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• Partida de motores com inversor VFD; 

• Gerenciamento de sistemas de armazenamento 

com regulação da energia transferida e absorvida; 

• Definição das características elétricas do 

fornecimento em Média tensão de acordo com as 

concessionárias; 

• Representação automática quadro de 

alimentação; 

• Calibração automática da proteção geral; 

• Elaboração do Relatório de cálculo para a conexão 

na concessionária; 

• Seletividade com a proteção da concessionária; 

• Utilização de relés de proteção com funções ANSI 

adicionais; 

• Verificações adicionais para TC / TO de medição; 

• Utilização de células MT com elementos típicos 

de acessórios combinados; 

• Transformadores com secundário em zig-zag e 

conexões de aterramento com transformadores 

em zig-zag; 

• Gerenciamento de tabelas de instalação e 

capacidade de condução de cabos IEC 61892-4 

Ed.2 de 2019 para instalações fixas e móveis off-

shore; 

• Utilização de cabos HEPR de acordo com a tabela 

de instalação e capacidade de condução IEC 

60502-2; 

• Gerenciamento de multiprojetos com recálculo 

completo e otimizado; 

• Conexão de elementos bifásicos; 

• Utilidades de edição na malha; 

• Novas funções de impressão; 

• EGlink: etiquetas adicionais de identificação do 

usuário. 

 

 

 

 

O desenvolvimento de projetos elétricos para o setor industrial ou de 

distribuição de energia, apresenta certamente elementos de maior 

complexidade do que na distribuição civil. E isso requer ajustes de 

disparos associados às proteções, transformadores de corrente e em 

geral a gestão de proteções quem compõe um cubículo de média tensão 

em centros de potência. 

O software de cálculo elétrico Ampère Professional 2021, amplia a 

gestão de dispositivos de proteção equipados com relés de proteção, 

ampliando as classes de funções desempenhadas deste último de acordo 

com a classificação ANSI/IEEE C37.2, permitindo a definição dos 

parâmetros elétricos das funções previstas por essas classificações. 

 

 
 

Além disso, foi aprimorado a verificação dos TC / TO / TP, 

transformadores de medição e proteção que acionam os relés de 

proteção. 

Nesse sentido, também passam a ser analisados os elementos não 

indutivos, ou seja, os TC ou TP eletrônicos; além disso, as verificações de 

saturação também foram estendidas aos TC’s de medição de acordo com 

a norma IEC. 

Por último, mas não menos importante, a gestão das células MT foi 

reorganizada para proporcionar uma melhor representação, tanto em 

malha quanto em diagramas unifilares, em conformidade com as 

definições para cada tipo de situação. 

A Electro Graphics deu, portanto, um estímulo considerável ao 

desenvolvimento da linha de cálculo Ampère, ampliando e integrando as 

verificações em dispositivos típicos de redes em MT, buscando atuar 

cada vez mais na concepção de sistemas de distribuição de energia. 
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Relé de proteção com funções de acordo com a ANSI/IEEE C37.2 

Os dispositivos elétricos de média tensão do tipo Relé de proteção oferecem agora o gerenciamento de Funções adicionais 

ANSI. Esses relés, utilizados nos pontos mais importantes de um sistema elétrico, como centrais de potência, unidades 

geradoras, transformadores, em subestações, e entre outros, possuem controles/funcionalidades para proteger e controlar a 

rede. 

Podemos encontrar controles de tensão, frequência, potência, sincronismo do motor e muito mais, nomeados por um código 

comum, de origem documento ANSI/IEEE C37.2. 

Até o momento, as funções adicionais que podem ser associadas a um seccionador de média tensão têm uma finalidade 

descritiva, no entanto útil para completar as informações e funções pelas quais a proteção é responsável. Essas características 

serão exibidas nas impressões relativos às proteções, e em particular na impressão da Calibração, importante para o ajuste final 

das proteções. 

 

Modalidade de inserção 

Na janela de edição dos dados de um usuário, acessando a guia 

Proteção de um usuário de média tensão. Na caixa Tipologia, 

possui a linha Outras funções ANSI, com o comando relativo de 

escolha. Inicialmente, com a proteção sem códigos de material, 

e selecionando o comando é aberto uma janela que apresenta 

a lista de funções ANSI gerenciadas pelo Ampère. Portanto, é 

possível atribuir aqueles que são considerados “necessários” 

para o usuário, e que vão funcionar como um filtro na busca do 

relé de proteção no arquivo Dispositivos. Neste ponto, após ter 

inserido o interruptor, execute o comando para inserir o relé 

de proteção. A janela Dispositivos será aberta com os filtros de 

busca já configurados, e entre estes também a lista 

das funções selecionadas. 

A figura ao lado mostra o resultado de uma pesquisa 

realizada, para a qual um relé de proteção atende 

aos requisitos exigidos: ao selecioná-lo com um 

duplo clique do mouse, é atribuído à proteção ao 

usuário. 

Se a proteção for atribuída a partir do arquivo 

Dispositivos e, portanto, os recursos ANSI forem 

específicos para o relé escolhido, será possível 

modificar suas configurações e eventual ativação/desativação apenas na janela Calibração. Para cada função é possível definir 

os valores dos parâmetros, geralmente dentro dos limites propostos. 

 

Nota. As modificações à funcionalidade 67N também são permitidas pelo comando dedicado de Proteção 67N, já presente no 

Ampère. 

 

Malha 

Os usuários que possuem Funções adicionais ANSI têm uma representação dedicada em Malha, onde é evidenciado a lista de 

funções ativadas. Esta representação é realizada se for ativado a opção Proteções em média com notação ANSI na guia Modos 

de Operação da janela Propriedades. 

 

Impressões 

A configuração de impressão é usada para fornecer o maior número de informações relacionadas à instalação e 

comissionamento das proteções. Os dados das funções ANSI são utilizados como referência pelo responsável da instalação que 

ajusta as proteções conforme informado no documento. Dada a quantidade de informações, duas páginas podem ser 

necessárias para um usuário com funções adicionais ANSI habilitadas. 

 

Arquivo de dispositivo 

As funções ANSI são configuradas na janela de edição dos dados de proteção, assim como as demais informações relativas ao 

relé. Neste nível, as janelas de edição permitem a entrada de dados completos, como: calibração, limites mínimo e máximo e 

exclusão. A estrutura da janela de edição é semelhante à da Calibração. 
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Verificações de TC/TO de medição e TC de proteção 

Transformadores eletrônicos de corrente e de tensão 

A inserção de TC’s ou TP’s eletrônicos no Ampère, já presente na versão 2020 através da definição de TC’s ou TP’s não indutivos, 

foi equipado com a capacidade de editar, ou inserir no arquivo, TC’s eletrônicos com sinal de saída em [mV]. Os LPCT 

(transformadores de corrente de baixa potência) ou sensores de corrente, são caracterizados pela ausência de saturação e a 

capacidade de garantir sua precisão dentro de uma ampla faixa de correntes primárias. As verificações de linearidade e 

saturação não são aplicáveis a este tipo de TC. Foram acrescentados na caixa de diálogo Propriedades do TC campos de 

classificação de corrente primária estendida e de classificação mínima de corrente primária, adicionadas para descrever suas 

características. Eles também podem ter uma saída em [A] ou em [mV]. Para neste tipo de TC (não indutivo) um desempenho 

nominal não é especificado e, portanto, não faz sentido definir a capacidade da carga aplicada. 

 

Verificação em TC de proteção de acordo com o a norma IEC 

As verificações de saturação também foram estendidas para TC de medição. Ao contrário do que acontece em TC de proteção, 

a saturação do núcleo do transformador de medição é 

desejável no caso de altas correntes; isto assegura a 

integridade da instrumentação ligada ao secundário. A 

verificação da carga efetiva permanece inalterada 

(Carga efetiva < Desempenho nominal). 

Foi introduzido na guia Medição a ferramenta de 

análise das verificações dos TC, com o objetivo de 

destacar os parâmetros que caracterizam o 

enrolamento de medição. O objetivo deste 

enrolamento é o de alcançar a saturação para 

correntes mais baixas do que aquelas que causariam 

quebra ou danos da carga conectada a ele (20*In). 

 

A instrumentação conectada ao secundário 

normalmente é capaz de suportar correntes iguais a 

20*In. No entanto, através da janela Propriedades, é 

possível alterar o valor desta constante de 

multiplicação definindo o campo Grau de tolerância de 

instrumentos de medição, presente na caixa de diálogo 

Normas de referência. A figura a seguir ilustra o que foi descrito acima. 

 

Nota. No Ampère é possível definir TC que possuem até três 

enrolamentos distintos. Isto implica, nos casos mais complexos, analisar 

um TC com um enrolamento de medição e dois enrolamentos de 

proteção ou mais raramente um TC com um enrolamento de proteção 

e dois enrolamentos de medição. 

 

Em última análise, estendendo o estudo também ao recurso de 

proteção, o problema que se apresenta é para representar as 

características de medição e proteção do TC sob análise na ferramenta de análise de 

verificação do TC, levando em consideração que um dos objetivos dos dois (medida 

ou proteção) pode ser expresso por mais de um enrolamento. A escolha é feita para 

considerar o enrolamento de menor desempenho; isto se traduz em duas diretrizes: 

• TC com pelo menos dois enrolamentos de proteção, sendo considerado o 

enrolamento de proteção que mostra um fator limite efetivo inferior para a 

mesma carga aplicada. 

• TC com pelo menos dois enrolamentos de medição, o enrolamento que 

mostra um fator limite efetivo mais alto para a mesma carga aplicada. 

 

Desativação de verificações dos TC de um usuário 

Uma caixa de seleção foi adicionada no painel do TC e TP presente na janela Proteção 

que permite desativar as verificações dos TC atribuídos aos usuários. De fato, 

levando em consideração a capacidade das proteções digitais modernas para 
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garantir a liberação mesmo na 

presença de medições deformadas 

devido ao efeito de saturação 

magnética dos TC, onde há garantia 

pelo fabricante do acoplamento do 

TC/proteção, é possível inibir as 

verificações descritas acima, como 

demonstrado e destacado pela 

imagem ao lado. 

 

Geração do diagrama unifilar com 

células MT/AT 

As células MT/AT são cubículos contendo os dispositivos de seccionamento e 

proteção de sistemas de média tensão. Eles possuem configurações muito 

padronizadas e limitadas em número, com algumas particularidades de 

funcionamento em média tensão. Por essas razões, o Ampère encaminha/filtra tais 

proteções para facilitar sua inserção e fornece uma representação gráfica 

detalhada. Portanto, os usuários da distribuição de média/alta tensão possuem 

mais uma característica, que pode ser definida como Quadro genérico ou Célula 

MT/AT. 

Ao escolher Célula MT/AT, a lista de Tipo de Proteção é filtrada como a figura 

ao lado. 

 

A escolha da Célula MT/AT também afeta o método de escolha das proteções: 

os interruptores com relés só podem ser inseridos com o comando Inserir o 

disjuntor e o Relé de proteção. Além disso, assume-se que o IMS (interruptores 

de manobra seccionadora) tem três estados e, portanto, representado na 

Malha e no Diagrama unifilar. Escolhendo no arquivo o relé a ser associado a 

um interruptor, o software não impõe um filtro sobre liberações necessárias 

(50, 51, 51N, 67N), e com base na escolha feita, associa automaticamente o 

tipo correto de proteção ao usuário. A figura seguinte dá um exemplo do que 

tem sido descrita até ao momento. A seta 

vermelha indica o símbolo associado ao 

interruptor de três estados e a sua posição 

no início da célula. 

Além disso, apenas o interruptor é 

desenhado, sem a caixa com as 

características de liberação, informações 

atribuídas para as novas caixas contendo 

tipos de abertura ANSI representados ao 

lado dos usuários juntamente com um 

símbolo de relé.  

O desenho do diagrama unifilar por meio 

do comando Arquivo> Imprimir> Imprimir 

diagrama do usuário foi atualizado com os 

símbolos relativos às células de média 

tensão. Portanto, a representação é 

enriquecida com a simbologia das chaves 

seccionadoras e a simbologia dos 

disparos, juntamente com um bloco de 

título dedicado aos usuários de média 

tensão. 
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