
RESUMO 

A selectividade é uma das características funcionais mais importantes dos sistemas de protecção. 

Com ela, pretende-se garantir que, em caso de defeito, actue a protecção que esteja localizada mais 

próximo do local onde ocorreu esse defeito. Assim, será possível minimizar as consequências e os 

reflexos sentidos pelos utilizadores do sistema. 

Reconhecendo-se a importância da selectividade foram desenvolvidas as seguintes aplicações 

computacionais: 

? ? aplicação de um conjunto de metodologias baseadas na Teoria de Grafos por forma a obter 

informação que permita regular, de modo sistemático, um conjunto de relés direccionais de 

máximo de intensidade instalados numa rede emalhada; 

? ? simulação de curto-circuitos trifásicos simétricos em diferentes locais da rede eléctrica; 

? ? e por último, foi formulado um problema de programação linear, com o qual se pode obter, de 

forma eficiente, os parâmetros de regulação dos relés. 

A estrutura deste problema de programação linear permite obter ganhos importantes em termos de 

memória necessária e tempo de cálculo com a utilização da Técnica de "Upper Bounding". 

Finalizou-se este trabalho com a realização de testes utilizando diversas redes eléctricas que 

permitiram comparar a qualidade dos resultados obtidos com os fornecidos por metodologias 

alternativas. De urna forma sucinta, conclui-se que a resolução do problema de programação linear 

referido permite obter os parâmetros de regulação de forma muito rápida. 

ABSTRACT 

The selectivity is one of the most important functional characteristics of protection systems. With it, 

one aims at guaranteeing that, if a fault occurs, it will only operate the protection located closer to the 

faulted point. Therefore, it will be possible to minimize the consequences felt both by the users and by 

other equipment installed in the network. 

Recognizing the importance of this issue, several computational applications were developed: 

- use of a set of concepts and algorithms based on Graph Theory in order to obtain information 

to set, in a systematic way, directional overcurrent relays installed in meshed networks; 

- simulation of three-phase symmetrical faults in several places of the network; 

- and, lastly, formulation of a linear programming problem to efficiently obtain the relay setting 

parameters. 



The structure of this problem is such that the "Upper Bounding" Technique can be used so that 

important reductions in the calculation time and computer memory are achieved. 

This report finishes with a chapter including information related to tests of this methodology 

considering several electric networks. With them one aims at comparing the results with the ones 

obtained using other methodologies described in the literature. In a brief way, one can conclude that 

the linear programming formulation is very efficient calculating the setting parameters in a very short 

time. 


