função de temperatura dos enrolamentos (RTD – Resistance 

Temperature Detectors)

 A função de proteção de rotor bloqueado é muitas vezes 

designada como mechnical jam.

 Apresentam-se a seguir os ajustes típicos normalmente praticados.

Função 49 

 Para se proteger adequadamente um motor termicamente 

deve-se ajustar a proteção de forma que a curva característica t x I 

do relé passe abaixo da curva térmica de dano completa do motor, 

a qual traduz a suportabilidade térmica do motor na condição de 

regime, partida ou aceleração e rotor bloqueado.

 O IEEE Std 620 padroniza a forma de apresentação da curva 

de dano (limite térmico) dos motores para três condições: (a) rotor 

bloqueado, (b) partida e (c) em regime. Essas curvas devem ser 

solicitadas ao fabricante.

 A maior parte dos relés digitais atuais possui um algoritmo 

interno que simula o limite térmico do estator, o qual é representado 

pela equação:
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T = Tempo de operação do relé [s]

T = Constante de tempo de aquecimento do motor [s]

IP = Corrente antes do pick up (previous load) [pu]

K = Constante

I
5
 = Corrente base de referência [pu]

I = Corrente no relé em múltiplos da corrente de ajuste

A função 49 deve ser ajustada em:

I49 = 1 a 1,05 x IN-MOTOR.

 Curva térmica: Deve permitir o motor partir (> TP) e ficar 

abaixo da curva I2("#$"'*(*'"6.*OB$&#*"G#$P)=)#&"%$.*"%*=(*"JQ5"

e t
Q5

). Algumas vezes pode-se utilizar toda capacidade térmica 

da máquina aplicando-se os fatores correspondentes devidos 

ao fator de serviço.

Particularidade – Capacitor chaveado com o motor

 Quando capacitores são chaveados com motores, ou seja, 

os capacitores estão conectados entre o motor e o dispositivo 

de manobra (contator ou disjuntor) e a proteção está à 

montante do ponto de conexão do capacitor, parte do reativo 

do que vinha da rede (sistema) para suprir a corrente nominal 

(In) passa a ser entregue agora pelo capacitor (Ic) e o relé 

!"#$%&'(')'*+,$-.&'$/"01&%'2-'3&4&3"56%-+'37&8-&26+'36.'6'.656%9

!"#$%&':')';"&#%&.&'<&+6%"&1'4&%&'6'-+,$-.&'$/"01&%'&4%-+-/5&26'/&'

Figura 5.

“enxerga”, em condições de regime, uma corrente menor que 

a nominal (Is). Dessa maneira, caso não se corrija a corrente 

que o relé enxerga, na ocorrência de uma sobrecarga, o motor 

não estará adequadamente protegido.

 A Figura 5 apresenta o esquema unifilar mostrando a 

situação sem e com o banco de capacitores e a Figura 6 mostra 

o respectivo diagrama fasorial.

Fenômeno quando capacitor é chaveado com o motor 

 Em regime, quando o capacitor é chaveado com o 

motor, o capacitor se carrega, e a força contra-eletromotriz 

(f.c.e.m.) do motor é suprida pelo sistema. Nestas condições, 

este fasor (f.c.e.m) gira sincronizadamente com o fasor de 

tensão da rede. Quando o motor é desligado, o fasor da força 

contra-eletromotriz do motor passa a ser suprido pela tensão 

do capacitor (que se encontrava carregado), mantendo o 

magnetismo remanente no ferro do motor. Porém, o fasor 

começa a abrir o seu ângulo de fase em relação à tensão da 

rede. Se o contator for fechado em uma situação tal que este 

fasor esteja em “contra-fase”, a tensão no motor pode chegar 

a duas vezes a tensão nominal do motor, o que implica 

um torque de partida de quatro vezes o torque de partida 

nominal.

" E&'&" OB$" )00*" =>*" *1*''&4" *" (&+&=R*" #*" 1&%&1)(*'" GS<@'"

total do banco) a ser chaveado com o motor não deve ser maior 

que o capacitor máximo admissível que consta no “data sheet” 

do motor, que é fornecido pelo fabricante.

 Quando não se dispõe deste valor, deve-se dimensionar os 

S<@'" (*(&)0"#*"6&=1*"#$"1&%&1)(*'$0"#$" (&." P*'+&"OB$"*"T&.*'"

selecionado seja no máximo igual ao dado na equação a seguir.

S<@'"I";,U"F""""""F"S<VNW-X-Q"F"J*""""""""

Io = Corrente à vazio nominal do motor [A]

Nota: A corrente a vazio do motor pode ser medida com o 

motor sem carga.

Função 50 (unidade instantânea)

 Se o dispositivo de manobra do motor é disjuntor, deve ser 

ajustada em um valor tal que permita o motor partir.

I50 = 1.1 x 1.6 x IP-SIMÉTRICA = 1.76 x IP-SIMÉTRICA. 

 Se o dispositivo de manobra do motor é contator, deve-se 

preferencialmente bloquear esta função, deixando-a a cargo 

dos fusíveis, pois se ocorrer um curto-circuito de elevada 

magnitude os contatores não terão capacidade para interromper 

a corrente de curto-circuito, podendo até mesmo explodir. 

 Quando se utiliza fusíveis, o calibre máximo a ser utilizado 

deve ser de 300% de In.

!3
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Figura 7 – Máxima corrente de sequência negativa no motor: perda de 

fase.

Função 46 (Desequilíbrio de corrente).

I46 < 0.15 x IN-MOTOR (ou 25% de desequilíbrio)

t46 = 3.5 s

 O valor máximo permitido para o ajuste da proteção de 

sequência negativa deve ser de 15%.

 O desequilíbrio máximo ocorre quando o motor perde 

uma fase, conforme mostrado na Figura 7. Nessas condições, a 

corrente de sequência negativa é dada por:

Função 48 (sequência incompleta/

rotor bloqueado na partida)

 Esta função deve atuar se o motor não conseguir completar a 

sequência de partida e, assim, deve ser ajustada de modo a permitir 

*"+*(*'"%&'()'4"%*'/+4"*"&YB0($"#$"($+%*')Z&[>*"#$T$"31&'"&6&)F*"

do tempo de rotor bloqueado.

I48 = (1.5 a 2) . In

1.1 x TP < t48 < T
Q5

Função 51LR (rotor bloqueado após a partida ou 

mechanical jam)

I51LR = (1.5 a 2) . In

t51LR = 2 s

Função 50GS (proteção ground sensor do motor)

I50GS = 15 a 20 A – (ou 0.2 x IN-MOTOR)

t50GS = 0           (se o dispositivo de manobra é disjuntor)

t50GS = 400 ms (se o dispositivo de manobra é contator e o neutro do 

transformador de força é aterrado por resistor)

Notas: 

1 - Observar que podem ocorrer desligamentos devido à má 
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toroidal, principalmente para motores de grande porte.

2 - Quando o dispositivo de manobra do motor é contator deve-se 

preferencialmente bloquear esta função, se o sistema é solidamente 

aterrado, deixando-a a cargo dos fusíveis, pois se ocorrer um curto-

circuito de elevada magnitude os contatores não terão capacidade 

de interrupção, podendo até mesmo explodir. Outra forma é ajustar 

uma temporização intencional para a função 50GS de maneira a 

garantir que os fusíveis operem primeiro quando a corrente de falta 

for superior à capacidade de interrupção do contator (sem fusíveis).

3 – Quando o sistema é aterrado por resistência, o valor deste ajuste 

normalmente não deve ultrapassar a 10% do valor da corrente do 

resistor de aterramento.

Função 49S (RTD´s)

 A classe de isolamento dos motores é apresentada na Figura 8. 

V$0(&"32B'&4"+*0('&N0$"*"T&.*'"#&"($+%$'&(B'&"&+6)$=($"G&#*(&#*"

como sendo 40 ºC) e, em função da classe de temperatura, 

apresenta-se um limite de aumento de temperatura. Para cada classe 

é também mostrado o limite máximo permitido de temperatura. 

Como exemplo, a classe de isolamento F possui um limite de 

aumento de temperatura de 100 ºC e a temperatura máxima 

permissível para esta classe é de 155 ºC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na Tabela 1, apresentam-se valores sugeridos para alarme e trip 

em função do tamanho do motor, tensão e classe de isolamento.

TABELA 1 – VALORES SUGERIDOS DE ALARME E TRIP PARA AJUSTE DE RTD’S

Função 66 (partidas por hora)

 Para o correto ajuste desta proteção deve-se verificar o 

“data sheet” do motor, o qual apresenta o número de partidas 

permitido por hora, em função do regime de funcionamento 

para o qual o motor foi projetado.

Função 27 (subtensão)

 É antes uma proteção coletiva de motores e não 

individual, pois é instalada na entrada de um CCM. Assim, 

em instalações em que se tem motores de indução deve-se 

prover um relé de subtensão, pois, conforme explicado 

anteriormente, se a tensão cai, a corrente de regime do motor 

aumenta (carga de potência constante), podendo danificar 

os motores.

 Assim, utiliza-se um relé 27 ajustado, conforme segue:

!" E)1S"B%7"\;]"<=

!" X$+%*')Z&[>*7"^"0

 O número 80% na grande maioria das vezes atende 

devido ao fato de que as quedas de tensão na partida 

normalmente não excedem 12%. Como as concessionárias 

podem ter até 7% de queda (Aneel: +5% e -7%), chega-se a 

19%.

Motores de baixa tensão
 Normalmente são protegidos por relé térmico e fusível 

retardado.

 A função 49 tem o ajuste do relé térmico normalmente 

feito na corrente nominal (In) do motor (ou 1,05 x In), uma 

vez que os relés térmicos já apresentam um valor de partida 

superior à corrente ajustada. Caso o motor possua um fator 

de serviço (FS) superior a 1, pode-se ajustar a unidade 

térmica com o valor de In x FS. 

 Os fusíveis são escolhidos de modo que seja permitida a 

partida do motor, mas não devem ser maiores a 300% de In.

 É importante observar que atualmente os relés digitais 

aplicados a motores de baixa tensão já vem com praticamente 

quase todas as funções de proteção dos motores de média 

tensão e, assim, devem seguir as mesmas recomendações 

descritas no item anterior.

Observações:

!" -0" #)0%*0)()T*0" #$" %'*($[>*" #$T$+" %'*($2$'" &" 1B'T&"

(/'+)1&"#*"+*(*'"GX$+%*"#$"'*(*'"6.*OB$&#*"_"XQ5K,

!"-0"#)0%*0)()T*0"#$"%'*($[>*"#$T$+"0$'"&YB0(&#*0"#$"+*#*"

a permitir circular a corrente de partida [Curva da corrente 

de partida ou no mínimo checar o ponto (IP;TP)].

!"-0"#)0%*0)()T*0"#$"%'*($[>*")=0(&=(`=$*0"=>*"#$T$+"&(B&'"

para as correntes assimétricas de partida.
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(B) MOTOR DE MÉDIA TENSÃO COM DISJUNTOR – AJUSTE DE FASE

(C) MOTOR DE MÉDIA TENSÃO COM CONTATOR – AJUSTE DE TERRA

Função 49 

I
49

 = 1 a 1,05 x I
N-MOTOR

Curva térmica: Acima de T
P
 (> T

P
) e abaixo de T

RB.

Função 46  
I

46
'?'@9A('B'C

N-MOTOR
'D6$'E(F'2-'2-+-,$"1GH%"6I

t
46

 = 3.5 s
Função 48 
I

48
 = (1.5 a 2) x I

N-MOTOR

1.1 x T
P
 < t

48
 < T

RB

Função 51LR

I
51LR

 = (1.5 a 2) x I
N-MOTOR

t
51LR

 = 2 s
Função 50

I
50

 = !'DJ16,$-&26'K'L6/5&56%I
t

50
 = Máximo

Função 38

"
ALARME

= "CL.ISOL-10 oC
"

TRIP
= "

CL.ISOL
'DMNOPQRSRT'?'UI

"
TRIP

= "
CL.ISOL

-5 oC (kVN_MOTOR > 7)
Função 37 (Só p/ Bomba Centrifuga)

I
37

 = 0.1 x I
N-MOTOR

t
37

 = 3.5 s
Função 66

VW$+5-'K'E'4&%5"2&+X76%&

Função 49 
I

49
 = 1 a 1,05 x I

N-MOTOR

Curva térmica: Acima de T
P
 (> T

P
) e abaixo de T

RB.

Função 46  

I
46
'?'@9A('B'C

N-MOTOR
'D6$'E(F'2-'2-+-,$"1GH%"6I

t
46

 = 3.5 s
Função 48 

I
48

 = (1.5 a 2) x I
N-MOTOR

1.1 x T
P
 < t

48
 < T

RB

Função 51LR

I
51LR

 = (1.5 a 2) x I
N-MOTOR

t
51LR

 = 2 s
Função 50

I
50

 = 1.76 x I
P-SIMÉTRICA

t
50
'K'QG/".6'VW$+5-'T-1Y'DZ'(@'.+I

Função 38

"
ALARME

= "
CL.ISOL

-10 oC
"

TRIP
= "

CL.ISOL
'DMNOPQRSRT'?'UI

"
TRIP

= "
CL.ISOL

-5 oC (kVN_MOTOR > 7)
Função 37 (Só p/ Bomba Centrifuga)

I
37

 = 0.1 x I
N-MOTOR

t
37 

= 3.5 s
Função 66

VW$+5-'K'E'4&%5"2&+X76%&

Função 51GS

I
51GS

 = 15 a 20 A (0.2 x I
N-MOTOR

)
t

51GS
 = 400 ms (se for aterrado por resistência)

D366%2-/&%'3X'<$+G8-1'['36/5&56%'+-'+61"2&.-/5-'

aterrado)

Função 50GS

I
50

 = !'DJ16,$-&26I
t

50
 = Máximo 

Figura 9 – Ajustes típicos de fase para motores de média tensão com contator e fusíveis.

Figura 10 – Ajustes típicos de fase para motores de média tensão com disjuntor.

Figura 11 – Ajustes típicos de terra para motores de média tensão com contator e fusíveis.

(A) MOTOR DE MÉDIA TENSÃO COM CONTATOR – AJUSTE DE FASE
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(D) MOTOR DE MÉDIA TENSÃO COM DISJUNTOR – AJUSTE DE TERRA

(E) MOTOR DE BAIXA TENSÃO COM CONTATOR – AJUSTE DE FASE

(F) MOTOR DE BAIXA TENSÃO COM CONTATOR – AJUSTE DE TERRA

Função 49 

I
49

 = 1 a 1,05 x I
N-MOTOR

Curva térmica: Acima de T
P
 (> T

P
) e abaixo de T

RB.

Função 46  
I

46
 < 0.15 x I

N-MOTOR
'D6$'E(F'2-'2-+-,$"1GH%"6I

t46 = 3.5 s
Função 48 

I
48

 = (1.5 a 2) x IN-MOTOR
1.1 x T

P
 < t

48
 < T

RB

Função 50

I
50

 = !'DJ16,$-&26'K'L6/5&56%I
t

50
 = Máximo

Função 51GS

I
51GS 

= 15 a 20 A (0.2 x I
N-MOTOR

)
t

51GS 
= 400 ms se aterrado por resistência.

DL66%2-/&%'36.'!$+G8-1'['L6/5&56%'+-'+61"2&.-/5-'&5-%%&26I

Função 50GS

I
50

 = !'DJ16,$-&26I
t

50
 = Máximo

Figura 12 – Ajustes típicos de terra para motores de média tensão com 

disjuntor.

Figura 13 – Ajustes típicos de fase para motores de baixa tensão com 

contator e fusíveis.

Figura 14 – Ajustes típicos de terra para motores de baixa tensão com 

contator e fusíveis.

!"&OB$1)+$=(*"I"C;"&":^;"+)=B(*0"G:,\;;"&"a,^;;"0$2B=#*0K

 Para o motor resfriar, na falta das informações do fabricante, a 

seguinte faixa pode ser utilizada:

!"Q$0P')&+$=(*"I"C"&"8"T$Z$0" @OB$1)+$=(*"GC,b;;"&"a,8;;"0$2B=#*0K

 

Bomba de incêndio com acionamento elétrico

 A norma NFPA 20 “Standard for the Installation of Centrifugal 

Fire Pumps”, no item 7-4.3.3, subitem 2, prescreve que as bombas 

de incêndio elétricas devem possuir elementos de proteção de 

sobrecorrente sensíveis do tipo “Não Térmico”. Na seção 7-4.4, subitem 

1, para um motor do tipo gaiola, o dispositivo de proteção deve:

(a) Proteger o motor contra travamento do rotor;

(b) Ser calibrado para ter um pick up de 300% da corrente nominal do 

motor.

 A norma americana NEC (NFPA 70), na Seção 695.6, subitem 

D, prescreve que o circuito do motor não deverá ter proteção contra 

sobrecargas. Deverá ter apenas proteção contra curto-circuito.

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO
Confira todos os artigos deste fascículo em www.osetoreletrico.com.br

Dúvidas, sugestões e comentários podem ser encaminhados para o e-mail 

redacao@atitudeeditorial.com.br

*CLÁUDIO MARDEGAN é engenheiro eletricista formado pela Escola Federal de 

Engenharia de Itajubá (atualmente Unifei). Trabalhou como engenheiro de estudos 

!"#!$!%&'(&!)"$'*+,-.!$"#!"/).+'0/1./)1+'2"('-#"3',"!"$!(!+1&1#-#!"%-"4(-+-*'.5-"#'"

AutoCad®. Além disso, tem experiência na área de projetos, engenharia de campo, 

montagem, manutenção, comissionamento e start up. Em 1995 fundou a empresa 

EngePower® Engenharia e Comércio Ltda, especializada em engenharia elétrica, 

benchmark e em estudos elétricos no Brasil, na qual atualmente é sócio diretor. O 

material apresentado nestes fascículos colecionáveis é uma síntese de parte de um 

livro que está para ser publicado pelo autor, resultado de 30 anos de trabalho.

Constantes de tempo de aquecimento e resfriamento

 Sempre se deve consultar o fabricante do motor. Porém, nem sempre se 

tem as constantes de tempo de aquecimento e resfriamento de um motor.

 Na falta dessas informações, há a indicação de uma faixa típica, 

apresentada a seguir:

Função 51GS

I
51GS

 = !'DJ16,$-&26I
t

51GS
 = Máximo

Função 50GS

I
50

 = 15 a 20 A (0.2 x I
N-MOTOR

)
t

50
'K'QG/".6'D?'(@'.+I

Nota: Fusível máximo admissível 300% x IN-MOTOR.
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Normas e guias
 Para o desenvolvimento deste capítulo, proteção 

dos transformadores, as seguintes normas/guias foram 

consideradas:

- ANSI C37.91-2000

- IEEE Std C57.109-1993

- ANSI C57.12.00-2000

- NEC 2005

- NBR-5356-1993

- NBR 10295-1988

Pontos a serem observados
a) Ponto Inrush (CET)

 É a corrente de energização do transformador. A 

corrente de magnetização de um transformador ocorre, 

entre outras, nas seguintes situações:

!  Energização do transformador;

!  Ocorrência de falta externa;

!  Tensão de restabelecimento após a eliminação de 

uma falta externa;

! Mudança no tipo de falta durante uma contingência, 

como de falta fase-terra, para falta 

fase-fase-terra;

! Ao paralelar um transformador já energizado 

com outro.

 A corrente de magnetização circula apenas no 

enrolamento primário. Assim, deve-se tomar certas 

precauções com as proteções diferenciais e proteção 

de terra do primário, pois poderá haver desligamento 

indevido na energização.

Por Cláudio Mardegan*

Capítulo IX

Proteção dos transformadores – 
Parte I

 A forma de onda, a duração e o valor da corrente 

inrush dependem de vários fatores:

! Tamanho do transformador: quanto menor o 

transformador, maior a corrente inrush em múltiplos 

da corrente nominal. Quanto à duração, quanto 

maior o transformador, mais tempo irá durar a 

corrente inrush.

!" Impedância do sistema atrás do transformador: 

quanto maior a potência de curto-circuito do sistema 

#$%" &'(" ()*+," -." )*(/,0.*1(-.*" 1(2.*" 3.-%*+" ,%*" ("

corrente inrush. A duração poderá aumentar se a 

potência de curto-circuito for baixa.

! Das propriedades magnéticas do material do núcleo: 

quanto pior a qualidade da chapa utilizada para a 

confecção do núcleo, mais severa será a corrente de 

magnetização do transformador. Os transformadores 

atuais são projetados com chapas de aço silício 

laminado com grão orientado cujas densidades 

-%" 4$5." 6(*2(1" %/)*%" 789" (" 78:9" ;%,<(8" =$(/-." .,"

transformadores são projetados com estas densidades 

-%"4$5."("'.**%/)%"2/*$,>"?"1%/.*8

!""@."4$5."*%1(/%,'%/)%"/."/A'<%.B"(."-%,%/%*C2D(*"

." )*(/,0.*1(-.*E" $1" 4$5." *%1(/%,'%/)%" 3%*1(/%'%"

no núcleo. Ao reenergizar o transformador, se houver a 

combinação mais desfavorável da fase da tensão com 

."4$5."*%1(/%,'%/)%E"(,"-%/,2-(-%,"-%"4$5."3.-%1"

atingir valores de 2xBMáx+Br, em que BMáx é a densidade 

-%"4$5."1+521("%"F*"?"("-%/,2-(-%"-%"4$5."*%,2-$(<8"

G,"-%/,2-(-%,"-%"4$5."*%,2-$(2,"3.-%1",%*"-(".*-%1"

de 1.3 a 1.7 Tesla. Como referência, a densidade 

-%" 4$5." HFI" *%1(/%,'%/)%" /." /A'<%." (3*%,%/)(" .,"

seguintes valores típicos:
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! Chapa de grão orientado          BRemanescente = 0.9 BMáx

! Chapa de grão não orientado       BRemanescente = 0.7 BMáx

! Valor instantâneo da tensão quando o transformador é energizado: 

na energização, o transformador é quase que “puramente indutivo”. 

Num circuito “puramente” indutivo, a corrente está atrasada de 

JKL"-(" )%/,M.8" N,,.",2C/2&'("#$%E"#$(/-."(" )%/,M."%,)+"3(,,(/-."

por zero, a corrente está no seu valor máximo. Assim, chavear o 

transformador com a tensão passando por zero é a condição mais 

adversa em termos de valor da corrente inrush.

! Forma como o transformador é energizado: o valor da corrente 

“inrush” depende da área de seção entre o núcleo e o enrolamento 

que está sendo energizado, de forma que valores maiores são 

.O)2-.," #$(/-." ." %/*.<(1%/)." 2/)%*/." H-%" 1%/.*" -2P1%)*.I" ?"

energizado primeiro. Por questões de isolação, os enrolamentos 

de menor tensão são normalmente projetados para serem internos 

%".,"-%"1(2.*" )%/,M."3(*(",%*%1"%5)%*/.,8"Q.1"%,)("&<.,.&(E" ,%"

os transformadores são abaixadores, a ordem de grandeza das 

correntes de magnetização é entre cinco a dez vezes a corrente 

nominal. Se os transformadores são elevadores, a ordem de 

grandeza das correntes de magnetização varia entre dez a 25 vezes 

a corrente nominal.

 Outras literaturas apontam para o indicado na tabela seguinte:

Cálculo da corrente inrush sem levar em conta a 

resistência do enrolamento 

 Quando se fala em transformador, deve-se considerar que ele 

é composto de material ferromagnético e, consequentemente, é 

saturável e sujeito à curva de histerese B x H, ou ! x i ou v x i, como 

apresentado na Figura 1.

TABELA 1 – VALORES DE INRUSH DE PICO NO INSTANTE T = 0

Tipo do Transformador

Abaixador

Corrente Inrush de Pico

(no instante t= 0 s)
% Múltiplos

Primário conectado em Y aterrada

Primário conectado em Y aterrada

Primário conectado em Delta

Primário conectado em Delta

Elevador

100

140

19-25 x In

30-35 x In

170

250

30-45 x In

50-60 x In

Figura 1 – Curva de histerese
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(Equação 1)       (Equação 2)       

(Equação 3)       

(Equação 4)       

(Equação 6)       

(Equação 5)       

(Equação 7)       

(Equação 8)       

(Equação 9)       

Isolando se d! "

Como a tensão é senoidal:

Levando-se a equação 3 em 2 e integrando-se obtém-se:

 Toda vez que integramos, aparece uma parcela constante, que 

representa a condição inicial, que no caso do transformador é o &uxo 

remanescente. Sabe-se também que a integral de Sen("t) é –Cos("t) / 

". Assim, resolvendo-se a equação 4, chega-se a nas equações 5 e 6:

 Imaginando-se que é a primeira vez que o transformador é 

energizado e que a chapa ainda não possui magnetismo remanescente 

ou residual, ou seja, #R ~ 0.

 Assim, quando se aplica a tensão v(t) tem-se um &uxo !(t), 90° 

atrasado, como indicado na Figura 2.

 A partir da figura anterior, pode-se montar um ciclo de 

histerese, imaginando-se que se energiza o transformador em 90°, 

ou seja, em to. Os demais pontos são como mostrados na curva 

da Figura 3. 

 Como pode ser observado na Figura 6, a corrente não tem forma 

de onda senoidal e sim, pulsante, sendo que o semiciclo negativo é 

ceifado. Dependendo do valor do &uxo remanescente e do instante 

 Levando-se em conta este novo fluxo na curva de histerese, 

obtém-se a curva da Figura 6. 

 Nesta condição já existe um &uxo remanescente # = #R. O valor 

máximo do &uxo no próximo ½ ciclo (de t3 = 360° até t5 = 540°) será:

Como#Máx = VRMS / (4.44 x n x f ), t3 = #t1 = 360°, t5 = "t2 = 540°.

 

 Para chapas de grão orientado #R = 0.9 #Máx  

 Nesta condição, o &uxo irá modular sobre o valor de #R e não 

mais no eixo #v  = 0, como indicado na Figura 5.

 Imaginando-se agora que se desenergiza o transformador 

em t1, ou seja, quando o fluxo é máximo (ângulo de 180°). Na 

desenergização, a corrente cai para zero e, assim, H = N. i cai 

para zero e o fluxo que existirá é o fluxo remanescente #R.

 Ao se reenergizar o transformador, estaria se ligando um 

circuito como mostrado na figura seguinte:

!"#$%&'(')'*+,-./'+'0$1/2

Figura 3 – Curva de histerese relativa aos pontos to a t5 da curva da 

!"#$%&'(2

!"#$%&'3')'!4$1/'%+5&,+-6+,7+'&89-'&':+-+,+%#";&<./'+'+,+%#";&<./2

!"#$%&'=')'>+4&<./'+,7%+'0$1/?'6$%@&':+'A"-7+%+-+'+'6/%%+,7+'",%$-A2

!"#$%&'B')'C"%6$"7/'%+4&7"@/'D'+,+%#";&<./':+'$5'7%&,-E/%5&:/%'+5'

6"%6$"7/'8$%&5+,7+'",:$7"@/2
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positivo ou negativo. Esta forma de onda é típica de corrente inrush e 

é devido a esta forma de onda que o teor de 2ª harmônico é elevado.

 Durante a energização de transformadores, a corrente de 

magnetização não apresenta forma senoidal.

A decomposição de meia onda senoidal ideal é dada por:

i(t)=√2 . (IRMS / p) {1–(p /2). Sen ("t) – (2/3) Cos (2"t) – (2/15) Cos 

(4"t) – (2/35) Cos (6"t) - ....}

 Isso demonstra um teor de 2ª harmônica de 2/3, ou seja, de 66%.

 Este fato é de suma importância para o ajuste das restrições 

harmônicas dos relés diferenciais. A Tabela 2 apresenta o teor 

harmônico típico. Como pode ser observado, o conteúdo de 2ª 

e 3ª harmônicas são preponderantes. Deve-se tomar cuidado 

com as harmônicas de 3ª ordem, pois, como já demonstrado 

anteriormente, estas apresentam características de sequência zero e 

podem causar a atuação indevida de relés de sobrecorrente de terra 

(direcionais ou não).

TABELA 2 – TEOR HARMÔNICO DA CORRENTE INRUSH

Harmônicos em Transformadores de Força

Ordem

2o

3o

4o

5o

6o

7o

%

63,0

26,8

5,1

4,1

3,7

2,4

Cálculo da corrente Inrush levando em conta a resistência 

 O chaveamento de um transformador que possui resistência de 

enrolamento pode ser representado pelo circuito da Figura 7.

As Figuras 9a, 9b, 9c e 9d representam a Figura 9 com “zoom”.

 A forma de onda para este caso continua pulsante, entretanto, vai 

amortecendo ao longo do tempo.

!"#$%&'F')'C/%%+,7+'",%$-A':+'$5'7%&,-E/%5&:/%'%+&42

!"#$%&'G')'C/%%+,7+'",%$-A'7H8"6&':+'$5'7%&,-E/%5&:/%2'I'@&4/%':&-'

6/%%+,7+-'J&'K",H6"/L'M'BNO'P'+'J&'KQ5L'M'(RO'PS'JT'K",H6"/L'M'GFO'P'+'JT'

KQ5L'M'(=O'PS'J6'K",H6"/L'M'=3O'P'+'J6'KQ5L'M'NN'P2

!"#$%&'G&')'J,%$-A':&'!"#$%&'G'6/5';//52

!"#$%&'GT')'J,%$-A':&'!"#$%&'G'6/5';//5U2

!"#$%&'G6')'J,%$-A':&'!"#$%&'G'6/5';//5UU2

!"#$%&'N')'C"%6$"7/'%+4&7"@/'D'+,+%#";&<./':+'$5'7%&,-E/%5&:/%'%+&42
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!"#$%&'G:')'J,%$-A':&'!"#$%&'G'6/5';//5UU2

!"#$%&'RO')'V-W$+5&'$,"Q4&%':/'+1+584/':&:/2

 Como pode ser observado, a corrente inrush decresce com 

o tempo e, assim, os valores a seguir podem ser utilizados 

como referência, para fins de proteção de sobrecorrente.

Duração

)2/*$,>"R"7KK"1,"R"K87"," HS#$(TM."7KI

 Valor da corrente para transformadores abaixadores 

(Delta no primário)

 Os valores a seguir têm sido utilizados nos estudos de 

seletividade:

Transformadores a óleo < 1.0 MVA IInrush"R"7K5N/"HS#$(TM."77I

Transformadores a óleo > 1.0 MVA IInrush"R""U5N/"HS#$(TM."7VI

Transformadores a seco - Todos   IInrush"R"7W5N/"HS#$(TM."7XI

 

 Se o transformador é abaixador e a conexão do primário é 

estrela aterrada, deve-se multiplicar os valores das equações 11, 12 

e 13 pelo fator 1.4.

 Se o transformador é elevador e a conexão do primário é delta, 

multiplicar os valores das equações 11, 12 e 13 pelo fator 1.7.

 Se o transformador é elevador e a conexão do primário é 

estrela aterrada, multiplicar os valores das equações 11, 12 e 13 

pelo fator 2.5.

 Os valores apresentados na tabela anterior ou os fornecidos 

pelos fabricantes de transformadores são valores de projeto 

'./,2-%*(/-.Y,%"O(**(1%/)."2/&/2).8

 Em certas plantas em que o número de transformadores é elevado 

e a potência de curto-circuito é baixa, o cálculo da corrente inrush 

utilizando-se os valores supracitados, pode-se chegar a números 

que não expressam a realidade, visto que a corrente máxima que 

uma fonte pode fornecer é a corrente de curto-circuito.

 Neste caso, na falta de um critério, pode-se utilizar o critério 

,%C$2/)%E"#$%"'./,2,)%"%1",%",.1(*"(,"'.**%/)%,"2/*$,>"H-%"3*.Z%).IE"

)*(/,0.*1(*" %,)(," '.**%/)%," %1"$1(" 213%-P/'2(" ["\2/"[" H)(/)."."

transformador como o motor, na partida, podem ser representados 

'.1."$1("213%-P/'2("'./,)(/)%"["]2-%"NSSS"^)-"XJJE"F*._/"F..`I"

e soma-se com a impedância do sistema – Zs. 

 A nova corrente inrush será:

 O exemplo a seguir ilustra o exposto.

" @(-."."-2(C*(1("$/2&<(*"1.,)*(-."/("a2C$*("7KE"'(<'$<%"#$(<"

(" '.**%/)%" 2/*$,>" 62,)(" 3%<." *%<?" -%" %/)*(-(" Hb7IE" ,(O%/-.Y,%" #$%"

("3.)c/'2("-%"'$*).Y'2*'$2)." )*20+,2'(" Hd''X!I"-("'./'%,,2./+*2("/."

3./)."-%"%/)*%C("?"-%"UK"e]G"H'.**%/)%"-%"XXW:"GI"%"fgb"R"U8

 O transformador na energização se comporta praticamente como 

."1.).*" -%" 2/-$TM." H3*()2'(1%/)%" ."1%,1." '2*'$2)." %#$26(<%/)%I8" h"

“Brown Book” do IEEE nos diz que o motor de indução se comporta como 

uma carga de impedância constante. Logo, o transformador também se 

comporta como uma carga de impedância constante e, dessa forma, o 

valor da impedância equivalente da corrente inrush é dada por:

Pelo critério do fabricante, tem-se:

Iinrush-5x2500kVA = 5 x 14In = 70 In = 70x104.5

                               = 7321 A

Iinrush-1x2000kVA = 1 x 8In = 8 In = 8x83.7

                               = 670 A

Iinrush-1x1000kVA = 1 x 8In = 8 In = 8x41.8

                               = 334.7 A

Iinrush-total fabric = 8325.6 A

 A potência de curto-circuito da planta é de 80 MVA, o que 

corresponde a uma corrente de 3347 A. 

 A corrente inrush não pode ser maior que a corrente de 

'$*).Y'2*'$2).E">(Z("62,)("#$%"("0./)%"H'./'%,,2./+*2(I"2*+"<212)(*"

a corrente. Então, qual o valor correto a ser considerado?

 A impedância da fonte é dada por:

(Equação 14)
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b) Suportabilidade Térmica (ST)

Define o limite térmico do transformador e depende da norma 

em que é fabricado.

Norma NBR 5356/1993

Tempo

tST"R"V"," " HS#$(TM."79I

Corrente

IST = 100/Z% x In. Se IST > 25xIn ==> I  = 25xInv  

" " " " " " HS#$(TM."7iI

 Assim, a impedância total será:

 A corrente inrush real será:

Norma ANSI C57.12.00-2000

Esta norma define quatro categorias de transformadores a saber:

Transformadores categoria I

São transformadores trifásicos de 15 kVA a 500 kVA ou de 5 

kVA a 500 kVA monofásicos.

Transformadores categoria II

São transformadores trifásicos de 501 kVA a 5000 kVA ou de 

501 kVA a 1667 kVA monofásicos.

Transformadores categoria III

São transformadores trifásicos de 5001 kVA a 30000 kVA ou de 

1668 kVA a 10000 kVA monofásicos.

Transformadores categoria IV

São transformadores trifásicos > 30000 kVA ou > 10000 kVA 

monofásicos.

Norma IEEE Std C57.109-1993 e ANSI C37.91-2000 

Estas normas definem as capacidades térmicas dos 

transformadores.

As Figuras 11, 12 e 13 mostram estas curvas para as quatro 

categorias.
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!"#$%&'RR')'C$%@&':&'-$8/%7&T"4":&:+'7X%5"6&':+'7%&,-E/%5&:/%+-')'

6&7+#/%"&'J2

!"#$%&'RB')'C$%7/Y6"%6$"7/'E&-+Y7+%%&',/'-+6$,:Z%"/':+'$5'

7%&,-E/%5&:/%'7%"[,#$4/Y+-7%+4&2

!"#$%&'R(')'C$%@&':&'-$8/%7&T"4":&:+'7X%5"6&':+'7%&,-E/%5&:/%+-')'

6&7+#/%"&'JJ2

!"#$%&'R\')'C$%@&':&'-$8/%7&T"4":&:+'7X%5"6&':+'7%&,-E/%5&:/%+-')'

6&7+#/%"&'JJJ'+'J]2

c) Suportabilidade Térmica Deslocada (STD)

 Devido à conexão dos transformadores, a corrente de 

falta à terra no secundário vista pelo primário, em pu, pode 

ser menor. Assim, a suportabilidade térmica do transformador 

deve ser deslocada para se garantir a sua proteção. A Figura 14 

ilustra a descrição.

 

 Admitindo-se um curto-circuito fase-terra no secundário de um 

transformador triângulo-estrela, como sendo igual a 1 pu, impõe 

correntes de sequência zero neste secundário, quando o secundário 

é aterrado. Entretanto, na linha, no primário não circula corrente de 

sequência zero. A corrente de 1 pu na estrela impõe 1 pu dentro do 

enrolamento primário correspondente. 
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!"#$%&'R3')'^%/7+<./':+'-/T%+6/%%+,7+':+'E&-+'7H8"6&':+'$5'

7%&,-E/%5&:/%'7%"[,#$4/Y+-7%+4&2

 Dentro do delta a corrente é igual a     . Assim, na 

ocorrência de um curto-circuito fase-terra entre os terminais 

,%'$/-+*2.,"%"("3*21%2*("3*.)%TM."-%")%**("j"Z$,(/)%"H#$(/-."/M."

>.$6%*" -%" *%<?" -%" )%**(" /." /%$)*.IE" (" 3*.)%TM." 3*21+*2(" )%1" -%"

garantir a proteção térmica do transformador.

d) Curva típica de proteção de fase

 Apresenta-se na Figura 15 a proteção típica de fase de um 

)*(/,0.*1(-.*8"d(*("$1"'$*).Y'2*'$2)."/." ,%'$/-+*2." Hd./)."FIE"."

dispositivo de proteção que opera primeiro é o 1, como primeiro 

backup o 2 e o segundo backup o 3. A curva de suportabilidade 

térmica do transformador está protegida. O ponto CET lançado na 

0.<>("-%"6%*2&'(TM."C*+&'("-%",%<%)262-(-%"H'$*6(")%13."5"'.**%/)%"

R";QQ"[")21%"'$**%/)"'$*6%,I",k"'2*'$<("/."3*21+*2."%E"(,,21E"(3%/(,"

a curva 1 irá enxergá-lo, porém, não opera o disposivito de proteção 

3 e, dessa forma, permite a energização do transformador. Devido 

à elevada impedância do transformador, consegue-se ajustar a 

unidade instantânea. Assim, para um curto-circuito no secundário, 

%,)%"-2,3.,2)26."&'(",%<%)26."'.1"(,"3*.)%Tl%,"<.'(<2D(-(,"j"Z$,(/)%"

e opera instantaneamente para curtos-circuitos no primário.

 Apresenta-se a seguir a nomenclatura utilizada na folha de 

6%*2&'(TM."C*+&'("-%",%<%)262-(-%B
A = Corrente nominal do transformador
B = I´cc Sec. referido ao primário
C = I”cc Assim. sec. referido ao primário
D = I´cc no primário

E = I”cc Assim. no primário
QS;"R"Q.**%/)%"-%"%/%*C2D(TM.")*(0."HN/*$,>I
ST = Suportabilidade térmica do transformador
STD = Suportabilidade térmica deslocada do trafo

58.03/1 $ 

PROTEÇÃO SECUNDÁRIA DE FASE

(a) Pick-Up Unidade Temporizada

 O ajuste típico de pick-up da unidade temporizada é de 1.2 a 

1.5 x In do transformador. Entretanto, existem casos em que não se 

consegue seletividade. Nestas situações, pode-se elevar os valores 

tomando-se como valores máximos aqueles prescritos no NEC, e 

sintetizados na tabela a seguir.
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 Deve coordenar com a maior saída do circuito secundário.

(c) Unidade Instantânea

 Como normalmente o transformador alimenta um painel com 

6+*2(,",(m-(,E"62("-%" *%C*(E"%,)("$/2-(-%"&'("O<.#$%(-(E"3.2,E"-%"

outra forma, para um curto-circuito em qualquer saída irá ocorrer o 

-%,<2C(1%/)."-%").-(,"(,".$)*(,",(m-(,"H3%<("()$(TM."-%,)("$/2-(-%"

-%"%/)*(-(I8

TABELA 3 – PRESCRIÇÕES DO NEC

Ajustes máximos dos relés de sobrecorrente segundo o nec em múltiplos de in

Z%

Z% < 6

6 < Z% < 10

Disjuntor

6,0

4,0

Disjuntor

3,0

2,5

PRIMÁRIO

Vn > 600 V

SECUNDÁRIO

Fusível

3,0

2,0

Fusível

1,5

1,25

Vn < 600 V

Disjuntor ou 

Fusível

2,5

2,5

Vn > 600 V

Extraído do NEC 2005 - National Electric Code 2005

 " d*.)%TM.",%'$/-+*2(B"d2'`Y$3"1+521."R"V89"5"N/"H,%"\niI".$

!" "R"X""5"N/"H\oiI

 " d*.)%TM."3*21+*2(B"R"d2'`Y$3"1+521."R"V89"5"N/"H,%"/M.">.$6%*"

proteção ajustada até 2.5

." N/"/.",%'$/-+*2.I

 " d*.)%TM."3*21+*2(B"R"d2'`Y$3"1+521."R"i"5"N/"H^%"\poiI".$"

!" R"W"5"N/"H^%"\pniI

o Nota: deve existir proteção ajustada até 2.5 In no secundário

 

 É óbvio que quanto mais se aumenta o ajuste de um 

dispositivo de proteção, mais se diminui o seu grau de proteção. 

Deve-se procurar manter os ajustes os mais baixos possíveis, com 

seletividade e continuidade operacional.

PROTEÇÃO PRIMÁRIA DE FASE

(a) Pick-Up Unidade Temporizada

 O ajuste típico de pick-up da unidade temporizada é de 

1.2 a 1.5 x In do transformador. Entretanto, existem casos 

em que não se consegue seletividade. Nestas situações, 

pode-se elevar os valores tomando-se como valores 

máximos aqueles prescritos no NEC [23], e sintetizados na 

Tabela 6.2.

(b) Temporização (da Unidade Temporizada)

" @%6%" '..*-%/(*" '.1"("3*.)%TM." ,%'$/-+*2(" H*%<?" ,%'$/-+*2."

.$"1(2.*",(m-("#$(/-."/M.">.$6%*"3*.)%TM.",%'$/-+*2(I"%"3%*12)2*"

circular sem operar o somatório das correntes de carga mais o 

maior motor partindo.
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(c) Pick-up da Unidade Instantânea

 O pick-up da unidade instantânea do primário deve ser ajustada 

para atuar 10% acima do curto-circuito subtransitório assimétrico 

/.",%'$/-+*2.E"*%0%*2-."(."3*21+*2.8"@%6%Y,%"6%*2&'(*")(1O?1",%"."

(Z$,)%"3%*12)%"("'.**%/)%"-%"%/%*C2D(TM."-.")*(0."H2/*$,>I8

PROTEÇÃO DE TERRA DO SECUNDÁRIO
(a) Pick-up da Unidade Temporizada

 Depende do tipo de aterramento e da tensão secundária.

 Sistemas aterrados por resistência são ajustados para 10% da 

corrente do resistor.

 Sistemas solidamente aterrados de baixa tensão são ajustados 

no máximo em 1200 A.

(b) Temporização

 Devem coordenar com a maior saída da barra. Em sistemas 

de média tensão, aterrados por resistência, deve-se proteger o 

<212)%" )?*12'."-(" *%,2,)c/'2(" H3.*"%5%13<."7K",I8"S1",2,)%1(,"-%"

O(25(")%/,M.E"-%6%1"3*.)%C%*"."qSQ"HXKKK"Gr"7",I8"@%6%Y,%"1(/)%*"

os tempos sempre os mais baixos possíveis, com seletividade e 

proteção. Atualmente, além da proteção de sistemas, a proteção de 

3%,,.(,")(1O?1"%/)*.$"%1"0.'.8"S,)$-.,"-%"G*'"a<(,>"H*2,'.,"-(,"

0(<)(,"3.*"(*'.I"'.13<%1%/)(1"'.1"1$2)("3*.3*2%-(-%".,"%,)$-.,"

de seletividade. É uma boa prática em sistemas de baixa tensão 

(Z$,)(*"NY^;@"(O(25."-."6(<.*"1m/21."3*.6+6%<"-%"(*'."H3*.)%TM."

-%"O('`$3"-%")%**(I8

(c) Unidade Instantânea

 Via de regra, deve ser bloqueada pelas mesmas razões expostas 

na proteção de fase.

PROTEÇÃO DE TERRA DO PRIMÁRIO

(a) Pick-up da unidade temporizada

 Depende de vários fatores, tais como tipo de aterramento 

do sistema a montante, tipo do transformador e de conexão do 

transformador a jusante, etc.

" G"0(25("-%"(Z$,)%"$)2<2D(-("&'("%/)*%"VK"G"%"7VK"G"HVKp"("9Kp"

-("'.**%/)%"/.12/(<"-."'2*'$2).I8

(b) Temporização

 Com os relés eletromecânicos, estes dispositivos normalmente 

possuíam faixa de ajuste de 0.5 A a 2 A, eram ajustados no mínimo, 

ou seja em 0.5 A, eram instantâneos e nestes ajustes não operavam na 

energização de transformadores. Com o advento dos relés estáticos 

e posteriormente os relés numéricos digitais, a utilização inicial 

destes valores de 0.5 A e temporização instantânea mostrou-se 
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2/%&'2%/)%E" 3.2,E" %1" 1$2)(," 6%D%,E" ()$(6(" /(" %/%*C2D(TM." -.,"

transformadores. Devido ao teor de 3ª harmônica, múltiplas na 

'.**%/)%"2/*$,>"H%/%*C2D(TM."-.")*(0.I"%"%**.,"-%";Q,".,"*%<?,"3.-%1"

operar. A partir destes eventos, foram adotados os seguintes critérios 

para o ajuste de transformadores com conexão delta no primário:

 

Transformadores a óleo

 Transformador < 1 MVA=> Pick-up> 1.0 InTR

 Transformador > 1 MVA=> Pick-up> 0.8 InTR

Transformadores a seco

 Pick-up > 1.4 InTR 

 A Figura 16 ilustra os ajustes praticados.

 Para outras conexões que permitam a passagem de correntes 

de sequência zero para o primário, deve-se coordenar com a 

proteção secundária.

(c) Unidade instantânea

 Quando o transformador está conectado em delta, no 

primário, a unidade de terra poderia ser ajustada, teoricamente 

/."1m/21.E"3.2,"$1"/.6.",2,)%1("-%")%**(",%"2/2'2("H-%<)("?"$1"

'2*'$2)." (O%*)." /." -2(C*(1(" -%" ,%#$c/'2(" D%*.IE" /." %/)(/).E"

devido a erro dos TC´s deve-se ajustar esta unidade para 1.1 

6%D%,".,"6(<.*%,"'2)(-.,"/."2)%1"HOI8

 Para outras conexões, que permitam a passagem de 

correntes de sequência zero para o primário, deve-se bloquear 

esta unidade.

!"#$%&'R=')'P_$-7+-':&'$,":&:+':+'7+%%&'+5'8%"5Z%"/':+'7%&,-E/%5&:/%+-'

6/,+67&:/-'+5':+47&2
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Resumo da proteção de sobrecorrente
 As Figuras 1, 2 e 3 a seguir ilustram a síntese dos 

ajustes abordados no capítulo anterior.

(a) Proteção de fase

(a1) Proteção de terra em BT – Sistemas 

solidamente aterrados

Por Cláudio Mardegan*

Capítulo X

Proteção de transformadores – 
Parte II

Figura 1 – Resumo de ajustes de proteção de fase de 

transformadores.

Figura 2 – Resumo de ajustes de proteção de terra de 

transformadores solidamente aterrados.

 No capítulo anterior, iniciamos o estudo sobre proteção dos transformadores. Na primeira parte, falamos sobre 

normas, guias de consulta e outros importantes pontos a serem observados e abordamos o assunto “proteção 

secundária de fase”. Neste capítulo damos continuidade ao tema, começando com um breve resumo sobre 

proteção de sobrecorrente, já discorrido na última edição. Em seguida, abordaremos a proteção diferencial, que 

tem o objetivo de reduzir o valor da corrente que passa pela bobina de operação ao mínimo.
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Proteção diferencial
 Atualmente, os relés diferenciais numéricos microprocessados 

a partir de dados de placa de entrada determinam praticamente 

quase todos os parâmetros necessários. Abordaremos a sequência 

de ajustes como se o relé fosse eletromecânico para que se possa 

ter o pleno entendimento da metodologia. O objetivo dos ajustes 

da proteção diferencial é o de reduzir o valor da corrente que 

passa pela bobina de operação ao mínimo (preferencialmente 

zerar), tanto em módulo quanto em ângulo, em condições 

normais de operação.

(b) Conceitos básicos

 Antes de prosseguir na proteção diferencial é necessário 

proporcionar alguns embasamentos técnicos abordados a seguir.

b1) Zona de proteção

! "#$#!%&!$'()&!*+,'$'-.+#+&/!#!0%-#!*'!1$%2'34%!5.#!.+$.6-&.$+2#!

entre os TCs dos enrolamentos: primário, secundário e outros 

(caso houver).

(a2) Proteção de terra em MT aterrados por 

resistência de baixo valor

Figura 3 – Resumo de ajustes de proteção de terra de transformadores 

aterrados por resistência de baixo valor.
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Figura 4 – Exemplo de determinação do deslocamento angular de 

transformador.

Figura 5 – Deslocamento angular para transformadores triângulo-estrela.

Figura 6 – Deslocamento angular para transformadores estrela-triângulo.

 Assim, para o exemplo anterior, o deslocamento angular é 

representado da seguinte forma:

 b2) Deslocamento angular

 O deslocamento angular em transformadores trifásicos traduz 

o ângulo entre os fasores das tensões (e, consequentemente, das 

correntes) de fase do enrolamento de menor tensão em relação ao 

enrolamento de maior tensão.

 Assim, para que se possa determinar o defasamento angular se faz 

necessário elaborar primeiro o diagrama fasorial correspondente, lembrando 

que o defasamento angular é medido do enrolamento de tensão inferior (X) 

para o enrolamento de tensão superior (H) no sentido anti-horário.

Exemplo:

 Determinar o defasamento angular do transformador apresen-

2#*%!-%!'&76'8#!2$+5(#$!#!&'96+$:

Dyn1

Em que:

- A primeira letra (maiúscula) representa o enrolamento de tensão 

mais elevada, sendo utilizadas as seguintes letras D (Delta), Y 

(estrela) e Z (Zig-Zag).

- A segunda letra (minúscula) representa o enrolamento de tensão 

inferior, sendo utilizadas as seguintes letras d (delta), y (estrela) e z 

(Zig-Zag).

- A letra n indica que o neutro é acessível.

- O número 1 indica as horas do ponteiro de um relógio, ou seja, 

cada 30º representa uma hora (30o / 30o = 1 hora).

 Para saber o deslocamento angular em graus a partir da 

nomenclatura acima, é preciso calcular:

Deslocamento angular = número (de horas) x 30o

 Assim, para um transformador Dy11, o deslocamento angular é 

de 11 x 30o = 330o.

 As Figuras 5, 6, 7 e 8 apresentam os deslocamentos angulares 

mais comumente encontrados.



34

O Setor Elétrico / Outubro de 2010
A
p
o
io

P
r
o
t
e
ç
ã
o
 
e
 
s
e
l
e
t
i
v
i
d
a
d
e

Figura 7 – Deslocamento angular para transformadores 

triângulo-triângulo.

Figura 8 – Deslocamento angular para transformadores estrela-estrela.

Figura 9 – Característica de operação versus restrição de um relé diferencial.

(c) Ajuste do valor de pick-up
 Os principais ajustes do relé diferencial são o pick-up e o slope 

(declividade). Observe a Figura 9.

 Para que o relé diferencial não opere indevidamente, o valor do 

ajuste de pick-up deve ficar acima dos possíveis erros que podem ocorrer.

 O valor de pick-up dos relés diferenciais normalmente é ajustado 

para operar entre 0.1 pu e 0.3 pu.

(d) Ajuste do slope ou declividade
 Para que o relé diferencial não opere indevidamente, o valor do 

ajuste do slope ou declividade deve ficar acima dos possíveis erros que 

podem ocorrer, os quais são discriminados a seguir.

(d1) Erro devido à exatidão aos TCs (!TC)
 A exatidão dos TCs para proteção diferencial são normalmente 

2,5%, 5% ou 10%, o que significa que o erro pode ser de + 2,5%, + 5% 

ou + 10% até o valor do de 20 x In (se o fator de sobrecorrente for 

F20). Assim, se um dos TCs de uma mesma fase (primário e secundário) 

for positivo e o outro negativo os erros que poderão ocorrer serão de 

5%, 10% ou 20%.

 Quando houver TCs auxiliares, os erros desses TCs auxiliares 

devem ser computados.

(d2) Erro devido à comutação de tapes (!C)
 Tendo em vista que os tapes dos transformadores podem estar em 

um valor diferente do nominal, podem ocorrer diferenças por conta 

dessa corrente, localizada entre o primário e o secundário, mesmo em 

condição de carga.

(d3) Erro de “Mismatch” (!M) 
 É o erro de casamento dos TCs com a relação do transformador 

de força. Como a relação de transformação do transformador de força 

pode não coincidir com a relação entre as ligações dos TCs do primário 

e do secundário, pode haver uma diferença de corrente. O erro de 

“mismatch” é calculado como segue:

Exemplo:
 Seja um transformador de 7.5 MVA, 138-13.8 kV, com TCs de 100-5A 

no primário e 400-5A no secundário. A relação de transformação do 
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!"#$%&'()'*'+,-$./&'$0"12&%'3&%&'&4$,5.'6.',273.'6.'%.28'6"9.%.0:"&2;

Dados do relé

In = 5 A

Pick-up: 15% (0,75 A = 0,15 x 5 A)

Slope: 15% - 30% - 45%

transformador de força é 10 e a relação entre as relações dos TCs será 

(400/5)/(100/5) = 4. 

 Como a corrente nominal do transformador no primário é de 31.4 

A, a corrente no secundário será de 1.57 A no relé. No secundário, a 

corrente nominal do transformador é de 313.8 A, a qual, no secundário 

do TC, vale 3.92 A. Como pode ser observado, as correntes que chegam 

no relé de 1.57 A e 3.92 A não “casam”, embora traduzam a mesma 

corrente por unidade do transformador.

(d4) Erro devido a diferenças de ajuste de tape do relé (!R)
 Isso porque pode não existir valores exatos de ajuste no relé (do lado 

primário e secundário) relativos às correntes calculadas que irão passar pelo relé.

(d5) Erro total (!T)
 O erro total é então resumido pela expressão:

!
T
 = !

TC
 + !

C
 + !

M
 + !

R
 + !

Margem Seg

 Os valores típicos de !T variam entre 0.2 pu e 0.3 pu (20% a 30%).

(d6) Utilização de TCs auxiliares
 Para minimizar os erros entre as correntes primárias e secundárias 

que chegam no relé, pode-se utilizar TCs auxiliares, os quais muitas 

vezes possuem múltiplos ajustes de tapes. Não se deve esquecer de 

somar o erro dos TCs auxiliares no erro total.

(e) Principais fatores que afetam a proteção diferencial

!"Corrente inrush – Corrente normal que aparece na energização de 

um transformador. Somente aparece no enrolamento primário.

!"Diferenças angulares devidas às conexões delta, estrela e zig-zag.

!"Controle de tensão por tapes.

!"Diferenças de tensão entre o primário e secundário, bem como as 

relações dos TCs entre o primário e o secundário.

!"Saturação dos TCs de um dos lados.

!"Curtos à terra fora da zona da proteção diferencial quando não é 

feita a compensação das correntes de sequência zero.

!"Erro de polaridade.

Exemplo de ajuste do relé diferencial:
 Veja o esquema unifilar apresentado na Figura 10. Recomenda-se 

determinar o slope do relé diferencial, sabendo-se que o relé apresenta 

corrente nominal de 5 A e ajuste de pick-up em 15% (0,75 A). O relé 

permite os seguintes ajustes de slope: 15%, 30% e 45%.

Cálculo dos erros
Erro de correntes (Mismatch)

 

 

Erro de precisão dos TCs

 

                            (Erro máximo)

Erro de comutação de tapes

 

 

 

 

 

Erro total

 

 

Ajuste do slope

Exemplo de ajuste de relé de sobrecorrente
 A partir do esquema unifilar (Figura 11), determine os ajustes dos 

relés de sobrecorrente de fase, sabendo que o transformador é seco.
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AJUSTE DO SECUNDÁRIO (DISPOSITIVO 2)

 A corrente nominal do transformador no secundário é:

I-LTD (I1)

A corrente I-LTD (I1) deve ser ajustada em 1.25 x In, cujo valor é 2460 ~ 2500 A.

T-LTD (t1)

A temporização T-LTD (t1) deve ser o tempo para 6 x 2500 A, ou seja, 

15000 A. Ajusta-se t1 em 5s.

I-STD (I2)

A corrente I-STD deve ser ajustada com base em dois critérios: (a) a 

somatória da carga nominal demanda mais o maior motor partindo ou 

(b) abaixo do valor mínimo provável de “arcing fault”. Pelo critério (a) I 

= 5255 A e pelo critério (b) 26729 A x 0.2 = 5346 A. Como em 220 V o 

arco se auto-extingue, fica-se com o critério (a) x 1.1 = 5780.0 A / 2500 

= 2.3. Como os ajustes são discretos, escolhe-se o 3.

T-STD (t2)

Como a curva é entre dois disjuntores deve ficar acima curva do 

dispositivo a jusante, ou seja, escolhe t2 = 0.4 s

I-INS (I3)

Deve ser bloqueado, pois o dispositivo fica em entrada de painel.

AJUSTE DO PRIMÁRIO (DISPOSITIVO 3)

 A corrente nominal do transformador no primário é:
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I>

A corrente I> deve ser ajustada em 1.5 x In, cujo valor é 49.2 ~ 50 A, 

o que no relé significa 50 / RTC = 50 / 20 = 2.5 A, que em múltiplos da 

corrente nominal do relé é 2.5 / 5 A = 0.5 x In.

DT (t>)

A temporização t> deve ser o tempo do dispositivo à jusante mais 0.3 

s. O tempo do dispositivo à jusante é de 0.4 s somado ao intervalo de 

0.3 s chega-se a 0.7 s para a corrente de curto-circuito transitória no 

secundário, cujo valor é de 26729 A, que referida ao primário é 26729 / 

60 = 445.5 A. Esta corrente equivale a 450 / 50 = 8.91 vezes o ajuste de 

I>. Assim, para uma característica IEC muito inversa, temos:

 Em termos de TMS = 0.41 ou T = TMS x 1.5 = 0.6 s.

I>>

A corrente I>> é ajustada baseada em dois critérios: 

(A) CORRENTE INRUSH

 A corrente inrush de um transformador seco é dada por:

*CLÁUDIO MARDEGAN é engenheiro eletricista formado pela Escola Federal de 
Engenharia de Itajubá (atualmente Unifei). Trabalhou como engenheiro de estudos 
!"#!$!%&'(&!)"$'*+,-.!$"#!"/).+'0/1./)1+'2"('-#"3',"!"$!(!+1&1#-#!"%-"4(-+-*'.5-"#'"

AutoCad®. Além disso, tem experiência na área de projetos, engenharia de campo, 
montagem, manutenção, comissionamento e start up. Em 1995 fundou a empresa 
EngePower® Engenharia e Comércio Ltda, especializada em engenharia elétrica, 
benchmark e em estudos elétricos no Brasil, na qual atualmente é sócio diretor. O 
material apresentado nestes fascículos colecionáveis é uma síntese de parte de um 
livro que está para ser publicado pelo autor, resultado de 30 anos de trabalho.

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO
Confira todos os artigos deste fascículo em www.osetoreletrico.com.br

Dúvidas, sugestões e comentários podem ser encaminhados para o e-mail 
redacao@atitudeeditorial.com.br

(B) 1.1 X ICC SUBTRANSITÓRIA ASSIMÉTRICA MÁXIMA NO 

SECUNDÁRIO

 A corrente subtransitória assimétrica no secundário é 34225 A que, 

multiplicada por 1.1, dá 37648, a qual, referida ao primário, é 37648 / 60 

= 627.5 A que, por sua vez, no relé representa 627.5 /20 = 31.37 A que 

em múltiplos da corrente nominal do relé é 31.37 / 5 A = 6.3 x In. Esse 

é o ajuste adotado (b) > (a).

t>>

A temporização t>> deve ser ajustada no mínimo. A Figura 12 ilustra 

o exemplo.

!"#$%&'(<'*'!72=&'6.'>.%"1:&?@7'#%A1:&'6.',.2.5">"6&6.'6.'9&,.;
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 Este capítulo abordará as funções 46, 51V, 40, 32, 

81, 24, 59GN, 49S e 60. São as funções típicas para 

a proteção de geradores. Apresentam-se a seguir as 

principais normas utilizadas e, para cada função, são 

dados exemplos e soluções.

Normas e guias
 São apresentadas a seguir as principais normas 

utilizadas neste capítulo:

!" #$%&"'()*+,+-+..(

!" #$%&"'()*+,/-+..0

!" #$%&"'()*+,1-+.2)

Proteções típicas
" #34565789-65" 79" :;<=49" +" >" 56?=5@9" =7;AB94" C>"

56?=5@9" C5" 34>85DE>" 3949" 9" F>7A<=49DE>" <549C>4-

transformador. Abrangeremos neste capítulo apenas 

algumas funções, a saber:

!" G1

!" 0+H

!" G,

!" (/

!" 2+

!" /G

!" 0.I$

!" G.%

!" 1,

   Função 46
 Esta função se constitui na proteção para correntes 

desequilibradas do estator/sequência negativa. 

&7J@5496"6E>"96"F9=696"C5"C565?=;BKL4;>"C5"F>445785"

em um gerador, sendo as mais comuns: as assimetrias 

de sistema provocadas pela não transposição de 

linhas, cargas desequilibradas, faltas desequilibradas 

e falta de fase.

" M6696" F>4457856" C5" 65?=N7F;9" 75<98;O9" P&2) no 

estator induzem correntes de frequência dobrada 

no rotor, provocando um sobreaquecimento em um 

curto intervalo de tempo.

(a) Corrente de sequência negativa 
permissível continuamente

" #" F>445785" C5" 65?=N7F;9" 75<98;O9" &2 permissível 

permanentemente pelo gerador é apresentada na 

Tabela 1.

Por Cláudio Mardegan*

Capítulo XI

Proteção de geradores

!"#$%&'(')'*+,$-.&'$/"01&%'234"56'7-'4%62-896'4&%&'&'

56/0#$%&896'76'#-%&76%:2%&/+;6%.&76%<
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(b) Corrente de sequência negativa permissível de 
curta-duração

" #"Q9L5B9"/"934565789">"&2
2t permissível de curta duração pelos geradores.

" #":;<=49"/"@>6849">"O9B>4"C5"&2
2t (de sequência negativa) para 

geradores de rotor cilíndrico com resfriamento direto.

 Os valores apresentados nos itens (a) e (b) somente devem ser 

utilizados quando todos os esforços em se obter a característica real 

do fabricante fracassaram ou quando o sistema ainda está sendo 

projetado, quando a característica real da máquina ainda não é 

conhecida.

 Dois tipos de relés são normalmente utilizados para realizar 

esta proteção: o relé com característica extremamente inversa e o 

relé digital com característica que se compatibiliza com as curvas 

C5"&2t de sequência negativa do gerador.

 O relé de característica extremamente inversa é utilizado para 

!"#$%&'=')'>&16%'7-'?
2

22'@7-'+-,$A/5"&'/-#&2"B&C'4&%&'#-%&76%-+'7-'%626%'

5"13/7%"56'56.'%-+;%"&.-/26'7"%-26<

TABELA 1 – CORRENTE DE SEQUÊNCIA NEGATIVA PERMISSÍVEL 
CONTINUAMENTE EM GERADORES

10
5

10
8
6
5

'>445785"C5"%5?=N7F;9"$5<98;O9"R54@;66KO5B"-"'>78;7=9@5785

Tipo do Gerador

R>B>6"%9B;57856

S>8>4"';BK7C4;F>

'>@"574>B9@578>6"9@>485F5C>456"F>75F89C>6

'>@"574>B9@578>6"9@>485F5C>456"7E>"F>75F89C>6

S56T4;9@578>"&7C;458>

Resfriamento Direto  até 960 MVA
         961 até 1200 MVA
       1201 até 1500 MVA

&/"R54@;66KO5B"PUV

TABELA 2 – I2T DE SEQUÊNCIA NEGATIVA PERMISSÍVEL DE CURTA DURAÇÃO EM GERADORES

40
30

30

10

Equação da Figura 10.1

'>445785"C5"%5?=N7F;9"$5<98;O9"R54@;66KO5B"-"'>78;7=9@5785

Tipo do Gerador

R>B>6"%9B;57856

Compensador Síncrono

I549C>4"C5"S>8>4"';BK7C4;F>

S56T4;9@578>"&7C;458>

Resfriamento Direto  até 800 MVA
         801 até 1600 MVA

&2
2 8"R54@;66KO5B"PUV
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unidade de sequência negativa é ajustada para 0.6 pu da corrente 

de plena carga. Assim, esta unidade pode não operar para o caso 

de haver a falta de fase (abertura de uma fase) ou condições mais 

severas de cargas desequilibradas.

 Os relés digitais, por serem bem sensíveis, também podem ser 

ajustados para condição de alarme quando a corrente de curta 

duração exceder a corrente de sequência negativa permanente.

 O relé de sequência negativa é normalmente projetado para 

desligar o disjuntor principal do gerador.

Exemplo
" W9C>"=@"<549C>4"?=5"6=3>489"F>78;7=9@5785"2U"C5"F>445785"

de sequência negativa e uma corrente de curta-duração de 

65?=N7F;9"75<98;O9"C9C9"3>4" &2t = 10 pu2*6*"R5C5-65"C5854@;794">"

ajuste da proteção de sequência negativa, sabendo-se que o relé 

C;63>7;L;B;X9"9"F949F854K68;F9"#$%&"@>C549C9@5785";7O5469*

Solução
" H;68>"?=5">"&2t = 10 pu2*6*"R949"&"Y"+"3=Z">"<549C>4"6=3>489"5689"

corrente durante 10 s e para 0.1 pu, o gerador suporta esta corrente 

por 1000 s.

 Assim, deve-se passar a característica do relé abaixo desta 

F=4O9*"["C;9B"C5" 85@3>"\"Y")"34>85<5"9" 45T54;C9"F949F854K68;F9*"#"

Figura 3 ilustra como deve ser feito o ajuste.

Função 51V
 Quando ocorre um curto-circuito em um circuito de gerador, 

como foi visto, ocorre um decremento na corrente do gerador, ou 

seja, ele não mantém o valor da corrente de curto-circuito como no 

F96>"C9"'>7F566;>7]4;9*"$>";7689785"C>"F=48>-F;4F=;8>">F>445@"C>;6"

fenômenos simultâneos (sobrecorrente e subtensão).

 Existem dois modos de proteção: 

!" %>L45F>445785"F>@"45684;DE>"C5"8576E>

!" %>L45F>445785"F>@"6=354O;6E>"C5"8576E>

!"#$%&'D')'*E-.416'7-'4%62-896'7-'+-,$A/5"&'/-#&2"B&'76'#-%&76%<

" R;F\-=3" P3949" +,,U" C5" 8576E>V" Y" +*+0" &7" <549C>4*" #"

temporização deve coordenar com a proteção à frente do gerador 

(suprida pelo gerador).

" #"45T54N7F;9";7C;F9"9^=685"?=5"O94;9"C5"+*0"9"/"&7"C>"<549C>4"F>@"

temporização de 0.5 s.

 Os relés 51V devem atuar sobre um relé de bloqueio, 

desligando-se o disjuntor principal do gerador, o campo e a máquina 

primária (turbina). 

 Quando relés de distância são utilizados para a proteção de 

linhas, os relés 51V podem ser substituídos por relés de distância 

para realizar a proteção de backup, pois consegue-se melhor 

coordenação.

 

Exemplo 2
" R5C5-65"C5854@;794">6"9^=6856"C>"45B_"0+H"C5"=@"8=4L>"<549C>4"

e apresentar o coordenograma, sabendo-se que o relé 51V de um 

gerador deve coordenar com outro, à jusante, cujos parâmetros são 

&3;F\=3"Y"+"`"&7a"b"Y",*/Ga"'=4O9"Y"$>4@9B"&7O5465a"Q'"+/,,"c"0"#"5"

que os dados do turbo-gerador são:

&7"Y"+,,G"#

!_do = 0.0225 s

!"dC>"Y"G*)1"6

Ra = 0.018495 Ohms

efC"Y"+1U"Y",*+13="`"gL965"Y",*+1"`")*.(0"Y"+*/1.1"[h@6

edC"Y"/GU

eC"Y"+.+U

Solução
" ["3;F\-=3"A79B"C9"T=7DE>"_"9^=689C>"3949"+*+0"`"&*

&7"Y"+,,G"#

R;F\-=3"Y"++0G*1"#

 Tendo em vista a curva de decremento do gerador, foi escolhida 

9"F949F854K68;F9"C5"85@3>"C5A7;C>"3949"=@"85@3>"C5">3549DE>"C5"

0.3 s. Veja coordenograma seguinte.

Função 40 (Perda de campo)
 A perda de campo pode ocorrer por: 

!" W56B;<9@578>"9F;C5789B"C;6^=78>4"C5"F9@3>a

!" #L548=49"C>"F;4F=;8>"C5"F9@3>a

!" '=48>-F;4F=;8>"C>"F9@3>a

!" :9Bh9"C>"6;685@9"C5"F>784>B5a

!" R54C9"C>"6;685@9"C5"5`F;89DE>*"

(a) Turbo-geradores

!" i]?=;79";4]"C;639494"P%5"&Y&FLZSRi/-0Ua"3949"L9;`>"F9445<9@578>"

SRi,*+-,*/UVa

!"R9669"9">35494"F>@>"<549C>4"C5";7C=DE>a
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e !"'94<9"39669"9"45F5L54">6"H#46"C>"6;685@9"9>"?=9B"568]"F>75F89C>a

!"\j"5"56F>445<9@578>"C5357C5@"C>"F9445<9@578>";7;F;9B"P?=978>"

@9;>4"6"@57>6"\jV*

 A condição mais severa é perder o sistema de excitação com o 

gerador operando a plena carga. Nestas condições:

!"#6" F>4457856"7>"56898>4"3>C5@"5`F5C54"/"3=" P<549C>4"354C5=">"

6;7F4>7;6@>Va

!"%E>";7C=X;C96"F>4457856"5B5O9C96"7>"4>8>4a

!"%>L459?=5F;@578>6"354;<>6>6"7>6"574>B9@578>6"C>"56898>4"5"4>8>4"

3>4"=@"354K>C>"C5"85@3>"F=48>a

!"%>L459?=5F;@578>6"796"5`845@;C9C56"C>"7JFB5>"C>"56898>4*"

 Não se pode predizer por quanto tempo o gerador pode operar 

sem o campo, mas em velocidades diferentes da síncrona este tempo 

é pequeno.

 Os efeitos sobre o sistema:

!" #=@578>" C9" 3>8N7F;9" 4598;O9" 9L6>4O;C9" C9" 45C5" F9=69" ?=5C96"

de tensão que, por sua vez, degradam a performance de outros 

<549C>456"?=5"5O578=9B@5785"5685^9@"F>75F89C>6"9>"6;685@9a

!"R>C5@">F>4454"6=L8576k56"5l>="C56B;<9@578>6"C5"B;7h9l"F9L>6"?=5Z"

3>4"6=9"O5XZ"9T589"9"5689L;B;C9C5"C>"6;685@9a

!"m;C4><549C>456a

!"R>C5@"6=3>4894"C5"/,U"9"/0U"C5"F94<9"7>4@9B"65@">"F9@3>Z"65@"

354C54">"6;7F4>7;6@>a"

!" %5" 9" 354C9" C5" F9@3>" >F>4454" F>@" >" <549C>4" 34n`;@>" >=" 9"

plena carga, as consequências serão as mesmas descritas para os 

turbo-geradores e, assim, elevadas correntes circulam no estator e 

654E>" ;7C=X;C96" 7>" F9@3>" 96" ?=9;6" 3>C5@" C97;AF94" >6" 45T54;C>6"

enrolamentos e/ou os enrolamentos amortecedores, além de 

absorver potência reativa do sistema.

(c) Proteção 
 O método mais utilizado para detectar a perda de campo de 

um gerador consiste da aplicação de relés de distância para sentir a 

variação da impedância vista dos terminais do gerador.

 Existem dois tipos de esquema de releamento usados para 

detectar as impedâncias vistas durante a perda de campo. Uma 

aproximação consiste de uma ou duas unidades mho utilizadas 

para proteger a máquina. A outra aproximação consiste da 

combinação de uma unidade de distância (impedância), uma 

unidade direcional e uma unidade de subtensão instaladas nos 

terminais do gerador e ajustados para “olhar” para dentro da 

máquina.

 A Figura 4 mostra o esquema utilizado.

 

 Normalmente, o diâmetro do círculo interno é da ordem de 

,*)"eC*

 Alguns relés podem solicitar a impedância em Ohms secundários. 

Neste caso, o valor da impedância deve ser corrigido pela equação a 

seguir:

(d) O que se deve desligar:
!"["C;6^=78>4"34;7F;39B"C>"<549C>4a

!"["C;6^=78>4"C>"F9@3>"5">"C;6^=78>4"C>"6;685@9"9=`;B;94*

 Esse esquema não se aplica a:

!"'9BC5;49"o>7F58h4>=<fa

!"p7;C9C5"oF4>66-F>@3>=7Cfa

!"p7;C9C5"?=5"7E>"3>C5"84976T54;4"F94<96"9=`;B;9456"6=AF;57856"3949"

manter a caldeira e o sistema combustível.

Exemplo 3
" p@"<549C>4"3>66=;"=@9"4598q7F;9"84976;8n4;9"C5"5;`>"C;458>";<=9B"

9"edC"Y"/GU"5"=@9"4598q7F;9"6K7F4>79"C5"5;`>"C;458>"eC"Y"+.+U*"

Sabendo-se que o relé utilizado pode ser parametrizado na base 

deste gerador, determinar os ajustes das proteções da função 40.

Solução
Zona 1

Offset Z1

%54]"F>B>F9C>"5@"S"Y",*,"5"e"Y"-+/U*

Diâmetro da zona 1

W5O5"654"9^=689C>"3949"+,,U"P+"3=V*

Temporização da zona 1

A temporização da zona 1 será instantânea.

Zona 2

Offset Z2

%54]">"@56@>"C9"g>79"+Z"F>B>F9C>"5@"S"Y",*,"5"e"Y"-+/U*

!"#$%&'F')'G%62-896'7-'4-%7&'7-'-E5"2&896'-.'7$&+'H6/&+<
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Diâmetro da Zona 2

W5O5"654"9^=689C>"3949"+.+U*

Temporização da Zona 2

#"85@3>4;X9DE>"C9"g>79"/"654]"C5",*1"6*

Função 32R – Anti-motorização
 No gerador, esta função tem por objetivo visualizar uma 

@>8>4;X9DE>Z">="65^9Z"65"h]";7O546E>"C>"r=`>"C5"3>8N7F;9"98;O9Z"65"

o gerador passa a absorver potência ativa ao invés de entregá-la, 

passando então a operar como motor síncrono. Este relé deve ser 

ajustado para “olhar” no sentido do gerador.

 A sensibilidade e o ajuste do relé dependem do tipo de 

máquina primária envolvida, visto que a potência necessária 

para motorizar é função da carga e das perdas nas engrenagens 

da máquina primária. A proteção contra motorização da máquina 

visa a turbina e não o gerador. O fabricante da turbina deve ser 

consultado para a temporização, pois, os efeitos da motorização 

6E>Z"57845">=84>6s"P9V"9?=5F;@578>"C>"4>8>4"79"8=4L;79"9"O93>4a"

PLV"F9O;89DE>"79"h;C4]=B;F9a"PFV";7F57C;94">"nB5>"7E>"?=5;@9C>"

no motor diesel.

 Em turbinas a gás, a sensibilidade de relé 32 não é crítica, visto que 

a carga de compressão requer uma potência substancial do sistema de 

98_"0,U"C9"3>8N7F;9"7>@;79B*"#66;@Z">"3;F\-=3"C5689" T=7DE>"3>C5"

654"C5"+,U"9"+0U"65">"6;685@9"_"C>"8;3>"63B;8-6h9T8*"%5"T>4"6;7<B5-6h9T8"

=8;B;X9-65"0,U*"#B<=@96"B;85498=496"3456F45O5@"C5"(U"9"0U*

 Um sistema diesel com nenhum cilindro queimando representa 

=@9"F94<9"C5"98_"/0U"C9"7>@;79B"5"966;@"89@L_@"7E>"934565789"

problemas particulares de sensibilidade. Dessa forma, o pick-up 

C5689"T=7DE>"3>C5"654"C5"0U"9"/0U*

 Em turbinas hidráulicas, quando as pás estão debaixo da lâmina 

d’água, a potência ativa para motorização é elevada. Entretanto, 

quando as pás estão acima da lâmina, a potência reserva para 

@>8>4;X94" 3>C5" 654" 5`845@9@5785" L9;`9Z" 57845" ,*/U" 5" /U" C9"

nominal e assim deve-se utilizar um relé direcional de potência 

extremamente sensível. Normalmente os ajustes são feitos entre 

,*/U"5"/U"65"96"Bq@;796"3>C5@"AF94"T>49"Ct]<=9"5"@9;>4"C>"?=5"/U"

65"AF945@"C5784>"Ct]<=9*

 Turbinas a vapor operando sob pleno vácuo e entrada 

C5" O93>4" X54>" 345F;69" C5" 934>`;@9C9@5785" C5" ,*0U" 9" (U"

da potência nominal para motorizar. Desta forma, requer 

também um relé direcional de potência sensível. Se a turbina 

fosse operada com suas válvulas parcialmente fechadas, um 

pouco abaixo do valor a vazio, a potência elétrica absorvida 

do sistema deveria ser essencialmente zero e o relé direcional 

de potência poderia não detectar esta condição. Visto que o 

sobreaquecimento da turbina ainda poderia ocorrer, alguns 

meios adicionais de proteção são necessários. Os ajustes ficam 

7>4@9B@5785"57845"+U"9"(U*

 Os relés direcionais de potência recebem sempre temporizações, 

que dependem de cada caso.

 Alguns fabricantes fornecem o ajuste em função da potência 
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7>@;79B"C>" 65F=7C]4;>"C>6" 45C=8>456"C5"@5C;C9" PQ'6"5"QR6V"5"C9"

potência do gerador. Neste caso, o valor pu ajustado é dado pela 

equação 1, acima.

 Em que:

R
#u-%M'

"Y"R>8N7F;9"98;O9"9^=689C9"7>"65F=7C]4;>"Y"RAJ"l"PSQ'"`"SQRV

RAJ"Y"R>8N7F;9"98;O9"9^=689C9"Y"\*RN

k = Fator que depende do tipo de turbina (conforme explicado nos 

parágrafos anteriores)

SQ'"Y"S5B9DE>"C>"Q'"Y"&
+$-Q'

"l"&
/$-Q'

SQR"Y"S5B9DE>"C>"QR"Y"p
+$-QR

 / U
/$-QR

&
+$-Q'

"Y"'>445785"7>@;79B"34;@]4;9"C>"Q'

&
/$-Q'

"Y"'>445785"7>@;79B"65F=7C]4;9"C>"Q'

U
+$-Q'

"Y"Q576E>"7>@;79B"34;@]4;9"C>"QR

!3 U
/$-Q'

"Y"Q576E>"7>@;79B"65F=7C]4;9"C>"QR

S
%M'
"Y"""`"&

/$-Q'
 x U

/$-QR

!3"RN"Y"R>8N7F;9"98;O9"7>@;79B"C>"<549C>4

SN"Y"R>8N7F;9"93945785"7>@;79B"C>"<549C>4"Y""""`"pN"`"&N
UN = Tensão nominal do gerador

*,$&896'(

&N"Y"'>445785"7>@;79B"C>"<549C>4

Relés de frequência – função 81
 Os geradores estão sujeitos às condições anormais de sub/

sobrefrequência, fundamentalmente nas condições:

!"S5^5;DE>"C5"F94<96lC56B;<9@578>"C5"C;6^=78>456"3>4"T9B896"7>"B9C>"

da carga (sobrefrequência)

!"%>L45F94<9l9L548=49"C5"C;6^=78>4"C9"6=L5689DE>"C9"F>7F566;>7]4;9"

com outros consumidores na linha/perda de unidades geradoras 

(subfrequência)

 Na primeira condição, ocorre o disparo máquina, considerando 

>" L9B97D>" C5" 5754<;9*" '>@>" >" 6;685@9" 57845<9O9" =@9" 3>8N7F;9"

ativa à carga, quando do desligamento parcial ou total dela, esta 

energia não tem para quem ser entregue e é transformada em 

energia cinética.

 Quando se diminui a frequência, reduz a ventilação da máquina 

e, consequentemente, os kVA que a máquina pode entregar. O 

fabricante deve ser consultado sobre esta condição.

 As pás das turbinas são projetadas de modo a operar, à 
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  O fabricante da turbina deve sempre ser consultado de modo 

a se obter as faixas de frequência permissíveis e não permitidas. A Figura 

6 apresenta as regiões permitidas e não permitidas de uma turbina a 

vapor, compondo a curva de pior caso de cinco fabricantes diferentes.

!"#$%&'I')'J6.6'+96'4%6K-2&7&+'&+'4L+'7&+'2$%M"/&+'4&%&'-B"2&%'&'

%-++6/N/5"&'4&%&'&+';%-,$A/5"&+'.O12"4&+'7&'/&2$%&1<

!"#$%&'P')'Q-#"R-+'4-%."2"7&+'-'/96'4-%."2"7&+'@7-'+6M%-'-'

+$M;%-,$A/5"&C'-.';$/896'7&'7$%&896'@."/$26+C'7-'$.&'2$%M"/&'&'B&46%'

56.46/76:+-'&'5$%B&'7-'4"6%'5&+6'7-'5"/56';&M%"5&/2-+'7";-%-/2-+<

Sobre-excitação – Função 24 (Voltz / Hertz)
 A equação 2 seguinte calcula a tensão induzida em uma bobina.

 

Em que:

$"Y"$J@54>"C5"563;496"C9"L>L;79

F = Frequência

[Equação 2]

frequência nominal, fora da faixa de ressonância para as frequências 

harmônicas de ordem 2, 3, etc., conforme indicado na Figura 5.
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v"Y"W576;C9C5"C5"r=`>

%"Y"%5DE>"C>"7JFB5>

" '>@>"8>C>6">6"854@>6"C9"5?=9DE>"/"6E>"F>76897856Z"5`F58>"M"5"TZ"

pode-se dizer que:

 

" #" C576;C9C5" C5" r=`>" _" =@" L>@" ;7C;F9C>4" C5" 9?=5F;@578>Z"

mesmo a vazio, visto que as perdas por histerese e Foucault são 

proporcionais à Bx, em que x é uma potência de B. Assim, pode-se 

@5C;4"56656"9?=5F;@578>6Z"@>7;8>497C>-65"9"45B9DE>"HlmX*

" #"7>4@9"#$%&"'()*+,/-+..1"F;89"?=5"9"7>4@9"#$%&"'0,*+(-+.))"

5"#$%&l&MMM"%8C"1)-+.)/"3456F45O5"?=5"=@"<549C>4"C5O5"F>765<=;4"

operar satisfatoriamente na potência nominal (kVA), frequência e fator 

C5" 3>8N7F;9" 7>@;79B" 3949" ?=9B?=54" 8576E>" 57845" .0U" 5" +,0U" C9"

tensão nominal. Fora desta faixa, podem ocorrer problemas térmicos 

9" @57>6" ?=5" 65^9" 5635F;AF9C>" 5685" C589Bh5" 79" F>@349*" #" 6>L45-

excitação é um dos desvios que devem ser monitorados e protegidos.

" #" 6>L45-5`F;89DE>" C>" 7JFB5>" @9<7_8;F>" C>" <549C>4" 5l>="

transformador irá ocorrer sempre que:

!""#"45B9DE>"H>B86lm548X"93B;F9C9"7>6" 854@;79;6"C>"<549C>4"5`F5C54"

+*,0"3="P79"L965"C>"<549C>4Va

!"#"45B9DE>"H>B86lm548X"93B;F9C9"7>6"854@;79;6"C5"=@"84976T>4@9C>4"w"

3B579"F94<9"5`F5C54"9"+*,0"3="P79"L965"C>"84976T>4@9C>4Va

!"#"45B9DE>"H>B86lm548X"93B;F9C9"7>6"854@;79;6"C5"=@"84976T>4@9C>4"9"

vazio exceder a 1.1 pu (na base do transformador).

 Os efeitos da sobre-excitação são o aumento da corrente de campo e o 

sobreaquecimento do gerador/transformador e causar a falha da isolação.

 Estas situações podem ocorrer no start-up/shutdown do sistema (V/

mX"C9">4C5@"C5"+*,0"3=V"5"C=49785"45^5;Dk56"C5"F94<9"P3>C5"Fh5<94"9"

HlmX"98_"@9;>456"?=5"+*/0"3=V*

" M@"6;685@96"F>@"935796"=@"45B_"P>="568]<;>V"HlmXZ">"9^=685"_"T5;8>"

3949"++,U"C>"O9B>4"7>4@9B"?=5"C]"9B94@5"5"84;3"5@"1"6*

" '>@"C>;6" 45B_6" P>=" 568]<;>6V"HlmXZ" >" 34;@5;4>" 45B_" P>=" 568]<;>V"

_"9^=689C>"57845"++2U"9"+/,U"5" 85@3>4;X9DE>"57845"/"6"5"1"6"5">"

65<=7C>"45B_"_"9^=689C>"3949"++,U"5"85@3>4;X9DE>"57845"G0"6"5"1,"6*

" #6":;<=496")"P9V"5"PLV"@>6849@"5`5@3B>6"C5"9^=6856"C5689"34>85DE>*

!"#$%&'S')'*E-.416+'7-'&K$+2-+'7-'%-1T'7-'+6M%-:-E5"2&896U'@&C'56.'76"+'

-+2L#"6+'-'@MC'56.'%-1T'7-'2-.46'"/B-%+6<

Exemplo 4
 Sabendo-se que um gerador possui uma característica de sobre-

5`F;89DE>"C9C9"3>4"=@9"F=4O9"C5"HlmXZ"C5854@;79C9"35B9"4589"C5A7;C9"

35B>6"C>;6"3>78>6"65<=;7856"R+"Y"P+,0U"HlmXZ"+,,,"6V"5"R/"Y"P+G,U"Hl

mXZ"/"6VZ"5"?=5">"45B_"=8;B;X9C>"C;63>7;L;B;X9"9"F=4O9"C>"&MMMZ"35C5-65"

C5854@;794">6"9^=6856"C9"T=7DE>"/G"PHlmXV*

Solução
 A característica do relé é dada pela equação seguinte:

8"Y",*+2"b"l"Pi-+V2 

" '>@>"9"@]?=;79"6=3>489"=@9"6>L45-5`F;89DE>"C5"+G,U"C=49785"/"

s, para protegê-la devemos passar a curva do relé abaixo deste ponto. 

No caso, será utilizada uma temporização de:

T = 0.9 x 2 = 1.8 s.

i"Y"+G,U"Y"+*G"3=

" x5O97C>">6"O9B>456"5"8;497C>-65">"O9B>4"C5"b"79"5?=9DE>"C>"&MMM"C>"

relé obtém-se:

b"Y"8"*"Pi-+V2 / 0.18 = 1.8 . (0.4)2 / 0.18

b"Y"+*1

Proteção de terra
 O valor da falta fase-terra é intimamente dependente do tipo 

de aterramento do gerador e consequentemente os dispositivos de 

34>85DE>"T965"3>C5@"7E>"654"6=AF;5785@5785"6576KO5;6"3949"96"T9B896"w"

terra. Assim, o valor da falta fase-terra pode variar desde zero (sistema 

7E>"985449C>V"98_">"O9B>4"C>"F=48>-F;4F=;8>" 84;T]6;F>" P>="@9;>4"c"3949"

sistemas solidamente aterrados). Outro aspecto importante a salientar 

é que, conforme o ponto de falta se move dos terminais para dentro da 

máquina na direção do neutro do gerador, o valor da corrente de falta 

no estator vai decaindo.

 Um esquema diferencial pode detectar uma falta fase-terra, 

dependendo do valor da falta e do tipo de aterramento. Quanto mais o 

valor da falta à terra é limitado em relação à corrente de carga nominal 

do gerador, maior o percentual desprotegido do enrolamento do estator.

 Esquemas diferenciais não propiciarão proteção de terra em sistemas 

aterrados por resistência de alto valor com correntes limitadas entre 3 A 

a 25 A. A Figura 8 mostra a relação aproximada entre a corrente de falta 

à terra no estator e a percentagem de enrolamento desprotegido.

" #" 7>4@9" #$%&l&MMM" '()*+,+-+..(" 34>ON" 9B<=76" 56?=5@96" C5"

[Equação 3]

(a)

(B)
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!"#$%&'V')'G6%5-/2&#-.'76'-/%61&.-/26'7-+4%62-#"76'-.';$/896'76'

B&16%'7&'56%%-/2-'7-';&12&'W'2-%%&<

proteção de terra sensíveis (sensitive ground).

 O esquema mais comumente utilizado para sistemas aterrados 

por resistência de alto valor consiste da utilização da proteção 59GN, 

conforme mostrado na Figura 1. Este tipo de relé é projetado para ser 

sensível à tensão de frequência fundamental e insensível para tensões 

harmônicas de terceira ordem e outras harmônicas de sequência zero.

 O ajuste típico deste relé é ajustado para um pick-up mínimo de 

aproximadamente 5V. Este tipo de proteção consegue abranger cerca de 

/U"9"0U"C>"574>B9@578>"C>"56898>4*"R>4"?=568k56"C5"65<=497D9"C5O5-65"

aterrar o secundário do transformador de aterramento (lado do resistor). 

Esta proteção deve desligar o disjuntor principal do gerador e a turbina.

 Quando se utiliza aterramento do neutro do gerador por resistência 

de baixo valor, a corrente do resistor é escolhida entre 200 A até 

+0,U" C9" F>445785" 7>@;79B" C>" <549C>4*" #85449@578>" 3>4" 4598q7F;9"

7>4@9B@5785"B;@;89"9"F>445785"C5"T9B89"57845"/0U"5"+,,U"C9"F>445785"

de curto-circuito trifásico. Quando se utiliza um transformador zig-zag 

de aterramento, o valor normalmente limitado é da ordem de 400 A. 

 Proteção de sobrecarga
 O guia “Guide for AC Generator Protection”"#$%&"'()*+,/-+..1"

F;89" ?=5" 9" 7>4@9" #$%&" '0,*+(-+.))" 3456F45O5" ?=5" 9" F939F;C9C5"

térmica de curta-duração do enrolamento da armadura é capaz de 

suportar o seguinte:

TABELA 3 – CAPACIDADE TÉRMICA DE CURTA-DURAÇÃO DA ARMADURA CONFORME
ANSI C50.13

226

10

154

30

130

60

116

120

'>445785"C5"#4@9C=49"PUVs

Tempo em segundos:

" ["O9B>4"C5"+,,U"65"45T545"w"F>445785"7>@;79B"C9"@9?=;79"w"@]`;@9"

pressão de hidrogênio.

 O esquema indicado para este tipo de proteção são os detectores de 

temperatura (RTDs) ou relés de sobrecorrente que promovam a proteção 

da curva da Tabela 3.

 A proteção de sobrecorrente deve ser de torque controlado e 

3>66=;4"C=96"=7;C9C56s"=@9";768978q759"9^=689C9"3949"++0U"C9"F>445785"
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Engenharia de Itajubá (atualmente Unifei). Trabalhou como engenheiro de estudos 
!"#!$!%&'(&!)"$'*+,-.!$"#!"/).+'0/1./)1+'2"('-#"3',"!"$!(!+1&1#-#!"%-"4(-+-*'.5-"#'"
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CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO
!"#$%&'(")"*'"*'&%(+,"*')-*(-'.&*/0/12"'-3'4445"*-("%-2-(%+/"5/"356%
789+)&*:'*1,-*(;-*'-'/"3-#(<%+"*'=")-3'*-%'-#/&3+#>&)"*'=&%&'"'-?3&+2'

%-)&/&"@&(+(1)--)+("%+&25/"356%

nominal que é utilizada para controlar o torque da unidade temporizada 

e outra temporizada com característica extremamente inversa ajustada 

F>@"3;F\-=3"57845")0U"5"+,,U"C9"F>445785"7>@;79B"9^=689C>"3949")6"

79"F>445785"C5"//1U"C9"F>445785"7>@;79B*"'>@"56856"9^=6856Z"5O;89-65"

>3549DE>"9L9;`>"C5"++0U"C5"6>L45F94<9*

Exemplo 5
 Determinar o ajuste da constante de tempo da função 49 de um relé 

C5"34>85DE>"C5"<549C>4Z"69L57C>"?=5"5B5"6=3>489"+0,U"C=49785"(,"6*

Solução:

" ["<549C>4"6=3>489"=@9"6>L45F94<9"C5"+0,U"&7"3>4"(,"6*

 Do manual do relé sabe-se que: 

8"Y"(,"6" &"Y"+*0"&7" &3"Y"+l+*,0"""Y",*.0"P9?=5F;@578>"34_O;>V

!"Y"y" &L"Y"+*,"&7

 

  Adota-se

! = 6 minutos, para proteger o gerador.

 Normalmente para o pick-up da função 49 ajusta-se a função para 

=@"O9B>4"C5"+*,0"`"&7*
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[Equação 4]

Função 60 (Supervisão de queima de fusíveis de TPs)
 Esta função é conectada conforme a Figura 1. Utilizam-se dois 

F>7^=78>6"C5"QR6"PF>75F89C>6"5@"z"985449C9-z"985449C9VZ"7>6"?=9;6"57845">6"

F;4F=;8>6"C5"=@9"@56@9"T965"C5"QR6"C;T5457856"_"F>75F89C>"=@"45B_"?=5"

checa a variação da tensão. Em condições normais (sem queima de fusíveis), 

a tensão no relé 60 é zero. Quando da queima do fusível, a tensão que 

aparece no relé é a tensão fase-terra. É utilizado um relé 60 em cada fase.

 Esta função normalmente retira de operação o regulador de 

tensão (AVR) e bloqueia todas as funções de proteção que utilizam 

a tensão para operar de maneira a garantir a não falsa operação dos 

6;685@96Z"89B"F>@>"96"T=7Dk56"G,Z"(/Z"/)Z"58F*

Recomendações da ANSI C37.102
" ["<=;9"oI=;C5"T>4"#'"I575498>4"R4>85F8;>7f"#$%&"'()*+,/-+..1"

traz prescrições e indicações para as funções aqui apresentadas e outras 

que devem também ser consultadas.

[Equação 5]
! = 6.65 minutos
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 Falando em proteção de cabos, este capítulo abordará 

alguns critérios e tipos de proteção contra sobrecargas 

e contra curtos-circuitos. Veremos ainda como se 

constituem as curvas de curta duração dos cabos, que são 

aquelas que se encontram nos catálogos dos fabricantes. 

Os cabos fabricados de acordo com as normas brasileiras 

e respectivas normas IEC, apresentam como especificação 

o valor da relação Uo/U, que representa o quanto o cabo 

suporta de sobretensão fase-terra (Uo) e entre fases (U). 

As seguintes normas foram utilizadas para a elaboração 

deste capítulo:

• CEA P-32-382 

• ICEA P-45-482 

• NBR-6251 

 Os principais critérios para proteção de um cabo são:

• Corrente nominal.

• Queda de tensão.

• Proteção contra sobrecargas.

• Proteção contra curto-circuito.

 Neste capítulo, serão tratados os dois últimos: 

proteção contra sobrecarga e curto-circuito.

Proteção contra sobrecarga
 Para que o cabo não tenha um envelhecimento 

precoce de sua isolação, ele não deve estar sujeito a 

temperatura acima da qual é especificada para o tipo de 

isolação. Assim, a corrente para pick-up do dispositivo 

 Em que Icc = Corrente suportada pelo cabo [A]

S = Seção de cabo em mm²

t = tempo de exposição do cabo à corrente [s]

K= Constante que depende do tipo de isolamento – 

veja Tabela 1

K= 142 (EPR/XLPE)

K= 114 (PVC)

K = 134 (EPR/XLPE 105 ºC)

Por Cláudio Mardegan*

Capítulo XII

Proteção de cabos

de proteção deve ficar, no máximo, igual ao valor de 

corrente relativo ao local em que o cabo foi instalado. 

Esta corrente pode ser calculada, por exemplo, pelo 

software Cymcap (da Cyme do Canadá), o qual permite, 

entre outras características, calcular a ampacidade do 

cabo para vários tipos de instalação e configurações, 

fazendo, inclusive, otimizações de posicionamento.

IPICKUP ≤ ISOBRECARGA-CABO

Proteção contra curto-circuito
No condutor

 Os cabos, segundo as normas, apresentam uma 

característica de curto-circuito dada pela equação de I2t a 

seguir:

Cabo
EPR/XLPE 90°

EPR/XLPE 105°

PVC

Condutor
Cobre

Alumínio
Cobre

Alumínio
Cobre

Alumínio

T2
250
250
250
250
160
160

T2
160
160
160
160
160
160

Conexão prensada
T1
90
90

105
105
70
70

Conexão  soldada
T1
90
90

105
105
70
70

Tabela 1 – FaTor K dos cabos em Função do Tipo de isolação

TemperaTuras (graus)

Fator K
142
93

134
88

114
74

Fator K
99
65
87
57
114
74

 Os valores de K são obtidos a partir da norma ICEA-

P32.382, como demonstrado nos exemplos a seguir.
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Figura 1 – Característica de corrente suportada pelos cabos de cobre 
EPR 90°/XLPE.

Exemplo 1

 Calcule o fator K para um cabo de cobre de isolação EPR (T2 = 250 

°C e T1 = 90 °C), utilizando a equação da ICEA P-32-382.

Exemplo 2

 Calcule o fator K para um cabo de alumínio de isolação EPR (T2 = 

250 °C e T1 = 90 °C), utilizando a equação da ICEA P-32-382.

Curvas térmicas de curta duração do cabo (curvas de 
dano do cabo)

 A partir das equações fornecidas no item “Proteção contra 

curto-circuito”, podem-se construir as curvas de curta duração dos 

cabos, que são aquelas encontradas nos catálogos dos fabricantes 

dos cabos. As Figuras 1, 2, 3 e 4 apresentam as características de 

corrente de curta duração para cabos de cobre e de alumínio para 

isolação EPR-90°/XLPE e PVC. Nas Figuras 5 e 6, estão as curvas 

de danos dos cabos de cobre e de alumínio, respectivamente.

Figura 2 – Característica de corrente suportada pelos cabos de cobre e 
isolação de PVC.
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Figura 3 – Característica de corrente suportada pelos cabos de alumínio 
e EPR 90°/XLPE.

Figura 4 – Característica de corrente suportada pelos cabos de alumínio 
e isolação de PVC.

Figura 5 – Curva tempo versus corrente para cabos de cobre com 
isolação (a) EPR/XLPE 90 ºC, (b) EPR/XLPE 105 ºC e (c) PVC 70 ºC.

A

B
B

C

A
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Figura 6 – Curva tempo versus corrente para cabos de alumínio com 
isolação (a) EPR/XLPE 90 ºC, (b) PR/XLPE 105 ºC e (c) PVC 70 ºC.

C

Na bliNdagem

 A blindagem dos cabos, segundo a norma ICEA P-45-482, 

apresenta uma característica de curto-circuito dada pela fórmula: 

 Em que Icc = Corrente suportada pela blindagem do cabo [A]

S = Seção da blindagem do cabo em mm2

t = Tempo de exposição do cabo à corrente de curto-circuito [s]

K= Constante que depende do tipo de isolamento. Veja Tabela 2.

Exemplo 3

Determinar a seção mínima de um cabo de média tensão (8.7/15 kV), 

EPR 90 °C, sabendo-se que ele deve suportar uma corrente de curto-

circuito de 21.000 A e o tempo de eliminação da falta é de 1 segundo. 

Solução:

Cabo
EPR / XLPE 90°

EPR / XLPE 105°
PVC

Condutor
Cobre
Cobre
Cobre

T2
200
200
200

T1
85

100
65

Tabela 2

TemperaTuras (graus)

Fator K
124,2
115

136,7

 Lembramos que a blindagem não foi projetada para permitir a 

circulação da corrente de falta e sim distribuir homogeneamente o 

campo elétrico no cabo.

exemplo 4

 Calcular a corrente de curto-circuito suportada pela blindagem 

de um cabo de média tensão, sabendo-se que a isolação é de EPR 

90° e a seção da blindagem é de 6,16 mm2.
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 Isso significa que o cabo deste exemplo suporta uma corrente 

de 765 A durante 1 s.

 

exemplo 5

 Admitindo que o cabo do exemplo 3 é instalado em um circuito 

de um motor em que o relé é instantâneo (0.05 s) e o dispositivo de 

manobra é um disjuntor (tinterrupção = 3 ciclos = 0.05 s), calcule 

a corrente suportada pela blindagem.

Solução

Coordenação 
 A Figura 7 mostra a característica de corrente de curta duração 

do cabo e, para que o cabo não se danifique até a proteção operar, 

deve haver um intervalo de coordenação que compreenda o 

tempo de operação mais o tempo de interrupção do dispositivo de 

proteção. Caso queira que o cabo suporte se esta proteção falhar, 

deve-se utilizar 600 ms.

até 8.7 kV e 15 kV entre fases, permanentemente. 

 Quando da seleção desta relação Uo/U, na especificação do 

cabo, o critério difere quando aplicamos um cabo em um sistema 

solidamente aterrado ou quando aplicamos a um sistema que não 

é solidamente aterrado.

 Em um sistema solidamente aterrado, a ocorrência de uma falta 

à terra, as tensões fase-terra, nas fases sãs, não se alteram, ou seja, 

tanto antes como depois da falta, serão VFT = VFF /.

  O caso extremamente oposto é o do sistema não aterrado 

(isolado). Quando ocorre uma falta à terra, a tensão fase-terra 

aumenta de       nas outras duas fases sãs. 

 A Tabela 3 sintetiza o comportamento do sistema quando da 

ocorrência de uma falta à terra em função do tipo de aterramento.

 De modo geral, o valor da tensão fase-terra nas fases sãs 

(quando exposto à uma falta à terra) pode ser escrita:

 Como pode ser observado na equação anterior, o valor do fator 

de sobretensão (FS) varia de 1 (quando o sistema é solidamente 

aterrado) até       (quando o sistema é isolado). 

 Se o cabo é construído de acordo com a norma ABNT NBR 6251, 

a escolha do valor da relação Uo/U irá depender da categoria em 

que o cabo se encontra, ou seja, se existe proteção que identifique a 

falta à terra e a elimine ou não dentro de um tempo predeterminado.

 A norma ABNT NBR 6251 apresenta três categorias a seguir 

indicadas.

Categoria A – Curto-circuito fase-terra eliminado em 1 minuto.

Categoria B – Curto-circuito fase-terra eliminado em 1 hora. Se 

fabricado como a ABNT NBR 6251, o tempo de eliminação pode 

ser de até 8 horas e não deve exceder 120 horas em 12 meses.

Categoria C – Todos os casos que não se enquadram nas categorias anteriores.

 A Tabela 4 indica as diretrizes da norma ABNT NBR 6251.

Figura 7 – Coordenação entre a proteção de sobrecorrente e o cabo.

Solidamente Aterrado

Não aterrado

Tabela 3 – comporTamenTo da Tensão sob FalTa Fase-Terra em Função do 
aTerramenTo do sisTema

Tensões Fase-Terra

Aterramento do Sistema Sem falta à terra Com falta à terra

1.2
3.6
7.2

12.0
17.5
24.0
30.0
42.0

Tabela 4 – escolha do valor de u
o
 em Função da Tensão máxima do sisTema

e da caTegoria.

Tensão de isolamento em kVTensão máxima operativa em kV

0.6
1.8
3.6
6

8.7
12
15
20

CAT A/B (kV)

0.6
3.6
6.0
8.7
12.0
15.0
20.0

-

CAT C (kV)

 Ao se dimensionar cabos, deve-se levar em conta que a proteção 

principal pode falhar e o cabo deve suportar até a proteção de 

backup operar. Os tempos de eliminação utilizados normalmente 

variam entre 0.6 e 1.5 segundo.

 Assim, para efeito de verificação, o intervalo de coordenação 

utilizado é da ordem de 300 ms. Entretanto, para o dimensionamento 

é mais conservativo utilizar 600 ms para dar tempo para que a 

operação de backup opere.

Uo/U de cabos
 Os cabos fabricados de acordo com as normas brasileiras 

(NBRs) e as respectivas normas IEC apresentam como 

especificação o valor da relação Uo/U, que representa o quanto 

o cabo suporta de sobretensão fase-terra (Uo) e entre fases (U). 

Portanto, um cabo de 8.7/15 kV suporta uma tensão fase-terra de 
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 É importante notar que:

a) A norma estabelece o valor mínimo, o que não quer dizer que 

não se pode colocar um valor superior. O correto é sempre calcular. 

b) Como o parâmetro da norma é o tempo, se há um relé que 

detecta esta falta à terra em um tempo inferior ao especificado pela 

norma, podem-se utilizar os respectivos valores de Uo apresentados 

na Tabela 4.

exemplo 6

 Dado um sistema de 13.8 kV, em que a corrente de curto-

circuito é de 3922 A e o transformador à montante é aterrado por 

resistência de 400 A – 10s, determine o valor do fator de sobretensão 

e a tensão fase-terra sob falta à terra. 

Solução:

O valor de K é dado por:

O fator de sobretensão será:

A tensão fase-terra do cabo deve ser maior que:

ou não contar com um sistema que desligue adequadamente, poderá 

haver a queima do(s) cabo(s).

 Como ainda há em muitas literaturas e desenhos a notação do 

circular mil (CM), apresentamos a sua definição: 1 CM (circular mil) 

equivale a uma área igual à de um círculo com diâmetro de 1 milésimo 

de polegada.

*CLÁUDIO MARDEGAN é engenheiro eletricista formado pela Escola 
Federal de Engenharia de Itajubá (atualmente Unifei). Trabalhou como 
engenheiro de estudos e desenvolveu softwares de curto-circuito, 
load flow e seletividade na plataforma do AutoCad®. Além disso, tem 
experiência na área de projetos, engenharia de campo, montagem, 
manutenção, comissionamento e start up. Em 1995 fundou a empresa 
EngePower® Engenharia e Comércio Ltda, especializada em engenharia 
elétrica, benchmark e em estudos elétricos no Brasil, na qual atualmente 
é sócio diretor. O material apresentado nestes fascículos colecionáveis é 
uma síntese de parte de um livro que está para ser publicado pelo autor, 
resultado de 30 anos de trabalho.
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 Um caso típico de problemas com cabos é apresentado no 

esquema da Figura 8.

Figura 8 – Problema com cabos em sistemas que paralelam geradores 
com a concessionária.

Obtém-se que:

1 – Em condição normal, a concessionária trabalha em paralelo com 

o gerador G1.

2 – O aterramento do sistema é provido pelo neutro do TR-1 

(aterramento sólido).

3 – Caso a concessionária fique fora pela abertura do disjuntor 52-2, o 

nível de tensão da barra de paralelismo fica não aterrado.

4 – No caso de curto-circuito fase-terra no nível de tensão da barra de 

paralelismo, a tensão nas duas fases sãs do sistema irá subir de        .

5 – Na situação descrita no item 4, a tensão fase-terra será igual à tensão 

entre fases, ou seja, se o cabo não for corretamente dimensionado 
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 A utilização de bancos de capacitores em sistemas 

elétricos industriais tem crescido ultimamente devido 

ao fato de se constituir uma forma simples, prática e 

econômica de corrigir o fator de potência. Entretanto, a 

sua aplicação necessita de certos cuidados, pois podem 

ocorrer alguns “efeitos colaterais”. Alguns cuidados e 

atenção devem ser tomados, entre outros, quando se 

chaveia um banco. Um disjuntor pode interromper vários 

kAs de corrente indutiva, mas suportará uma corrente 

capacitiva de apenas algumas centenas de ampères.

Normas e guias

 Existem várias normas e guias para a proteção de 

capacitores, entre as quais podem ser citadas:

•  IEEE Std C37.99-2002 “Guide for protection of shunt 

capacitors banks”

•  IEEE Std 18-2002 “Shunt Power Capacitors”

Por Cláudio Mardegan*

Capítulo XIII

Proteção de Bancos 
de Capacitores Shunt

Figura 1 – Conexões mais usuais de banco de capacitores.

•  IEC 831-1 1988 “Shunt Power Capacitors of the self 

healing type for a.c. systems having a rated voltage up 

to and including 660 V”

•  ABNT NBR 5282 JUN 1998 – “Capacitores de 

potência em derivação para sistemas de tensão acima 

de 1000 V – Especificação”

Tipos de conexões dos bancos de 
capacitores Shunt

 Os bancos de capacitores shunt trifásicos são 

comumente conectados em uma das seguintes formas:

•  Delta

•  Estrela não aterrada

•  Estrela aterrada

•  Dupla estrela não aterrada

•  Dupla estrela aterrada

 É necessário lembrar que quando os bancos de 

capacitores ficam com potência acima de 3.100 kVAr, é 

prática utilizar as conexões em dupla estrela não aterrada 

e com neutros interligados. Há também a possibilidade 

de utilizar os bancos na configuração H. 

 Ultimamente, encontram-se no mercado fornecedores 

de bancos em que os capacitores suportam mais do que 

10% de sobretensão. Dessa forma recomenda-se sempre 

consultar os respectivos fabricantes dos equipamentos.

Principais proteções de um banco de 
capacitores

 As proteções mais usuais de um banco de 

capacitores podem ser resumidas em:
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•  De sobrecorrente para falta na barra e/ou circuito do banco;

•  De sobrecorrente para faltas nas unidades do banco;

•  De sobretensão permanentes nas unidades restantes devido à 

falha de unidades individuais;

•  De sobretensão na barra do banco de capacitores;

•  De surto de tensão do sistema;

•  Descarga de corrente de unidades paralelas;

•  De corrente inrush devido ao chaveamento;

•  De arcos sobre a estrutura do capacitor;

Corrente inrush
 Na energização de um banco de capacitores, ocorre um 

transitório eletromagnético que se traduz pelo aumento dos valores 

de corrente e de frequência. Os valores atingidos nesse transitório 

e sua duração dependem do instante em que está passando a 

tensão, da capacitância, da indutância do circuito, da carga inicial 

do capacitor no instante da energização e dos amortecimentos 

promovidos pelas resistências do circuito.

 Observações importantes sobre a corrente inrush de banco de 

capacitores:

• Quando o banco de capacitores está descarregado, sua 

impedância é praticamente nula e assim os valores de corrente 

podem atingir valores expressivos.

•  Quando existe um banco único na barra, a corrente inrush 

deste banco é menor que a corrente de curto-circuito no ponto de 

instalação do banco de capacitores.

•  Quando um capacitor é chaveado, estando um outro já 

energizado na mesma barra (conhecido como chaveamento “back 

to back”), as correntes de energização tendem a ser ainda maiores, 

considerando que a contribuição de corrente do banco já conectado 

na barra é limitada apenas pela indutância dos capacitores e dos 

barramentos.

•  Quando um banco é chaveado “back to back”, a corrente inrush 

poderá exceder o valor da corrente de curto-circuito no ponto onde 

está o banco de capacitores.

•  Normalmente a corrente inrush máxima suportada por um banco 

de capacitores é de 100xIn. Deve-se consultar sempre o fabricante 

e também verificar qual a norma de fabricação do capacitor para 

certificar este valor.

•  A forma de onda não é senoidal e aparece uma onda de alta 

frequência sobreposta à senóide da onda de tensão.

•  A duração do transitório normalmente varia da ordem de uma 

fração de ciclo a alguns ciclos da frequência do sistema.

 A Figura 2 apresenta o gráfico de uma simulação feita do 

chaveamento de um banco de 30 MVAr em 69 kV, através de um 

programa de transitórios eletromagnéticos.
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Figura 2 – Chaveamento de capacitor de 30 MVAr em 69 kV single na barra. 
Corrente = 4074,5 Ap e frequência = 528,8 Hz.

Figura 3 – Chaveamento de capacitor de 30 MVAr em 69 kV back to back, 
estando um banco de capacitores também de 30 MVAr já energizado na 
barra. Corrente = 9431,8 Ap e frequência = 2341,9 Hz.

Figura 4 – Circuito equivalente de um banco de capacitores sendo 
chaveado.

 A Figura 3 apresenta o gráfico de uma simulação feita, por meio 

de um programa de transitórios eletromagnéticos, do chaveamento 

de um segundo banco de capacitores de 30 MVAr em 69 kV, 

estando já energizado na mesma barra um banco de 30 MVAr.

 Do circuito da Figura 4 pode-se dizer que, a partir do 

fechamento da chave, uma corrente i(t) irá circular e, pela Lei de 

Kirchoff, das tensões pode-se tirar:

 Como se pode observar, a solução no domínio do tempo acaba 

ficando um pouco complexa e o que se faz é passar para o domínio 

da frequência através das transformadas de Laplace que transforma 

as equações diferenciais em equações algébricas como segue:

Isolando-se o valor da corrente I(s) na Equação 2, tem-se:

Aplicando-se a antitransformada de Laplace, fica:

Chamando-se de:

Aplicando a Equação 5 na 4, tem-se:

Aplicando-se a Equação 5 em 6 e, manipulando, fica:

 A frequência de chaveamento do banco simples é dada pela 

Equação 5, a qual pode ser expressa em Hz e em µH e µF, conforme 

mostrado na Equação 9.

 Como pode ser observado nas simulações, o valor da corrente 

inicialmente é muito alto, porém o valor cai abruptamente e em 

torno de 100 ms praticamente já atingiu o valor de regime.

(a) Valor da corrente inrush

(a1) Chaveamento único (banco singelo)

 A Figura 4 mostra o modelo de circuito representativo de um 

capacitor singelo sendo chaveado na barra.

Equação 1

Equação 2

Equação 3

Equação 4

Equação 5

Equação 6

Equação 7

Equação 8

Equação 9

Equação 10

Equação 11
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(a2) Chaveamento de mais de um banco na barra (banco 

de múltiplos estágios)

 Ao chavear um banco (ou um novo estágio de um mesmo 

banco), havendo outro já energizado na barra, praticamente, a 

única impedância que irá limitar o chaveamento será a impedância 

dada pela indutância entre os bancos (visto que esta é muito 

menor que a indutância da rede). Dessa maneira, a corrente de 

chaveamento que aparece atinge valores elevados. A Figura 5 traz 

o circuito representativo desta situação.

 A Figura 5(a) mostra o banco sendo chaveado. A Figura 5(b) 

mostra a associação equivalente da indutância e a Figura 5(c) é 

o equivalente final. Analisando ainda a Figura 5(c), vemos que 

corresponde à Figura 4. Logo, a Equação 8 pode ser aplicada, a 

qual, na condição de valor máximo, corresponde ao seno igual 

a 1, cujo resultado é aplicado à Equação 13.

 Os valores de corrente de chaveamento, frequência e os 

respectivos tempos de duração do inrush podem ser utilizados 

no programa ATP (Alternative Transient Program). As frequências 

de chaveamento de banco são da ordem de kHz e a duração do 

transitório de chaveamento é de alguns semiciclos da frequência 

de chaveamento.

Pontos a serem protegidos
 Os capacitores, assim como os motores elétricos, constituem 

equipamentos muitos sensíveis, como pode ser visto pelas 

prescrições normativas de projeto das normas IEEE Std 18 e C37.99. 

Os capacitores podem:

• Operar permanentemente com 110% de Vn (incluindo-se 

sobretensões harmônicas);

 A tabela a seguir apresenta a indutância típica dos bancos 

e dos barramentos.

Em que:

kVFF = Tensão entre fases do banco em kV;

Leq = Indutância equivalente entre os bancos em micro-henries 

[µH];

I1, I2 = Corrente nominal dos bancos já energizado (banco 1) e do 

banco chaveado (2) em [A].

A frequência de chaveamento deste banco múltiplo é dada pela 

Equação 15.

A Equação 16 expressa a frequência em Hertz e L em µH.

 Ao manipular a Equação 13, chega-se então à Equação 14.

Equação 12

Equação 14

Equação 15

Equação 16

Figura 5 – Circuito equivalente do chaveamento de um banco múltiplo 
na barra.

Equação 13

Tabela 1 – InduTâncIa TípIca de barramenTos e bancos

Indutância da barra

[mH/m]

0,7021

0,7808

0,8399

0,8399

0,8563

0,8563

0,8793

0,935

Indutância típica dos capacitores

[mF]

5

5

10

10

10

10

10

10

Tensão

[kV]

< 15.5

38

48.3

72.5

121.0

145.0

169.0

242.0



31A
po

io

•  Operar até 180% de In (incluindo a fundamental e as harmônicas);

•  Operar no máximo a 115% kVAr nominal para a fundamental;

• Operar permanentemente com 135% dos kVAr nominais (desde 

que não exceda a 110% Vn).

Nota: Deve-se sempre consultar o fabricante para verificar as 

condições de suportabilidade do respectivo banco.

(a) Pick up da unidade temporizada

 Deve ser escolhido em função da norma em que o capacitor 

foi fabricado. Normalmente deve ser ajustado entre 1.2 e 1.35 x In. 

Valor sugerido: 1.2. Embora a corrente permissível possa ser maior 

(por exemplo 8 x In – ANSI), a limitação é imposta pela potência.

(b) Temporização da unidade

 Não deve atuar para a corrente de energização do banco. 

Assim, seu ajuste deve ficar acima do Ponto (Inrush [A]; 0.1 s), 

embora, parte das vezes este transitório pode durar menos que 100 

ms para o valor da corrente inrush.

(c) Pick up da unidade instantânea

 Deve ser ajustada para 110% do valor da corrente de 

energização.

(d) Resumo dos critérios de proteção

 Para proteção de um capacitor ou banco, deve-se prever a 

limitação da:

• Sobretensão em 10%;

• Sobrecorrente de 130% a 135% (Conforme norma de fabricação).

Ajustes recomendados:

Pick up sobrecorrente: 1,2 x In

Temporização da unidade temporizada: acima do ponto (0.1 s; 

Inrush) 

Instantâneo: > 1,1 x Inrush

Bancos em dupla estrela
 Bancos em média e alta tensões normalmente são conectados 

em dupla estrela, pois, dessa forma, podem ser utilizados 

capacitores de menor isolação, implicando menor custo. A estrela 

é normalmente isolada, porém, interligada e, nessa interligação, 

é instalado um relé que consegue identificar desequilíbrios de 

corrente que surgem em função da queima de algum fusível de 

alguma “lata” (unidade) de capacitor.

Assim, deve-se promover o ajuste deste relé, montando uma tabela, 

excluindo lata por lata (unidade por unidade), de modo que a 

tensão fique abaixo de 110%, limite máximo normalizado para a 

fabricação dos capacitores.
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 Apresenta-se a seguir as principais equações para banco dupla 

estrela.

Tensão remanescente nas unidades restantes do 
grupo e corrente de desequilíbrio no neutro de 
bancos dupla-estrela

(a) Tensão no restante do grupo

A Equação 17 apresenta o cálculo da sobretensão das unidades 

restantes de um grupo.

(b) Corrente de desequilíbrio

A Equação 18 traz o cálculo da corrente de desequilíbrio no neutro 

da dupla estrela na saída (queima de fusíveis) de um grupo.

Em que:

P = Número de unidades em paralelo por grupo

S = Número de grupos série por perna

F = Número de fusíveis queimados

(c) Tensão remanescente em cada grupo série com o 

grupo em falta

 A Equação 26 apresenta o cálculo da tensão remanescente em 

cada grupo série com o grupo em falta para um banco em dupla 

estrela.

(d) Corrente de falta com uma unidade curto-circuitada

 Apresenta-se a seguir a Equação 34 para o cálculo corrente de 

falta na fase, para um banco em dupla estrela.

Para se determinar a corrente de falta no grupo curto-circuitado, 

utiliza-se a Equação 35.

Em que:

IN = Corrente nominal do capacitor.

(e) Número mínimo de unidades por grupo para uma 

sobrentesão de 10%

Na equação seguinte, é determinado o número mínimo de unidades 

por grupo para uma sobretensão de 10%.

Equação 17

Equação 18

Equação 26

Equação 25

Equação 21

Equação 20

Equação 24

Equação 23

Equação 22

Equação 19

Equação 27

Equação 28

Equação 29

Equação 30

Equação 31

Equação 32

Equação 33

Equação 34

Equação 35

Equação 39

Equação 38

Equação 37

Equação 36
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Exemplo 1
 Dado um banco de capacitores de 3600 kVAr, instalado em 

13.8 kV, em um local em que o nível de curto-circuito é de 8519 

A. A característica do banco é apresentada a seguir. Pede-se para 

ajustar as proteções do banco.

Conexão: dupla estrela não aterrada

kVAr de 1 unidade = 200

Número de grupos série por fase (S) = 1

Número de unidades em paralelo por grupo (P) = 3

kVn 1 unidade = 7,967

TC de fase = 400-5 A

TC do neutro da dupla estrela = 15-5 A

Solução

 O valor da corrente inrush é calculado como segue:

 A duração é 0.1 s. Assim, a temporização do relé deve ficar 

acima deste tempo, ou seja, 0.15 s. Escolhendo uma característica 

muito inversa, fica:

A unidade instantânea tem que ser ajustada 10% acima do valor 

da corrente inrush:

 O cálculo a seguir mostra a sobretensão nas unidades restantes.

 Do grupo, quando são retiradas unidades e a corrente de 

desequilíbrio no neutro, sabe-se que a sobretensão das unidades 

restantes do grupo e a corrente de desequelíbrio no neutro da dupla 

estrela são dadas por:

....
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 Com nenhuma unidade retirada (F=0), para P=3 e S=1, fica:

 Com uma unidade retirada (F=1), para P=3 e S=1, fica:

 A tabela a seguir resume o exposto:

 Como se sabe, o banco não deve ficar submetido mais do que 

 Ajuste da unidade de trip

Nota: O valor de 0.9 utilizado é para garantir que, mesmo com 

subtensão na barra, a proteção irá operar adequadamente.

 Com duas unidades retiradas (F=2), para P=3 e S=1, fica:

Nº de 
unidades 
retiradas 

0
1
2
3

Tensão nas 
unidades 

restantes (pu) 
1,000
1,059
1,125
1,200

Tensão nas
unidades restantes 

(kVsistema)
7,967
8,436
8,963
9,561

Tensão nas 
unidades restantes 

(pu - kVBanco)
1,000
1,059
1,125
1,200

Corrente no 
neutro da dupla

estrela (A)
0,00
13,29
28,24
45,18

....

....

....

....

10% de sobretensão. Neste caso, com uma unidade retirada, dá-se 

o alarme e, com duas, dá-se o trip.

Ajuste da unidade de alarme
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	 A	proteção	eficiente	de	barramentos	é	um	objetivo	

importante	de	ser	alcançado,	visto	que,	via	de	 regra,	

os	barramentos	ficam	na	entrada	de	planta,	na	entrada	

de	 painéis.	 Por	 isso,	 uma	 proteção	 ineficiente	 pode	

colocar	 em	 risco	 a	 integridade	 de	 todo	 o	 sistema	 e,	

dependendo	 do	 tempo	 disponível	 para	 recolocar	

o	 sistema	 em	 operação,	 as	 consequências	 quase	

sempre	têm	alto	impacto,	quer	na	segurança,	quer	na	

operacionalidade	do	sistema.

	 Apresenta-se	a	 seguir	uma	 introdução	à	proteção	

de	barramentos.

Função 50
	 Esta	 função	 tem	 por	 objetivo	 eliminar	 a	 falta	

instantaneamente.	Como	normalmente	os	barramentos	

estão	nas	entradas,	esta	função	é	raramente	utilizada,	

pois	para	falta	em	uma	das	saídas,	desligam-se	todos	os	

circuitos.

	 Para	diferenciar	faltas	na	barra	e	nos	alimentadores,	

lança-se	mão	 da	 proteção	 87B,	 diferencial	 de	 barra,	

que	opera	 instantaneamente,	desde	que	a	 falta	esteja	

dentro	da	zona	de	proteção	definida	entre	os	TCs	de	

entrada	e	de	saída.

Relé de sobrecorrente temporizado 
(Função 51)

	 Esta	 função	 tem	o	objetivo	de	eliminar	a	 falta	de	

forma	 temporizada.	 Este	 tipo	 de	 proteção	 é	 o	 mais	

utilizado	nas	plantas	industriais.

	 O	ajuste	de	pick-up	deve	permitir	a	circulação	da	

carga	demandada	da	planta.

	 A	temporização	deve	ser	ajustada	de	forma	a	ficar	

seletiva	com	as	proteções	situadas	a	jusante	(inclusive	

Por Cláudio Mardegan*
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Proteção de barramentos

Figura 1 – Esquema unifilar do relé diferencial parcial.

permitir	 motores	 partir	 com	 a	 carga	 da	 planta	 em	

operação).	 Em	 sistemas	 industriais,	 é	 muitas	 vezes	

utilizada	 a	 proteção	 diferencial	 parcial,	 a	 qual	 é	

descrita	a	seguir.

Relé diferencial parcial
	 Em	algumas	plantas,	em	que	há	“ties”	(disjuntores	

de	interligação)	entre	barras,	pode	ser	usada	a	proteção	

diferencial	 parcial,	 que	 nada	mais	 é	 que	 um	 relé	 de	

sobrecorrente	 utilizado	 para	 a	 função	 diferencial,	

porém	atua	de	forma	temporizada.	O	esquema	unifilar	

apresentado	 na	 Figura	 1	 ilustra	 a	 maneira	 de	 se	

interligar.

	 As	principais	vantagens	de	se	utilizar	o	esquema	de	

proteção	diferencial	parcial	são	as	seguintes:

•	Utiliza-se	um	relé	a	menos,	pois	normalmente	tem-se	

um	relé	de	sobrecorrente	no	“tie”	e	outro	na	entrada.

•	Por	utilizar	um	relé	a	menos,	se	ganha	um	intervalo	

de	 coordenação,	 ou	 seja,	 em	 torno	 de	 300	 ms	 no	

tempo	da	seletividade	cronológica.

A	principal	desvantagem	é:

•	Utilizam-se	3	TCs	a	mais.
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Figura 4 – Esquema unifilar do relé diferencial de barra.

pois	os	valores	de	corrente	ajustados	são	comumente	baixos.

	 O	maior	cuidado	que	se	deve	ter	com	esta	proteção	refere-se	aos	

erros	de	TCs,	os	quais	podem	operar,	devido	ao	não	balanceamento	

de	 correntes,	 para	 faltas	 externas.	 Dessa	 forma,	 um	 resistor	 de	

estabilização	é	muitas	vezes	utilizado	e,	portanto,	sempre	devem	ser	

consultados	os	respectivos	manuais	dos	fabricantes	do	relé.

Relé para proteção de arco
	 Em	painéis	de	média	e	baixa	tensão,	nos	últimos	anos,	houve	um	

progresso	razoável	no	nível	de	proteção,	de	forma	a	reduzir	a	energia	

incidente	 e,	 consequentemente,	 acrescer	 a	 proteção	 ao	 elemento	

humano,	conjugado	à	proteção	de	equipamentos	e	sistema.

	 As	 primeiras	 pesquisas	 foram	 iniciadas	 com	 Ralph	 Lee,	 na	

questão	 da	 determinação	 da	 energia	 incidente	 e	 avaliação	 do	 tipo	

de	vestimenta	aplicado	aos	 trabalhadores	que	ficavam	expostos	nas	

salas	elétricas.	Entre	outros,	o	NFPA70E	e	o	IEEE	Std	1584	atualmente	

encerram	os	novos	procedimentos	para	esses	cálculos.

	 A	partir	dessas	pesquisas,	surgiram	os	relé	sensíveis	à	luz,	cujas	

captações	luminosas	podem	normalmente	ser	feitas	por	fibra	sensora	

ou	por	sensor	pontual.	Tais	relés	também	podem	ser	programados	para	

operarem	somente	por	luz	ou	luz	e	sobrecorrente.

	 Estes	 relés	 se	 constituem	 excelente	 proteção	 para	 as	 pessoas,	

equipamentos	 e	 sistema,	 diminuindo	 o	 tempo	 para	 recolocar	 o	

sistema	em	marcha	(MTTR),	o	que	agrega	grande	valor	operacional.	

Dessa	forma,	os	catálogos/manuais	dos	fabricantes	sempre	devem	ser	

consultados	para	a	correta	aplicação	e	ajustes	desta	proteção.

	 É	recomendado	que	o	sinal	de	trip	do	relé	diferencial	parcial	atue	

desligando	os	disjuntores	de	entrada	e	interligação	e	também,	num	

relé	de	bloqueio,	que	em	paralelo	deve	desligar	também	o	disjuntor	

de	 entrada	 e	 a	 interligação.	 Algumas	 filosofias	 desligam	 também	

todos	 os	 disjuntores	 de	 saída	 da	 referida	 barra,	 principalmente	

quando	problemas	de	reaceleração	de	motores	são	iminentes.

Diferencial de barra (Função 87B)
	 Esta	função	tem	por	objetivo	eliminar	a	falta	instantaneamente.	

Para	diferenciar	faltas	na	barra	e	nos	alimentadores,	utilizam-se	TCs	

na(s)	entrada(s)	e	 saída(s)	de	modo	a	definir	a	zona	de	proteção.	

Em	síntese,	esta	proteção	utiliza	o	princípio	da	Lei	de	Kirchoff	das	

correntes,	ou	seja,	a	somatória	das	correntes	que	entram	é	igual	à	

somatória	das	correntes	que	saem	conforme	mostra	a	Figura	4.

	 É	 importante	 lembrar	 que	 como	 esta	 proteção	 deve	 atuar	

independentemente	da	seletividade,	ela	normalmente	não	 faz	parte	

do	estudo	de	seletividade.	Os	valores	de	ajuste	são	definidos	apenas	

na	primeira	vez,	na	implantação	do	sistema.	O	máximo	que	se	faz	é	

verificar	se	os	ajustes	estão	consistentes,	o	que	normalmente	acontece,	

Figura 2 – Solução convencional.

Figura 3 – Solução com proteção diferencial parcial

*CLÁUDIO MARDEGAN é engenheiro eletricista formado pela Escola 
Federal de Engenharia de Itajubá (atualmente Unifei). Trabalhou como 
engenheiro de estudos e desenvolveu softwares de curto-circuito, 
load flow e seletividade na plataforma do AutoCad®. Além disso, tem 
experiência na área de projetos, engenharia de campo, montagem, 
manutenção, comissionamento e start up. Em 1995 fundou a empresa 
EngePower® Engenharia e Comércio Ltda, especializada em engenharia 
elétrica, benchmark e em estudos elétricos no Brasil, na qual atualmente 
é sócio diretor. O material apresentado nestes fascículos colecionáveis é 
uma síntese de parte de um livro que está para ser publicado pelo autor, 
resultado de 30 anos de trabalho.
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 O objetivo deste capítulo é prover informação 

para que se possa efetuar ajustes para a proteção de 

conversores estáticos e semicondutores.

 As normas empregadas para a elaboração deste 

capítulo foram:

  IEC 146 1973 – Semiconductor Convertors 

  IEEE Std 444 – 1973 “IEEE Standard Practices 

and Requirementes for Thyristor Converters for 

Motor Drives” 

IEC Duty classes
	 Na	prática,	é	difícil	prever	o	perfil	diário	da	carga	

para	 definir	 o	 conversor	 e,	 mesmo	 conhecendo	 o	

perfil,	ele	não	pode	ser	tomado	como	base	para	testes	

e garantias. Assim, o que se faz é prover valores de 

corrente constantes de carga para uma dada duração. 

A norma IEC prevê estes ciclos padronizados de 

Por Cláudio Mardegan*
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Proteção de conversores e 
semicondutores

I
II

III

IV

V

VI

Duty class

100% continuamente
100% continuamente
150% 1 minuto
100% continuamente
150% 2 minutos
200% 10 segundos
100% continuamente
125% 2 horas
200% 10 segundos
100% continuamente
150% 2 horas
200% 1 minuto
100% continuamente
150% 2 horas
300% 1 minuto

Corrente nominal para conversores 
e condições de teste (valores em 

percentual da corrente nominal DC)

carga, apresentados na Tabela 1, obtida da norma 

IEC 146 1973. Esta norma apresenta seis níveis de 

suportabilidade térmica.

IEEE Duty classes
 A norma IEEE Std 444 provê estes ciclos 

padronizados de carga na Tabela 1 da citada norma, 

representado aqui pela Tabela 11.2. Esta norma 

apresenta 30 “duty classes”, ou seja, 30 ciclos de 

suportabilidade térmica, tanto para longa como para 

curta duração.

 A Figura 1 mostra um exemplo das curvas tempo 

versus corrente de um “duty cycle” típico do IEEE, com 

os pontos característicos:

A – Ponto de operação nominal

B – Ponto de suportabilidade de longa duração

C – Ponto de suportabilidade de curta duração

D – Ponto de ensaio (teste de curta duração)

 Uma vez que a corrente é dada do lado DC, as 

Tabelas 3 e 4 apresentam como calcular o valor do 

lado	AC,	conforme	a	configuração.

Current (per unit)
repetitive ServiCe Current rating profile, Duty ClaSS S-4

10000

1000

100

10

1.0
1.0 2.0

a B

C

t
im

e 
(S

eC
o

n
D

S)

D

3.0

Figura 1 – Exemplo de curva tempo versus corrente, 
conforme norma IEEE Std 444 – 1973. 

Tabela 1 – IeC DuTy Classes
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S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6
S-7
S-8
S-9
S-10
S-20
S-21
S-22
S-23
S-24
S-25
S-26
S-28
S-29
S-30

Duty class

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,25
0,25
0,25
0,50
0,25
1,00
1,00
1,00
0,71
0,71
0,71
0,33
1,00
1,00
1,00

Idc
Nominal
(Ponto A)

[pu] [pu]

1,00
1,25
1,25
1,25
1,00
0,25
0,25
0,25
0,25
0,50
0,25
1,00
1,00
0,82
0,82
0,71
0,33
1,00
1,00
1,00

[minutos]

150
120
120
120
60
1
1
2
2
2

150
30
60

120
120
30
30
30

150
5

Corrente especificada para
Serviços de Longa Duração

(Ponto B)
[pu]

2,25
1,75
1,75
1,75
1,75
0,50
1,00
0,75
0,75
1,75
2,00
2,50
3,00
1,75
1,75
3,00
1,50
4,00
4,00
1,50

[segundos]

10
60
18
30
30
5
5

30
30
18
60
10
5

18
5
5
5
5
5

30

Corrente especificada para
Serviços de Curta Duração 

(Ponto C)
[pu]

2,25
1,75
1,75
1,75
1,75
0,50
1,00
0,75
0,75
1,75
2,00
2,50
3,00
1,75
1,75
3,00
1,50
4,00
4,00
1,50

[segundos]

60
180
30
60
60
10
10
60
60
30
60
20
10
30
10
10
10
10
10
60

Carga Inicial

FL
FL
FL
FL
FL
NL
NL
NL
NL
NL
FL
FL
NL
FL
FL
FL
NL
FL
FL
FL

Corrente Típica especificada
para Testes Curta-Duração
(Não Repetitiva) (Ponto D)

Tabela 2 – Ieee DuTy Classes
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Tabela 4 – CorrenTe Do laDo aC em função Da Conexão Do TransformaDor (Conforme Ieee).
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 Nos itens 3 e 4, foram apresentados os valores suportáveis 

pelos conversores, segundo as normas IEC e IEEE, respectivamente.

 A proteção deve permitir a circulação da corrente nominal do 

sistema, porém, a curva característica do relé de proteção deve 

ficar	 abaixo	 da	 característica	 de	 suportabilidade	 térmica	 para	 o	

respectivo conversor, de modo a garantir a sua proteção.

 Para determinar os valores das correntes do lado AC a partir do 

lado DC, as Tabelas 3 e 4 podem ser utilizadas.

 Devido à característica necessária à proteção dos 

semicondutores, a curva mais adequada para a proteção de fase é 

a extremamente inversa.

 Deve-se sempre consultar as recomendações dos fabricantes, 

tanto para saber a real suportabilidade térmica de cada equipamento 

quanto para os valores recomendados de proteção dos respectivos 

equipamentos.

Proteção do conjunto
 Para a proteção do conversor, é preciso utilizar as suportabilidades 

térmicas fornecidas pelos fabricantes. Apresenta-se a seguir uma 

explanação básica para a proteção do conjunto (transformador + 

cabos	+	inversor).	A	Figura	2	mostra	duas	configurações	típicas.

Proteção
 Pelo menos os seguintes quesitos devem ser observados para a 

proteção do conjunto:

(a) Permitir a circulação da corrente nominal do inversor;

(b) Proteger termicamente contra sobrecargas do inversor/

transformador/cabos, conforme suas características térmicas de 

curta e longa duração;

(c) Permitir a corrente inrush do(s) transformador(es);

(d) Atuar instantaneamente para curto-circuito no primário;

(e) Atuar temporizadamente para curto-circuito no secundário.

	 A	 Figura	 3	 mostra	 o	 gráfico	 tempo	 versus	 corrente	 para	 a	

proteção de um sistema de 12 pulsos.

Proteção contra sobrecarga
 Deve permitir o equipamento (inversor) operar à plena carga e 

também permitir as sobrecargas previstas para as suas respectivas 

capacidades térmicas (duty cycle).

Proteção para faltas no secundário
 Deve permitir que a proteção do inversor opere primeiro. Assim, a 

proteção primária deve operar de forma temporizada (< 250 ms) para 

faltas no secundário.

Proteção para faltas no primário
 Deve proteger o conjunto para curtos-circuitos no enrolamento 

primário do transformador/cabo alimentador do transformador e, assim, 

entrar em operação instantaneamente, porém deve permitir a circulação 

da corrente inrush, de forma a permitir a sua energização.

Particularidades:

(a) A corrente que circula quando há queima de um diodo/tiristor, 

principalmente no caso de um sistema de 24 pulsos, é de difícil 

determinação.

(b)	 Para	 sistemas	 de	 24	 pulsos,	 fica	 difícil	 proteger	 os	 quatro	

enrolamentos secundários, cuja potência individual é ¼ da potência 

total do enrolamento primário, dentro dos critérios do NEC (< 2.5 In).

(c) Para permitir a circulação da corrente inrush e baixar o instantâneo 

do primário ao máximo possível, recomenda-se utilizar dois grupos 

de ajustes: o primeiro, que deve ser utilizado na etapa da energização 

(ajuste instantâneo < corrente de inrush), e o segundo grupo, utilizando 

um valor menor de corrente que garanta uma melhor proteção.

*CLÁUDIO MARDEGAN é engenheiro eletricista formado pela Escola Federal 
de Engenharia de Itajubá (atualmente Unifei). Trabalhou como engenheiro de 
estudos e desenvolveu softwares de curto-circuito, load flow e seletividade 
na plataforma do AutoCad®. Além disso, tem experiência na área de projetos, 
engenharia de campo, montagem, manutenção, comissionamento e start 
up. Em 1995 fundou a empresa EngePower® Engenharia e Comércio Ltda, 
especializada em engenharia elétrica, benchmark e em estudos elétricos no 
Brasil, na qual atualmente é sócio diretor. O material apresentado nestes 
fascículos colecionáveis é uma síntese de parte de um livro que está para ser 
publicado pelo autor, resultado de 30 anos de trabalho.
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Figura 2 – Topologia típica do conjunto de inversor de frequência e 
transformador para (a) 12 pulsos e (b) 24 pulsos.

Figura 3 – Coordenograma típico de proteção de um conjunto 
transformador + inversor.
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 O objetivo desse capítulo é prover as informações 

básicas para que se possa dispor de um sistema de 

proteção adequado na interface com a concessionária, 

em função do tipo de conexão que se irá estabelecer.

 No Brasil, até 145 kV, as concessionárias 

estabelecem os critérios para conexão. Acima dessa 

tensão, além das concessionárias, o Operador Nacional 

do Sistema (ONS) é quem prescreve esses critérios.

 Apresenta-se a seguir algumas das normas/guias 

mais utilizadas para o desenvolvimento deste capítulo.

  IEEE Std C37.95™-2002

  ANSI/IEEE Std C37.106-1987

  Ligação de autoprodutores em paralelo com o 

sistema de distribuição da CPFL

  Procedimentos de rede do ONS – Módulo 11 – 

Proteção e controle

Alimentação de entrada em média tensão
 Para sistemas industriais supridos exclusivamente 

pela concessionária (sem gerador fazendo paralelismo 

com a concessionária), a proteção de entrada é 

normalmente constituída por um relé com as funções 

50/51 para fase e 50/51N para neutro. Algumas 

concessionárias ainda exigem uma proteção de terra 

sensível. 

Ajustes de fase
 Apresenta-se a seguir uma forma prescrita por 

algumas concessionárias, a qual tem um critério muito 

coerente, pois, a partir da demanda, determina-se 

o valor de pickup de fase, permitindo o consumidor 

ultrapassar 9% acima da demanda máxima permitida 

(que é igual a 110% da demanda contratada – que 

perfaz o ajuste de 1.2) e com fator de potência 0.7 

Por Cláudio Mardegan*

Capítulo XVI

Interface com a concessionária

(que corresponde a 31.4% acima do fator de potência 

limite atual que é 0.92), o que permite que a planta 

opere mesmo com algum problema nos bancos de 

capacitores.

 O pickup da unidade temporizada (I>) é ajustado 

com base na potência demandada.

 No que tange à temporização, o dial de tempo deve 

ser escolhido de modo a coordenar com a proteção à 

jusante e também deve ficar abaixo e coordenar com o 

relé da concessionária.

 A unidade instantânea (I>>) deve ser ajustada com 

base (a) na corrente de curto-circuito subtransitória 

máxima assimétrica secundária referida ao primário 

(maior valor da corrente de curto-circuito secundária 

referida ao primário escolhida entre todos os 

transformadores supridos na tensão de alimentação da 

concessionária) ou (b) na corrente inrush total

Ajustes de terra
(a) Neutro sensível

 O valor de pickup da unidade de terra sensível 

normalmente varia de 3 A a 25 A. Deve ficar abaixo 

do valor de pickup do relé da concessionária. 

Recomenda-se tanto para consumidores como para 

concessionárias não utilizarem valores muito baixos 

(<10 A), pois pode não se obter uma boa precisão dos 

TCs nessas regiões de ajuste.

 A temporização normalmente é maior que 1 

1.2 x Demanda[kW] Demanda[kW]
 0.9897 x= =I>

√3 x kVN x 0.7 kVN

I   = 1.1 x I”CC-ASSIMÉTRICA MAX 

ou 1.1 x I”Inrush-Max  a que for maior.



23A
po

io

 No que tange à temporização, o dial de tempo deve ser 

escolhido de modo a coordenar com a proteção à jusante e também 

deve ficar abaixo e coordenar com o relé da concessionária.

 A unidade instantânea ( )deve ser ajustada com base (a) na 

corrente de curto-circuito subtransitória máxima assimétrica 

secundária referida ao primário (maior valor da corrente de 

curto-circuito secundária referida ao primário escolhida entre 

todos os transformadores supridos na tensão de alimentação da 

concessionária) ou (b) na corrente inrush total.

Ajustes de terra
 O pickup da unidade temporizada (Io ) é ajustado normalmente 

(1.05.a.1.10)2 x ∑KVAVENTILAÇÃOFORÇADA-TRAFOS=I>

√3 x kVN

segundo e deve ficar abaixo e coordenar com a proteção da 

concessionária.

(b) 50/51N

 O pickup da unidade temporizada (Io ) é ajustado normalmente 

entre 15 A e 120 A. Deve ficar abaixo do valor de pickup do relé da 

concessionária.

A temporização deve:

  Permitir a energização do transformador;

  Deve ficar abaixo e coordenar com a proteção da concessionária;

  Coordenar com a proteção à jusante (caso a conexão seja 

diferente de delta).

Alimentação de entrada em alta/extra tensão
 Para sistemas industriais supridos exclusivamente pela 

concessionária (sem gerador fazendo paralelismo com a 

concessionária), a proteção de entrada é normalmente 

constituída por um relé com as funções 50/51 para fase e 50/51N 

para neutro. Nos casos de linha dupla de entrada (que operem 

permanentemente em paralelo, ou seja, sem transferência 

automática de linha), pode haver a proteção 67/67N enxergando 

a linha, de forma que uma linha não retro-alimente o curto-

circuito na outra linha.

I>> = 1.1 x I”CC-ASSIMÉTRICA MAX 

ou 1.1 x I”Inrush-Max a que for maior.

Ajustes de fase
 O ajuste de pickup da unidade temporizada ( ) é determinado 

na soma das potências de ventilação forçada dos transformadores 

conectados no nível de tensão de recebimento vezes 1.05 a 1.1.

 O pickup da unidade temporizada ( ) na linha é ajustado com 

base na potência demandada.
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concessionária.

A temporização deve:

 Coordenar com a proteção à jusante se a conexão do 

transformador permite passagem de corrente de sequência, na 

linha, no primário;

 Permitir a energização do transformador;

  Deve ficar abaixo e coordenar com a proteção da concessionária.

 As funções 67/67N (localizada no bay de linha), quando 

utilizada, deve ser ajustada em um valor relativamente baixo. A 

temporização também pode ser sensível (da ordem de 120 ms). 

Valores abaixo desta temporização não são recomendados devido 

às correntes inrush de transformadores e/ou banco de capacitores.

 Caso a linha possa operar tanto em paralelo como 

individualmente, a função 67/67N pode ser habilitada (quando 

estiver em paralelo) em um grupo de ajuste e desabilitada (quando 

estiver trabalhando individualmente) em outro.

Alimentação de entrada em média tensão e 
paralelismo de gerador

 Para esta condição existem três situações:

 Consumidor fazendo paralelismo momentâneo (conhecido tam-

bém como transferência em rampa);

 Consumidor fazendo paralelismo permanente com a rede (PPR);

 Autoprodutor independente.

 Consumidor fazendo paralelismo momentâneo com a rede 

(transferência em rampa)

Deve-se sempre consultar as normas correspondentes a cada 

concessionária. 

  Consumidor fazendo paralelismo permanente com a rede (PPR)

Deve-se sempre consultar as normas correspondentes a cada 

concessionária.

 As Figuras 1 e 2 ilustram esquemas típicos de paralelismo de 

gerador com a concessionária.

Figura 1 – Esquema unifilar típico para paralelismo com a rede em 
média tensão.

Figura 2 – Esquema unifilar típico para paralelismo com a rede em baixa 
tensão.
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Figura 3 – Esquema unifilar típico para paralelismo como autoprodutor 
independente.

 É recomendável a instalação de três TPs (grupo de ligação 3) na 

barra de cargas prioritária conectados em estrela – aterrada/delta 

aberto, quando o gerador é não aterrado ou quando o gerador 

é conectado na barra prioritária através de transformador com 

conexão não aterrada no lado da rede e estrela no lado do gerador. 

Isso porque quando se abre o disjuntor de interligação de barras, na 

ocorrência de uma falta à terra, pode-se perder a referência de terra 

e poderão ocorrer sobretensões que danifiquem os equipamentos. 

Observações gerais para paralelismo de geradores
 Apresenta-se a seguir algumas observações gerais, julgadas 

importantes na colocação de gerador(es) em paralelo com a rede 

de concessionária(s).

(a) Deve-se procurar sempre saber, junto à concessionária, o tempo 

de religamento da(s) linha(s) que supre(m) a planta.

(b) É sempre interessante instalar um relé df/dt (ou habilitar a 

função), fazendo desligamento no disjuntor de entrada da planta 

(ponto de conexão com a concessionária), visto que em caso de 

curto-circuito na linha, mesmo com o desligamento do curto-

circuito na subestação da concessionária, caso haja outros 

consumidores na linha, o(s) gerador(es) irá(ao) tentar suprir toda 

carga conectada na linha impondo uma sobrecarga que pode 

danificar a(s) máquina(s). Outra razão que justifica a instalação 

da proteção df/dt é a rapidez de desligamento, obtendo, assim, 

uma boa proteção em caso de religamentos de linha. O ideal, 

para se determinar o ajuste da função df/dt, é fazer uma simulação 

dinâmica do transitório eletromecânico.

(c) A função 32 é ajustada muitas vezes para operar com 10% do 

total da potência de geração. A temporização irá depender, entre 

outros fatores, do tempo de religamento da linha; o 32 deve ficar 

abaixo desse valor, caso não se disponha de um relé df/dt, como 

descrito no item (b).

(d) A função 67 deve ser ajustada em um valor relativamente baixo.

(e) A função 81 deve ser ajustada de forma que não comprometa 

a máquina e abra primeiro o paralelismo com a concessionária. O 

ideal, para se determinar o ajuste da função, é fazer uma simulação 

dinâmica do transitório eletromecânico.

(f) A função 59N deve ser ajustada normalmente entre 25% e 33% 

da tensão secundária do TP (seundário conectado em delta aberto 

ou é utilizada a função que calcula a componente de sequência 

zero via firmware). É importante verificar se curtos-circuitos fase-

terra distantes (em ramais de derivação, por exemplo) não irão 

causar o desligamento indevido dessa proteção. Caso isso ocorra, 

deve-se procurar um novo valor que atenda. Caso não se consiga, a 

alternativa consiste em fazer uma coordenação cronológica dessa 

proteção. Para se determinar os valores da tensão de sequência zero 

no caso de faltas à terra, recomenda-se a simulação do módulo 

“Unbalanced” do PTW ou outro software similar que calcule faltas 

desequilibradas.

 Apresenta-se a seguir os dados mais relevantes normalmente 

utilizados para se fazer um estudo de transitórios eletromecânicos 

para se determinar o comportamento da máquina e do sistema 

diante das contingências (como perda de carga, degrau de carga, 

perda de geração, desligamento de linha, partida de motor, curto-

circuito, etc.).

Dados do sistema

 Esquema unifilar do sistema concessionário

 Circuito de sequência positiva, negativa e zero do sistema 

concessionário

 Dados do(s) transformador(es): potência, Z%, conexão, 

aterramento, tensões)

 Esquema unifilar simplificado do sistema interno da planta

Dados das cargas

 Montante de cargas de impedância constante

 Montante de cargas de corrente constante

 Variação da carga com a frequência

Dados dos geradores (data sheet)

 Potência aparente (kVA)

 Tensão nominal (kV)

 Fator de potência

 Frequência (Hz)

Autoprodutor independente
 Deve-se sempre consultar as normas correspondentes de cada 

concessionária. Entretanto, apresenta-se a seguir um esquema de 

proteção típico.
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 Rotação (RPM)

 Classe de isolamento

 Resistência do enrolamento de armadura – Ra

 Reatância das máquinas (subtransitória de eixo direto – X"d, 

transitória de eixo direto – X’d, síncrona de eixo direto – Xd, 

dispersão da armadura – Xl, transitória de eixo em quadratura - X’q, 

síncrona de eixo em quadratura – Xq, sequência negativa – X2, 

sequência zero – Xo)

 Constantes de tempo das máquinas (subtransitória de eixo direto 

em circuito aberto – T"do, transitória de eixo direto em circuito 

aberto – T'do, subtransitória de eixo em quadratura em circuito 

aberto – T"qo, transitória de eixo em quadratura em circuito aberto 

– T'qo)

 Constante de inércia do gerador – H

 Constante de inércia da turbina – Ht

 Constante de amortecimento D (pu)

 Tipo e característica do aterramento do gerador

 Curva de capabilidade do gerador

 Característica de circuito aberto do gerador

 Característica de curto-circuito do gerador

 Para os AVRs (reguladores automático de tensão)/excitação: 

fornecer o diagrama de blocos no domínio da frequência que 

seja o modelo matemático com as funções de transferência 

representativas das malhas de controle do AVR, com os respectivos 

ganhos, constantes de tempo e limitadores.

 Para os reguladores de velocidade (governors): fornecer o 

diagrama de blocos no domínio da frequência, que seja o modelo 

matemático com as funções de transferência representativas das 

malhas de controle do governor, com os respectivos ganhos, 

constantes de tempo, limitadores e constante de inércia da turbina.

 Para os PSS (Power Systems Stabilizer): fornecer o diagrama de 

blocos, no domínio da frequência, que seja o modelo matemático 

com as funções de transferência representativas das malhas de 

controle do PSS, com os respectivos ganhos, constantes de tempo 

e limitadores.

 Tipo de máquina primária (hidráulica, vapor, diesel, gás, eólica).

Rejeição de cargas e sistema ERAC

(a) Generalidades

 Um sistema de Rejeição de Cargas (em inglês “Load Shedding”), 

também conhecido como Descarte de Cargas, é utilizado sempre 

em que há um déficit de geração em relação à carga demandada 

e tem por objetivo restabelecer o equilíbrio eletromecânico de 

energia do sistema.

 Assim, normalmente são definidos níveis de prioridades para se 

fazer o descarte de cargas do sistema elétrico.

 A escolha das cargas a serem descartadas depende de uma 

série de fatores:

 Importância da carga no processo
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e  Tempo para o processo retomar marcha após o desligamento

 Montante de carga

(b) Equação de balanço eletromecânico

 A definição de energia cinética é:

Equação 1

 Por definição, a constante de inércia é dada por:

 A plicando-se a equação 5 na 6, tem-se:

EC =        I.ω2
1

2

Equação 3EC =        I.ω
1

2

Equação 5EC = 180M.f ⇔ EC = Mπ.f

Equação 2M = I.ω ⇒ (quantidade de movimento)

Equação 4ω = 2.π.f = 360.f ⇒ (graus elétricos)

Equação 7

Pa =  Ta.ω  =  I.ω.a = M.a = M d2θ

dt2

Equação 13+ ω
o
 = 2.π.fdδ

dt

Equação 14

Equação 15

 = 2.π.d2δ

dt2

df

dt

 Ta.fo

2H
=

Equação 16

Equação 17

2H

fo

Tm - Te = Ta ( Tm - Te )⇒
df

dt

df

dt

fo

2H
= x

Ta  
Carga a - Geração - Restante

Geração - Restante
=

df

dt

Ta =                 = Tm - Te
H

π.fo

d2δ

dt2

Equação 6
EC

S
H =

M =              =
S.H.

180.f

S.H.

π.f

 A potência acelerante (Pa) de um gerador é escrita como 

apresentada na equação 8.

 Como a velocidade do gerador é dada pela equação a seguir:

 Em que:

ωo = Velocidade síncrona

f = frequência instantânea

 Derivando-se a equação anterior, no tempo, chega-se a:

 A equação de balanço eletromecânico é dada pela equação 16.

 O torque acelerante/desacelerante em pu pode ser expresso por:

Figura 4 – Taxa de variação da frequência de gerador com H = 5 e 
potência desacelerante constante.

 Em que:

df/dt = Taxa de variação da frequência em Hz/s

Ta = Torque acelerante em pu

fo = Frequência nominal do sistema em Hz

H = Constante de inércia do sistema em s

 Apresenta-se nas Figuras 4 e 5 a taxa de decaimento da 

frequência de geradores com H = 5 e H = 3, respectivamente, 

admitindo-se a taxa de decaimento constante, ou seja, potência 

acelerante constante e independente da frequência.

EQUAÇÃO DE BALANÇO

 Em que:

Pa = Potência acelerante

Pm = Potência mecânica

Pe = Potência elétrica

Ta = Torque acelerante

Equação 8Pa = Pm – Pe = Ta.ω

Equação 9

Equação 10

Equação 11

Equação 12               

Ta = Tm – Te

 Em que:

Ta = Torque acelerante

Tm = Torque mecânico da carga

Te = Torque elétrico do gerador

θ = δ + ω.t
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H =           x 10 -3
EC

kVA
Equação 18

 Cabe aqui apresentar algumas considerações sobre constantes 

de inércia de geradores.

Considerações sobre a constante de inércia (H)
 A constante de inércia H é definida como sendo a relação entre 

a energia cinética e a potência aparente, ou seja:

Figura 5 – Taxa de variação da frequência de gerador com H = 3 e 
potência desacelerante constante.

 Cabe aqui apresentar algumas considerações sobre constantes 

de inércia de geradores.

 Chamando o peso de W e a aceleração da gravidade de g, pode-se 

dizer que m = W/g. Substituindo na equação anterior tem-se:

 Comparando-se as duas últimas equações, podemos concluir que 

a inércia é dada por:

 Nas literaturas americanas costuma-se designar Wr2 como Wk2.

Equação 19EC =           mv2
1

2

Equação 22EC =            mr2 . ω2
1

2

Equação 23EC =           . I. ω
2

1

2

Equação 24I =    
Wr2

g

Equação 25I =    
Wk2

g

Equação 20EC =           m.(ω.r)2
1

2

Equação 21EC =           mr2 .ω2
1

2
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 Aplicando-se o mesmo conceito e tomando-se como referência o 

diâmetro da massa girante, chamando-se o peso de P e o diâmetro de 

D e aplicando-se o conceito na equação 19, tem-se:

 Fazendo-se analogia pode-se dizer que a inércia é dada por:

 Na linguagem prática, chama-se PD2 de GD2. Assim, a equação 

anterior fica:

 Comparando-se as equações 25 com a 28, pode-se chegar à 

seguinte conclusão:

 A constante de inércia H tem como dimensão [s] (segundo), porém 

na prática expressa-se em [kW . s / kVA] e pode ser calculada por uma 

das equações seguintes.

 Em que:

H1, H2, ...HN = Constante de inércia de cada unidade geradora.

S1, S2, ...SN = Potência nominal de cada unidade geradora.

 Quando existem várias unidades geradoras, pode-se calcular a 

constante de inércia equivalente pela equação 34 a seguir.

 Assim, pode-se dizer que:

EC =                 .ω2                    PD2

4g

1

2
Equação 26

I =  PD2

4g
Equação 27

I =  GD2

4g
Equação 28

= GD4

4g

Wk2

g
Equação 29

= GD2

4g
Wk2 Equação 30

= GD2

4g
Wk2 Equação 30

Equação 31
GD2 (kgm2) . RPM2

kVA
H = 1.37077884 .10-6[      ]kW.s

kVA

Equação 32
Wk2 (kgm2) . RPM2

kVA
H = 5.4831136 .10-6[      ]kW.s

kVA

Equação 33
Wk2 (Ib.ft2) . RPM2

kVA
H = 0.231 .10-6[      ]kW.s

kVA

Equação 34
S1

SB

S2

SB

SN

SB

H = H1. +H2 . +.......HN . 

Exemplo 1

 Considere um sistema com três geradores, idênticos, cada um 

fornecendo 1 pu de potência, a uma carga de 3pu, em regime, 

conforme a Figura 6. Na ocorrência da contingência da perda de 

um gerador, avalie o comportamento da frequência, admitindo que 

nem o gerador, nem a carga variam seus torques com a frequência. 

A contante de inércia individual de cada máquina é de H = 5 e os 

amortecimentos do gerador DG = 1 e da carga DL = 1.5.

Solução:

 Da equação 15, tem-se:

 Que pode ser reescrita, como segue:

 O valor da sobrecarga será:

 Como a carga é maior que a geração, o torque é desacelerante.

 O valor da frequência no tempo será dado por:

Figura 6 – Esquema unifilar do exemplo 1.

Figura 7 – Taxa de decaimento do exemplo 1.

df

dt
=

Ta.fo

2H

∆f ∆f t≈. .=
Ta.fo

2H

Ta.fo

2H

∆f t t 3.0.t≈ . = - = -
0.5.60

2.5

Ta.fo

2H

3-2

2
=Ta  

Carga a - Geração - Restante

Geração - Restante
=

f = 60 – 3 t

SB = S1 + S2+......+SN Equação 35
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(c) Característica da variação de torque da carga e geração com 

a frequência

 Esta metodologia é relativamente simples e permite se 

fazer uma avaliação preliminar de boa aproximação, dando um 

sentimento físico muito bom, o que é de extrema importância para 

o engenheiro de sistema.

Modelagem do torque da carga

 Para considerar que a carga irá variar, em certo grau, com a 

frequência, a equação 36 expressa o fato.

 Em que:

PL = Potência da carga em pu

K = Constante

F = Frequência

DL = Fator de amortecimento da carga que é função de como a 

carga é composta

 O torque em pu é dado por:

     Em que:

f’ = ∆f/f = mudança pu da frequência

DL = Fator de amortecimento da carga que é função de como a 

carga é composta

TLo = Torque inicial da carga em pu

Modelagem do torque do gerador

 O torque no gerador varia inversamente com a frequência. A 

equação 46 expressa o fato.

 Para pequenas variações na frequência, pode-se escrever: 

 Substituindo-se as equações 45 e 47 na 48, obtém-se:

 Resolvendo a equação diferencial 52, obtemos:

 Em que:

f’ = ∆f/f = mudança pu da frequência

DT = Fator de amortecimento total

Ta = Torque acelerante em pu na base da geração restante

H = Constante de inércia do sistema

 Lembrando que f’ é a taxa de variação da frequência em pu. 

Para se obter o valor da frequência em Hz, devemos multiplicar pela 

frequência base (no Brasil 60 Hz). Para se determinar a frequência 

atual, o valor será dado por:

 Fazendo-se:

PL =  k.f DL Equação 36

Equação 37
f DL

f
TL = k.

Equação 38TL = k.f DL-1

Equação 40∆TL = (DL - 1).k.f DL-2 . ∆f

Equação 39= (DL - 1).k.f DL-2
dTL

df

Equação 41TL + ∆TL = k.f DL-1 + (DL - 1).k.fDL-2. ∆f

Equação 45TL + ∆TL = TLo  [1+ (DL - 1)f']

Equação 42TL + ∆TL = k.f DL-2 [ f + (DL - 1). ∆f ]

Equação 44TLo = k.f DL-1

Equação 43TL + ∆TL =
 k.f DL-1

f
[ f + (DL - 1). ∆f ]

 Utilizando-se o mesmo procedimento realizado para se obter a 

variação de torque com a frequência de carga, obtém-se:

 Em que:

f’ = ∆f/f = mudança pu da frequência

TGo = Torque inicial do gerador em pu

Variação da frequência no tempo

 Tomando-se como base a equação 16 pode-se escrever:

Equação 46TG = k.f-1

TG = TGO.(1-F') Equação 47

TA = TG - TL = 2H
df'

df
Equação 48

Equação 49
df'

df
2H        = TGo . (1 - f') - TLo [ 1 + (DL - 1) . f']

df'

df
Equação 502H        = TGo  -  TLo - [ TGo + TLo (DL - 1) ] . f'

Equação 52
df'

df
2H        + DT  .  f' = TGo - TLo = Ta

Equação 51DT = TGo  +  TLo (DL - 1)

 

Equação 53
Ta

DT

f' =       .   1- e
DT

2H
– t

ƒATUAL = ƒBASE + ∆ƒ = ƒBASE + ƒ'. ƒBASE

ƒATUAL = (1+ƒ') . ƒBASE

Equação 54
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 A equação da frequência será dada por:

 A partir da equação anterior, é possível descobrir o valor para o 

qual a frequência deverá tender. Para t = ∞, obtém-se:

f = 60 – 7.5 = 52.5 Hz

 Ainda a partir da equação de f = f(t), pode-se montar uma tabela 

t x f e a partir desta tabela construir a curva mostrada na Figura 8.

Notas importantes

 Consultar sempre o limite de frequência suportado pela turbina.

 O ideal é sempre simular a rejeição de cargas com um software 

de estabilidade transitória.

 Atualmente, além da rejeição de cargas convencional (a relés), 

existem os sistemas de rejeição de cargas inteligentes, os quais 

definem e mudam os montantes de carga a serem rejeitados e 

as prioridades de rejeição em função dos parâmetros reais 

medidos no sistema e as respectivas condições operacionais. É 

importante lembrar que nessas situações os softwares utilizados 

não devem ter um tempo muito elevado de processamento para 

não degradarem a frequência do sistema.

Exemplo 2

 Determine a curva característica de decaimento da 

frequência com o tempo para um sistema em que o torque 

inicial do gerador seja 1 pu, da carga 1.2 pu, H = 4 s, constante 

de amortecimento do gerador DG = 1.0, amortecimento da 

carga DL = 1.5.

Solução

 O torque acelerante é dado por:

Ta = TG – TL = 1.0-1.2 =

Ta

DT

-0.2

1.6
f' =       .   1- e        =        .   1- e        = -0.125.e -0.2t

DT

2H
– t

1.6

2.8
– t

ƒ = (1+ƒ′) . ƒBASE = (1- 0.125.e -0.2t) . 60

ƒ= (60 - 7.5.e-0.2t )

Ta =-0.2 pu

 O fator de amortecimento global é de:

DT = (TGo + (DL – 1) TLo) = (1.0 + (1.5 – 1) 1.2)

DT = 1.6

 A equação que resume a taxa de decaimento com a frequência é:
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Figura 8 – Taxa de variação da frequência com o tempo do exemplo 2.

 A partir das equações apresentadas também podem ser 

simulados descartes de carga (rejeição de cargas).

(d) Relé de frequência E df/dt

 Como já estudado neste fascículo, os relés de frequência podem 

ser utilizados em sistemas que possuem geração em paralelo com a 

concessionária, entre outras, com as principais finalidades:

 Comandar rejeições de carga convencionais;

 Proteção do sistema de paralelismo no caso de religamentos;

 Proteção de geradores contra sobrecarga.

(e) ERAC

 O ERAC é a sigla que designa o Esquema Regional de Alívio 

de Carga prescrito pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).

 Visto que o ONS pode alterar os valores das tabelas 

apresentadas a seguir, recomenda-se consultar o site do 

Operador antes de iniciar qualquer ajuste.

 Os valores a serem implementados em cada região são 

evidenciados a seguir. Nas tabelas 1 (a) a 1 (e) são apresentadas 

as tabelas que indicam as contribuições de descarte de carga 

que cada consumidor da rede básica deve dar no caso de 

subfrequência no sistema.

Estágio

1º

2º

3º

4º

5º

Taxa de Freq

(Hz/s)

0,7

1

1,1

1,6

1,7

2,2

2,3

3,2

Carga 

Rejeitada (%)

5,5

7,5

11

8

8

Temporização

(s)

10

12

20

-

-

Ajuste

(Hz)

58,3

58

58

-

-

Ajuste

(Hz)

56,5

56

55,8

55,5

55,2

Região NORDESTE exceto Área Oeste

Estágio

1º

2º

3º

Taxa de Freq

(Hz/s)

1.5

2.5

3.5

Carga Rejeitada

(%)

33-LC1

33-LC2

33-LC3

Freq Abs.

(Hz)

57

56.5

56

Carga Rejeitada

(%)

21

-

-

Freq Abs.

(Hz)

57.4

-

-

Região NORTE

Carga Eletronorte (ALBRÁS E ALUMAR CELPA e CEMAR

Tabela 1 – PercenTual das cargas a serem rejeiTadas em função 
da frequência Para as regiões (a) sudesTe, (b) sul, (c) norTe, (d) 

nordesTe e (e) norTe.

Estágio

1º

2º

3º

4º

5º

Ajuste (Hz)

58,5

58,2

57,9

57,6

57,3

Carga Rejeitada (%)

7.5

7.5

10

15

15

Região SUL

Estágio

1º

2º

3º

4º

5º

Ajuste (Hz)

58,5

58,2

57,9

57,7

57,5

Carga Rejeitada (%)

7

7

7

7

7

Região SUDESTE / CO

Estágio

1º

2º

3º

4º

5º

Ajuste (Hz)

57,8

57,1

56,5

55,5

55,2

Carga Rejeitada (%)

5.5

7.5

11

8

8

Área OESTE da Região NORDESTE

*CLÁUDIO MARDEGAN é engenheiro eletricista formado pela Escola Federal 
de Engenharia de Itajubá (atualmente Unifei). Trabalhou como engenheiro de 
estudos e desenvolveu softwares de curto-circuito, load flow e seletividade 
na plataforma do AutoCad®. Além disso, tem experiência na área de projetos, 
engenharia de campo, montagem, manutenção, comissionamento e start 
up. Em 1995 fundou a empresa EngePower® Engenharia e Comércio Ltda, 
especializada em engenharia elétrica, benchmark e em estudos elétricos no 
Brasil, na qual atualmente é sócio diretor. O material apresentado nestes 
fascículos colecionáveis é uma síntese de parte de um livro que está para ser 
publicado pelo autor, resultado de 30 anos de trabalho.

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO
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e-mail redacao@atitudeeditorial.com.br
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 O objetivo maior de um estudo de seletividade é 

determinar os ajustes dos dispositivos de proteção, de 

forma que, na ocorrência de um curto-circuito, opere 

apenas o dispositivo mais próximo da falta, isolando 

a menor porção do sistema elétrico, no menor tempo 

possível e ainda protegendo os equipamentos e o 

sistema. Historicamente, a seletividade apareceu no 

começo da década de 1950.

A folha de seletividade
 Para que se possa fazer um estudo de seletividade, 

é importante primeiro conhecer a folha de verificação 

gráfica de seletividade (em inglês conhecida como 

TCC – Time Current Curves). 

 A seletividade é feita em um papel em escala 

bilogaritmica, em que são plotadas as curvas para a 

Por Cláudio Mardegan*

Capítulo XVII

A seletividade

Figura 1 – Escala bilogarítmica utilizada em folhas de seletividade.

verificação gráfica. A escala de tempo vai usualmente 

de 0.1 s a 1000 s.

 A escala de corrente vai normalmente de 0.5 A a 

10000 A, podendo ainda ser multiplicada por 10 ou por 

100. Assim, nas folhas, os espaçamentos (1 a 10, 10 a 

100, 100 a 1000 e 1000 a 10000) se repetem na forma 

de décadas. O espaçamento de cada década é fixo, 

ou seja, a distância entre 1 e 10 é a mesma daquela 

entre 10 e 100, 15 e 150, 200 e 2000, etc.). A Figura 

1 apresenta um “pedaço” da folha de seletividade 

mostrando os espaçamentos normalmente anotados.

 Mesmo dispondo-se de um software para a 

elaboração das folhas de seletividade, saber trabalhar 

com a escala bilogarítmica é imprescindível, pois, 

muitas vezes, é necessário levantar as curvas fornecidas 

pelos fabricantes.

 Para manipular a escala logarítmica, necessitamos 

conhecer duas equações: a primeira nos informa a 

distância d(mm) de um determinado ponto a partir 

do início de sua década correspondente e a segunda 

fornece o valor que corresponde àquela distância na 

escala. Veja as equações:

Exemplo 1

 Ao receber uma curva de um fabricante, mediu-se 

log 10 10 → D (mm)

log 10 10 → d (mm)

d (mm) = D. log10 N, ou

N = 10 
d
D

Equação 1

Equação 2
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Figura 2 – Escala bilogarítmica utilizada em folhas de seletividade.

a década de corrente e obteve-se 56 mm (D). Identificado um ponto 

na escala de corrente que está à 10 mm (d) de distância do início da 

década 100, qual é o valor da corrente?

   N = 10(10/56)= 1.5086 A.

 Como a medição inicia-se na década de 100, o valor real da 

corrente será:

I = N x 100 = 150.86 A

Seletividade amperimétrica
 A seletividade amperimétrica é aquela que é utilizada quando 

existe uma impedância muito grande entre os pontos em que se 

está fazendo a seletividade. Neste caso, a corrente de falta vista 

pelo dispositivo de proteção à montante é muito maior que aquela 

vista pelo dispositivo de proteção instalado à jusante. Enquadram-se 

aqui os dispositivos instantâneos instalados no primário de 

transformadores.

Seletividade cronológica
 A seletividade cronológica é aquela realizada aplicando 

intervalos de tempo entre os dispositivos de proteção situados à 

jusante e à montante, de forma que se garanta que eles irão operar 

de forma seletiva e coordenada.

Seletividade lógica
 A seletividade lógica é aplicada por meio de relés digitais que 

permitem que as unidades situadas mais próximas da falta possam 

eliminá-la em um tempo muito pequeno, normalmente entre 50 ms 

e 100 ms como mostra a Figura 2.

 Em alguns casos não é possível utilizar temporizações entre 

50 ms e 100 ms, uma vez que podem existir fusíveis à jusante 

e, assim, deve-se permitir que eles operem antes e o tempo total 

para extinção do arco pode chegar até a ordem de 200 ms. Assim, 

quando ocorre este fato, o ajuste da unidade de sobrecorrente do 

relé deve ser de 250 ms. Neste caso, a temporização dos relés à 

montante será de 100 ms.
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(a) As funções I>> são definidas para não dar trip por pick up.

(b) Para um curto-circuito no ponto A, todos os relés 1, 2 e 3 

enxergam a falta.

(c)  A unidade I>> é então ativada e envia o bloqueio (função ANSI 

68) para a unidade t>> do dispositivo imediatamente à montante.

(d) Todos os relés 1, 2 e 3 iniciam a contagem do tempo, porém, 

apenas o relé 1 opera, visto que os demais estão bloqueados, 

embora já estejam operados.

(e)  A função t>> do relé deve operar o disjuntor correspondente, 

no caso, o 52-1.

(f) Após contado o tempo ajustado em CBF (Circuit Breaker Failure 

– normalmente em torno de 200 ms), se o disjuntor 52-1 não abriu, 

o bloqueio de t>> do relé 1 é retirado, habilitando a função t>> a 

atuar e enviar o sinal de trip sem retardo ao disjuntor 52-2, visto 

que o relé já estava operado.

(g) Caso o disjuntor 52-2 falhe, a situação descrita em (f) se repete, 

agora para o disjuntor 52-3.

Algumas práticas para um bom projeto de 
seletividade lógica

 As seguintes práticas são fundamentais para um bom projeto de 

seletividade lógica:

 Ajustar o pick-up dos relés da seletividade lógica acima da 

somatória de corrente de carga mais a corrente de partida do maior 

motor da barra.

 Ajustar o pick-up dos relés da seletividade lógica acima da 

corrente de contribuição para o curto-circuito dos motores que 

ficam à jusante do relé, no nível de tensão do motor e verificar 

também o valor no primário do transformador.

 Ajustar o pick-up dos relés da seletividade lógica acima da 

corrente inrush dos transformadores.

 Habilitar as funções de sobrecorrente utilizadas na seletividade 

lógica com característica de tempo definido.

 Utilizar o pick-up da unidade temporizada (I>>) para bloquear a 

função t>> da proteção à montante.

 Utilizar a temporização (t>>) para desligar o disjuntor mais 

próximo da falta.

 Utilizar o “breaker failure” para retirar o bloqueio do relé 

correspondente.

 Utilizar todos os contatos dos relés de saída vinculados à 

seletividade lógica com selamento ajustado para “unlatched”.

 Quando os relés não permitem a programação do desligamento 

pelo pick-up e pela temporização, constitui-se um bom 

procedimento para que se possa fazer seletividade lógica, utilizar 

relés com três unidades de sobrecorrente de fase e três de terra, pois 

assim utiliza-se uma unidade para a seletividade convencional, 

uma unidade para bloqueio e outra para trip. Quando não for 

possível, é interessante que o relé possua “break failure”.

 Utilizar as funções I> e t> para fazer a seletividade convencional, 

bem como I>>>, quando disponível.

 Quando se faz seletividade entre primário e secundário de 

transformador e os níveis de curto-circuito ficam muito próximos, 

utilizar um tempo de seletividade lógica menor (50 ms, por 

exemplo), pois, neste caso, a corrente de falta ainda conterá 

assimetria e, normalmente, o X/R do primário é maior que o do 

secundário e, assim, as correntes que cada dispositivo enxergará no 

instante de falta será diferente.

Seletividade convencional
 A seletividade convencional consiste da aplicação dos recursos 

da seletividade cronológica e/ou da amperimétrica.

Escolha da característica do relé de sobrecorrente

 A escolha da característica de um relé de sobrecorrente envolve 

uma análise, na qual se deve observar, no mínimo, o seguinte:

 

 Se a proteção é de fase;

 Se a proteção é de terra;

 Quando envolve transformador, a sua conexão;

 A característica dos dispositivos de proteção (fusíveis, relés, 

disjuntores de BT) que estão à jusante;

 Os equipamentos que estão sendo protegidos (I2t).

Característica de tempo definido

(a) Proteção de fase - Os relés de tempo definidos preferencialmente 

não devem ser utilizados para proteção temporizada de fase em 

todos os níveis, uma vez que, em um sistema elétrico, a proteção 

se inicia na carga e, como envolve muitas outras proteções até 

chegar à entrada (vários níveis), é preciso existir certo intervalo de 

coordenação entre elas. Se houver mais de três níveis, chega-se 

com tempos superiores a 1 segundo na entrada, o que não é um 

bom procedimento.

(b) Proteção de terra - Para proteção de terra, em sistemas industriais, 

a característica de tempo definido é excelente, considerando que:

 A maior parte dos transformadores em sistemas industriais tem 

conexão triângulo-estrela.

 Normalmente, a cada delta de transformador, um novo sistema de 

proteção de terra se inicia e o problema relatado para a proteção de 

fase (item (a)) não se aplica.

 Tendo em vista que faltas por arco, que são extremamente 

destrutivas, podem atingir valores que normalmente variam entre 

20% e 100% da falta franca, com a utilização do relé de tempo 

definido obtém-se um tempo fixo e praticamente independente da 

corrente dentro desta faixa.

Característica de tempo inverso

(a) Proteção de fase - Os relés com característica extremamente 

inversa são muito rápidos para faltas elevadas e muito lentos para 
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fusíveis e com o I2t dos equipamentos.

 Os relés com característica normal inversa são muito lentos para 

faltas elevadas e rápidos para faltas de baixo valor ou sobrecargas. 

Não coordenam adequadamente com fusíveis/elos e com o I2t dos 

equipamentos.

 Os relés com característica muito inversa apresentam atuação 

adequada para faltas elevadas e razoável para faltas de baixo valor 

ou sobrecargas. Coordenam bem com fusíveis e com o I2t dos 

equipamentos.

 Assim, a característica muito inversa se constitui uma alternativa 

atrativa para a proteção de sistemas elétricos industriais.

(b) Proteção de terra - Para a proteção de terra, entre os relés de 

tempo inverso o que apresenta mais vantagens é o normal inverso, 

porém o de tempo definido é ainda melhor.

Intervalos de coordenação
 Chama-se intervalo de coordenação o intervalo de tempo que 

garante que a proteção mais próxima da falta irá operar primeiro e 

que a proteção situada imediatamente à montante não irá operar, a 

menos que a proteção mais próxima falhe.

  Com o advento das caixas de calibração de relés, que garantiam 

o tempo de operação dos relés, pode-se baixar o valor do intervalo 

de coordenação, como segue:

Coordenação entre relés de sobrecorrente em série

Tempo de interrupção do disjuntor (8 ciclos) ................ 133 ms

Tolerância do fabricante/erro/overtravel........................100 ms

Fator de segurança...........................................................67 ms

Intervalo de coordenação                                               300 ms

 Para relés estáticos, o overtravel é substituído pelo overshoot 

e este tempo é reduzido para 50 ms. Assim, pode-se obter um 

intervalo de coordenação de 0.25 s.

 A Tabela 1 traz os valores praticados de intervalos de 

coordenação.

Importante:

 Os relés de entrada de painéis devem ser ajustados no máximo 

em 1 segundo, procurando não passar este valor, pois todos os 

Relé Estático

Relé Eletromecânico

Disjuntor BT

Fusível

0.25 s

0.30 s

0.20 s

0.20 s

0.30 s

0.30 s 

0.30 s

0.30 s

0.20 s

0.20 s

Nota 1

Nota 3

0.20 s

0.20 s

Nota 2

Nota 4

Tabela 1 – Valores de inTerValo de coordenação praTicados 

INTERVALOS DE COORDENAÇÃO

Dispositivo à Montante
Dispositivo à Jusante

Relé Estático Relé Eletromecânico Disjuntor BT Fusível

Notas:

1 - Basta a parte inferior da curva do disjuntor a montante ficar acima do à jusante.

2 - Basta a parte inferior da curva do disjuntor ficar acima da curva de tempo máximo de fusão.

3 - Basta a curva tempo mínimo de fusão ficar acima da parte superior da curva do disjuntor.

4 - É necessário que o I2t do fusível a jusante seja menor que o do situado a montante.

equipamentos são dimensionados para a corrente de curto-circuito 

durante 1 segundo.

Seletividade lógica

 - Entre dispositivos que se comunicam na seletividade lógica - 

0.050 s

 - Entre dispositivos que não se comunicam na seletividade 

lógica - tdj + ∆tc

Em que: tdj - Tempo do dispositivo à jusante

       ∆tc - Intervalo de coordenação (0.050 s)

Conceito de maior saída

 Este conceito é importante para entender como coordenar um 

dispositivo à montante com outro à jusante.

(a) Elementos em série

 O exemplo a seguir ilustra o conceito:

Dado o sistema apresentado na Figura 3, com qual dispositivo o 

relé 3 tem de ser seletivo, com o 1 ou com o 2?

Solução:

 Para a análise, deve-se “olhar” o gráfico tempo versus 

corrente.

Falta no ponto A:

 Pelo gráfico t x I, uma falta no ponto A, o relé 2 tira primeiro.

Falta no ponto B:

 Pelo gráfico t x I, uma falta no ponto B, só o relé 2 “enxerga” 

e tira primeiro.

Conclusão:

 O relé 3 deve ser seletivo com o relé 2. Mesmo havendo 

um erro de ajuste do relé 1, para falta em qualquer ponto, 

o relé 2 tira primeiro. É óbvio que o erro de ajuste foi feito 

propositalmente. Caso o relé 1 estivesse abaixo do 2, para uma 

falta no ponto A, o relé 1 tiraria primeiro. Para uma falta no 

Figura 3 – Conceito de maior saída para dispositivos de proteção em série.
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Figura 4 – Esquema unifilar para um dispositivo de entrada e várias saídas.
Figura 5 – Curva tempo versus corrente (a) dos dispositivos de saída e 
(b) da envoltória da maior saída.

ponto B, o relé 2 é que tiraria e, assim, o relé 3, da mesma forma 

que, no caso errado, deve ser seletivo com o relé 2.

Ou seja:

 Quando dois dispositivos de proteção estão em série, 

deve-se fazer a seletividade com aquele imediatamente à 

jusante, independentemente dos ajustes.

Dispositivo geral versus dispositivos paralelos à jusante
Regra:

 O dispositivo de entrada deve fazer seletividade com a 

envoltória composta pelas curvas de cada saída. As Figuras 4 e 

5 ilustram a situação.
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(a) Regra

 Deve-se aplicar o intervalo de coordenação no valor da 

corrente de curto-circuito vista pelo dispositivo analisado, ou seja, 

curto trifásico (transitório para dispositivos temporizados) para a 

seletividade de fase e curto-circuito fase-terra para a seletividade 

de terra. A Figura 6 ilustra esta regra.

(b) Particularidades

 Circuitos operando em paralelo + saídas

Deve-se aplicar o intervalo de coordenação ao valor da corrente de 

curto-circuito vista por cada dispositivo.

Curto-circuito bifásico no secundário de transformador triângulo-

estrela

 Deve-se aplicar o intervalo de coordenação entre o valor de 

Icc2φ (dispositivo do secundário) e o valor de Icc3φ (dispositivo do 

primário).

Problemas de seletividade em função de tempos de 
reset

 Quando se tem um relé de disco de indução à montante de um 

relé digital à jusante, pode-se perder a seletividade se o tempo de 

reset do relé digital for instantâneo, e a falta for intermitente e/ou 

houver religamento enquanto ocorre o reset. Veja a Figura 9.

 O tempo de reset do relé de disco de indução é linear (devido à 

constante de mola). Como o relé digital tem reset instantâneo, se a 

falta for intermitente ou houver religamento, o relé digital à jusante 

reseta e inicia a contagem dos tempos ao passo que o relé de disco 

de indução ainda está com o disco no meio do caminho e recomeça 

a contagem de tempo a partir daquela posição intermediária, o 

Figura 6 – Aplicação do intervalo de coordenação na corrente de 
curto-circuito: (a) esquema unifilar e (b) curva tempo versus corrente 
correspondente.

Figura 7 – Aplicação do intervalo de coordenação na situação de duas 
entradas e uma saída.

Figura 8 – Aplicação do intervalo de coordenação entre a proteção 
primária e secundária de um transformador triângulo (primário) – 
estrela (secundário) sob curto-circuito bifásico.

Figura 9 – Ilustração da perda de seletividade em função do tempo de 
reset entre relés digitais e eletromecânicos.
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implicar perda de seletividade.

Onde assumir compromissos de seletividade
 Após fazer um estudo de seletividade, algumas vezes, acaba-se 

chegando com tempos superiores a 1 segundo no secundário dos 

transformadores e/ou nas entradas. Nestas situações, devem ser 

tomadas ações no sentido de reduzir estes tempos. Uma técnica 

utilizada consiste em assumir compromissos de seletividade que 

podem e, neste caso, devem ser assumidos, pois a maior parte dos 

equipamentos do sistema (TCs, painéis, etc.), é dimensionada para 

a corrente de curto-circuito durante 1 segundo.

 Os melhores locais para se assumir os compromissos são os 

alimentadores e os transformadores, pois se for a proteção à jusante 

ou à montante que operar primeiro desliga-se o mesmo circuito.

 Entretanto, é preciso pensar também no pessoal de operação 

e manutenção da planta, verificando qual o melhor local para se 

adotar este compromisso (em função da distância, do tempo de 

reenergização, etc.

Onde utilizar outros grupos de ajustes
 Muito se tem falado a respeito dos relés digitais e dos IEDs, 

entretanto, pouco se fala da aplicação de certos recursos que eles 

possuem, tal como os grupos de ajustes.

 A maior parte dos relés digitais possui mais de um grupo 

de ajustes. O grupo de ajuste é um conjunto de parâmetros de 

todas as funções. Ter outro ou outros grupos de ajustes implica 

disponibilizar outro conjunto ou conjuntos de ajustes que sejam 

réplica do primeiro, para todas as funções que o relé dispõe.

 Existem casos em que é interessante utilizar outros grupos 

de ajustes.

(a) Paralelismo de gerador com a concessionária

 Um desses casos ocorre quando se tem geradores que podem 

operar em paralelo com a rede, por exemplo, em horário de ponta.

 As concessionárias normalmente exigem que a função 67 

esteja ativada quando houver paralelismo. Assim, para evitar 

atuações indevidas da função 67 (quando se tem, por exemplo, 

capacitores fixos), são feitos dois grupos de ajustes (Grupo A e 

Grupo B). Quando a geração está fora, trabalha-se com as funções 

do Grupo A (que não tem a função 67 ativada). Quando entra o 

gerador, ativa-se o segundo grupo de ajustes (Grupo B) que contém 

os ajustes da função 67.

(b) Transformadores que suprem inversores com mais 

de 24 pulsos

 Muitas vezes se faz necessário dispor de mais de um grupo 

de ajustes, visto que é necessário permitir a energização do 

transformador e, ao mesmo tempo, proteger as correntes indicadas 

pelos fabricantes dos inversores. Na energização, o ajuste da 

unidade instantânea permite circular a corrente de energização do 

transformador (corrente inrush) no Grupo A.

 Após a energização do transformador, comuta-se a proteção 

para o Grupo B, de forma que a unidade instantânea fique ajustada 

para um valor bem inferior ao da corrente inrush e que proteja o 

inversor conforme prescrição do fabricante.

(c) Sistemas que possuem condições operacionais que 

mudem bastante o valor da corrente de curto-circuito e/

ou de carga

 Existem situações em que o nível de curto-circuito e/ou de carga 

muda substancialmente, dependendo da condição operacional. 

Assim, podem-se fazer dois grupos de ajustes, um para a condição 

de valor inferior de corrente de falta e/ou de carga e outro grupo 

para o valor superior.

 Locais de baixa corrente de regime e elevado nível 

de curto

Conseguir definir TCs + relés para sistemas em que a corrente de 

regime é baixa e o nível de curto-circuito é alto, muitas vezes, 

torna-se uma tarefa árdua. Tem-se que conciliar:

 Faixa de ajuste do relé

 Corrente de curta-duração do relé

 Ajuste da unidade instantânea

 Saturação do TC

 Locais que tipicamente apresentam estas características são 

os sistemas de 23 kV, como um sistema de 23 kV que supre um 

transformador de 300 kVA e nível de curto-circuto de 500 MVA. 

A corrente nominal do transformador é 7,5 A. A corrente de curto-

circuito é de 12.551 A. A faixa inferior de ajuste dos relés de 

sobrecorrente normalmente é de 0.1 In, ou seja, 0,5 A. Para ficar 

dentro da faixa de ajuste, a relação deveria ser de 7,5/0,5 = 15 

è 75-5 A. O ajuste seria de 0.12 In = 0,6 A. A de curto-circuito 

no secundário seria 12.551/15 = 836, ou seja, o relé digital que 

apresenta uma suportabilidade térmica de 500 A – 1 s não suporta 

a corrente. Outro problema seria a saturação do relé.

 As seguintes alternativas que se apresentam nessa situação são:

 Utilizar IEDs com seis entradas de corrente (três para a unidade 

temporizada conectada a TCs de baixa relação e três para a unidade 

instantânea conectada a TCs de alta relação).

 Utilizar fusíveis.

Otimização dos estudos de seletividade para a 
proteção de pessoas

 Nos primórdios dos sistemas elétricos em corrente 

alternada, o foco foi a proteção do sistema. Na década de 1950, 

iniciou-se uma nova linha filosófica que, além da proteção, 

devia haver seletividade. Com o advento das faltas por arco 

iniciaram-se os “papers”, o que culminou, em 1978, com a 

inclusão da seção 230-95 no NEC, entretanto, hoje somente 
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isso não é mais suficiente, pois o foco de proteção de sistemas 

e equipamentos foi expandido e deve-se também proteger as 

pessoas. 

O que é mais importante na eliminação da falta: o tempo 

ou a corrente?

 Para a proteção das pessoas, o importante é diminuir a energia 

incidente. Sabe-se da eletrotécnica que:

  Energia = Potência . Tempo   Potência ∝  I2    Energia ∝  I2 .  t 

   

O que é mais importante: a redução do tempo ou da 

corrente?

 A corrente de arco possui um valor menor do que as 

faltas francas, entretanto, são mais destrutivas. E o tempo atua 

proporcionalmente na energia. Veja a Figura 10.

 Assim, ambos são importantes. A própria evolução do 

tipo de sistema de aterramento demonstra que é importante 

a redução do valor da corrente de falta à terra. O sistema de 

aterramento, por meio de resistor de baixo valor, surgiu para 

diminuir os danos em caso de faltas à terra no estator de 

máquinas girantes para preservar a chaparia das máquinas.

 Como o tempo e a corrente são importantes, a integração 

do estudo de curto-circuito, de seletividade e de proteção para 

que se possa diminuir a energia incidente é fundamental. Figura 10 – Importância do tempo de eliminação da falta.



40 A
po

io

Pr
ot

eç
ão

 e
 s

el
et

iv
id

ad
e Técnicas para melhorar a proteção de pessoas contra arco

 São apresentadas a seguir algumas técnicas para melhorar 

um sistema no que tange à proteção das pessoas quanto aos 

riscos do arco elétrico:

(a) Ajuste adequado do disjuntor de baixa tensão (ISTD < IArco);

(b) Utilização de disjuntor de baixa tensão com ISTD de faixa mais 

baixa;

(c) Substituição de relés eletromecânicos por digitais;

(d) Utilização de relés digitais com ajustes otimizados;

(e) Utilização de seletividade lógica com relés digitais;

(f) Utilização de transformadores de força de no máximo 2000 

kVA na baixa tensão;

(g) Utilização de relés de arco;

(h) Utilização de “bottoms” sensores de arco acoplado a relés de 

arco para operadores durante as manobras;

(i) Utilização de um segundo grupo de ajuste mais baixo quando 

a planta está “parada” para manutenção;

(j) Utilização de disjuntores com menor tempo de interrupção;

(k) Utilização da característica de tempo definido para a proteção 

de terra;

(l) Limitação da corrente de falta à terra.

(a) Ajuste adequado do disjuntor de baixa tensão (ISTD < IArco)

 A Figura 11 ilustra a situação. Antes da utilização do ajuste da 

corrente de STD (Short Time Delay) abaixo da corrente arco, o tempo 

de atuação da proteção é Ta (tempo antes) e, com a implantação 

do ajuste abaixo da corrente de arco, o tempo reduz a Td (tempo 

depois). Como o Td < Ta, a energia incidente fica mais baixa e, 

consequentemente, aumenta o nível de proteção das pessoas.

(c) Substituição de relés eletromecânicos por digitais

 A Figura 13 ilustra a aplicação. A utilização de relés digitais, 

além de permitir um menor intervalo de coordenação entre relés, 

leva a vantagem dos diais de tempo poderem ser ajustados em 

“steps” da ordem de 0.01. Já nos relés eletromecânicos, os “steps” 

de ajustes são da ordem de 0.5.

(d) Utilização de relés digitais com ajustes otimizados

 A Figura 14 mostra a aplicação. Sem a utilização desta técnica (por 

exemplo, uma empresa sem especialização), para o valor da corrente 

de arco, os tempos de atuação dos dispositivos de proteção seriam T3 

e T3 para os relés 2 e 3, respectivamente. Com a utilização da técnica 

de ajuste dos três estágios, os ajustes passam a ser T2 e T3 e o ganho é 

muito grande, obviamente, diminuindo o tempo, a energia incidente e 

os danos aos equipamentos e às pessoas.

(b) Utilização de disjuntor de baixa tensão com ISTD de faixa 

mais baixa

 A Figura 12 ilustra a situação. Os disjuntores de baixa tensão 

mais antigos possuem faixa de corrente de STD da ordem de 

(4 a 10) x In, (4 a 12) x In. A utilização de disjuntores com 

disparadores eletrônicos/digitais abaixa a faixa inferior para 

correntes da ordem de 4 x In para 1 a 2 x In.

Figura 11 – Ajuste da corrente de Short Time Delay abaixo da corrente 
de arco.

Figura 12 – Utilização de disjuntor de baixa tensão com ISTD de faixa 
mais baixa.

Figura 13 – Ganho no tempo com a substituição de relés eletromecânicos 
por digitais.

Figura 14 – Ajustes com relés digitais utilizando-se três estágios.
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 A Figura 15 ilustra a aplicação. Como pode ser observado nesta 

figura, os tempos da seletividade lógica são extremamente menores 

que os da seletividade convencional (cronológica).

(f) Utilização de transformadores de força de, no máximo, 2.000 

kVA na baixa tensão

 A utilização de transformadores maiores que 2.000 kVA para 

suprir cargas/painéis de baixa tensão implica elevadas correntes de 

falta e, consequentemente, elevadas correntes de arco, o que se 

traduz em danos em caso de falta por arco, tanto para o equipamento, 

como para o sistema e para as pessoas. Adicionalmente, potências 

de 2.000 kVA vão implicar disjuntores/painéis de custo bem mais 

elevado devido à capacidade de interrupção/correntes térmicas e 

dinâmicas dos equipamentos.

(g) Utilização de relés de arco

 A utilização de relés de arco irá auxiliar na diminuição do 

tempo de eliminação da falta e, consequentemente, irá auxiliar 

também na diminuição dos danos aos equipamentos, ao sistema 

e às pessoas e ainda no “time to repair”, que significa menor 

tempo para restabelecer a energia na planta e a recolocação do 

sistema em marcha. Os tempos envolvidos nas saídas digitais 

dos relés de arco são da ordem de 3 ms a 5 ms e as saídas a relés 

são da ordem de 15 ms.

(h) Utilização de “bottoms” sensores de arco acoplado a relés de 

arco para operadores durante as manobras

 Com a utilização de relés de arco, é possível equipar os 

operadores com “bottoms” que são colocados em seus uniformes e 

ligados aos relés de arco. Quando o operador vai fazer a manobra 

no painel, no caso de arco, o sensor fotoelétrico do “bottom” é 

sensibilizado e comanda o desligamento do relé de arco.

(i) Utilização de um segundo grupo de ajuste mais baixo quando a 

planta está “parada” para manutenção

 Durante as paradas para manutenção, o risco de acidente 

normalmente acaba aumentando devido à elevada quantidade de 

pessoas externas à planta. A programação do relé com outro grupo 

de ajustes mais baixo constitui-se uma técnica eficiente, pois, em 

Figura 15 – Utilização de seletividade lógica com relés digitais.

caso de curto-circuito, o tempo de eliminação será bem mais rápido 

e, consequentemente, o nível de proteção de pessoas irá aumentar.

(j) Utilização de disjuntores com menor tempo de interrupção

 A utilização de disjuntores com menor tempo de interrupção 

diminui o tempo de eliminação e, consequentemente, a energia 

incidente, o dano aos equipamentos, ao sistema e às pessoas.

(k) Utilização da característica de tempo definido para a proteção 

de terra

 Como mais de 90% das faltas em sistemas industriais iniciam-se 

com faltas à terra, a utilização de relés de tempo definido para a 

proteção de faltas à terra é uma forma eficiente de se proteger o 

sistema, visto que a corrente de arco é sempre menor que a da 

falta franca e, assim, a utilização de relés de tempo inverso apenas 

aumentaria o tempo e a energia incidente.

(l) Limitação da corrente de falta à terra

 Utilização de resistores de aterramento de alto valor na baixa 

tensão e de baixo valor em média tensão reduzem drasticamente 

a intensidade da corrente de falta e também a energia incidente. 

Assim, essas técnicas estão sendo cada vez mais aplicadas. 

Adicionalmente, no caso de aterramento por resistor de alto valor, 

a falta não precisa ser eliminada imediatamente, visto que o valor 

da corrente de falta é muito baixo.

Conclusões
a) Apenas ter software de renome internacional de curto-circuito 

e seletividade e possuir um estudo de curto-circuito e seletividade 

não garante um estudo que protege os equipamentos, o sistema e 

as pessoas. Assim, é importante contratar empresas especializadas 

com profissionais experientes.

b) Com o emprego de relés digitais (que possuem pelo menos três 

estágios de sobrecorrente) pode-se otimizar (diminuir) os ajustes 

de forma que se obtenha um tempo menor de atuação para a 

corrente de arco.

c) A implementação de seletividade lógica por meio da utilização 

de relés digitais/IEDs apresenta resultados mais satisfatórios do que 

a seletividade convencional no que tange à energia incidente.

d) É preciso buscar sempre técnicas para melhorar os ajustes/

grupos de ajustes, quando em manutenção, para diminuir a 

energia incidente.

e) Embora não se consiga visualizar por intermédio dos softwares 

que calculam as energias incidentes segundo o IEEE Std 1584, 

medidas que atenuam as correntes de falta à terra, como a 

utilização de resistores de aterramento de alto valor em sistemas 

de baixa tensão e de baixo valor em sistemas de média tensão, 

devem ser buscadas e incentivadas, visto que mais de 90% das 

faltas iniciam-se com faltas à terra em sistemas industriais. Dessa 

maneira, são reduzidos os danos aos equipamentos, ao sistema 

e às pessoas. Esta técnica, associada à redução dos tempos das 



43A
po

io

proteções e dos dispositivos de interrupção, irá atingir um grau de 

proteção excelente, além de muitas vezes evitar que a falta evolua 

para uma falta trifásica.

f) As normas atuais utilizam o curto-circuito trifásico tomando 

como premissa que as faltas à terra evoluem rapidamente para as 

trifásicas. No entanto, as normas deveriam também ser revistas 

de maneira a inserir as faltas à terra, assim, seria possível 

visualizar os benefícios que se obtém do fato de se reduzir o 

valor da falta à terra, bem como os respectivos tempos dos relés 

de terra.

g) Tem-se observado que muitos painéis acabam não suportando 

as pressões desenvolvidas dentro dos painéis. As normas atuais 

devem também implementar requisitos mínimos para que as 

pressões desenvolvidas internamente aos painéis fiquem em 

limites que não causem danos aos trabalhadores.

h) Sugere-se aos fabricantes de disjuntores de baixa tensão para 

que implementem mais de um grupo de ajustes nos relés dos 

disparadores eletrônicos, para que em caso de manutenção 

permita a alternância de forma automática e independente das 

pessoas, o que evita erros e melhora a performance do sistema 

como um todo.

i) As normas brasileiras deveriam ser mais enfáticas e explícitas 

quanto à obrigatoriedade de utilização de placa de advertência 

nos painéis, contendo o nível de energia incidente e os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) recomendados.

j) A utilização de painéis à prova de arco está hoje muito mais 

acessível e assim deve-se conscientizar os projetistas, os EPCistas 

e os investidores do custo-benefício desta escolha.

k) A utilização de “bottoms” sensores de arco no uniforme dos 

operadores em atividades de manobra ou inserção de disjuntores 

extraíveis irá minimizar o tempo de exposição do operador em 

caso de falta por arco.

l) Deve haver maior conscientização das empresas, 

especialmente da alta direção, de forma que as manutenções 

possam ser realizadas com zero kV (desenergizadas). A vida 

deve estar acima dos valores econômicos.
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