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Religamento Automatizado em Redes de Distribuição de Energia 
Elétrica 

 

 
RESUMO: Este artigo tem por objetivo, apresentar a viabilidade de implantação 
de um sistema supervisório para controlar e simular, em tempo real, o 
comportamento de um sistema de distribuição de energia elétrica. Com o 
monitoramento das grandezas elétricas, como Corrente nas três fases e de 
Neutro, qualquer problema na rede elétrica pode ser detectado e a automação 
implementada realiza as manobras específicas para o isolamento do circuito 
elétrico com defeito. A automação de equipamentos de proteção reduz os 
impactos de um desligamento à população, aos indicadores da empresa e 
dispensa o uso de equipes de eletricistas para manobras após a localização do 
defeito. 
 
Palavras chave: automação, monitoramento, dispositivos automáticos, 
manobras. 
 
 
Introdução 
 
Segundo Ribeiro (2012, p.2), ”A eletricidade é a forma de energia mais utilizada 
na sociedade atual”. Ela é transformada em outros tipos de energia, como 
mecânica, luminosa, térmica, etc, contribuindo para o conforto das pessoas e o 
desenvolvimento industrial. 
“A eletricidade não é vista, é um fenômeno que escapa aos nossos 
sentidos”.(MILLER, 1987, p.15). Sendo assim, ela é percebida somente pelas 
manifestações exteriores, como a iluminação, sistemas de calefação, motores 
funcionando, entre outros. Em consequência desta invisibilidade a pessoa é, 
muitas vezes, exposta a situações de risco ignoradas ou mesmo subestimadas. 
Ao longo do circuito elétrico estão instalados vários equipamentos de proteção 
que são projetados para garantir a segurança do próprio circuito e de pessoas, 
caso haja algum defeito ou outro problema na rede. Dispositivos, estes, 
também usados para manobras e para garantir que o defeito seja isolado do 
circuito elétrico e não se propague pelo sistema, desencadeando um 
desligamento muito mais abrangente. 
Os disjuntores e religadores são equipamentos de proteção que monitoram, em 
tempo real, as grandezas elétricas da rede de distribuição detectando picos de 
corrente ou ausência de tensão no circuito. Sua principal função é ligar ou 
desligar um circuito elétrico através de contatos elétricos internos. Estes 
dispositivos são automatizados com uma lógica específica de detecção de 
surtos na rede. Os religadores possuem o mesmo princípio de funcionamento, 
diferenciando apenas pelo tamanho, menor, e geralmente instalados ao longo 
da rede de distribuição de energia. 
Os dispositivos de proteção instalados nos disjuntores e religadores detectam o 
problema, como por exemplo um curto circuito ou um cabo rompido que esteja 
ao solo, e desligam imediatamente isolando a região para que não se torne um 
perigo maior para o sistema elétrico, em geral, e às pessoas que estajam nas 
proximidades. 



Esta é a tendência de melhorar a confiabilidade de um sistema elétrico, para as 
concessionárias responsáveis pela distribuição de energia, buscando novas 
tecnologias para aperfeiçoar os serviços operacionais, visando reduzir o tempo 
de restabelecimento em determinados desligamentos, reduzindo o número de 
clientes interrompidos, priorizando o deslocamento de equipes de eletricistas, 
melhorando a segurança dos envolvidos, mitigando falhas humanas e 
proporcionando ganhos nos indicadores estabelecidos pela ANEEL (Agência 
Nacional de Energia Elétrica). 
 
Metodologia 
 
1 – Estudo de viabilidade: A metodologia de pesquisa adotada para este 
projeto foi o estudo das condições reais das diversas configurações de uma 
rede de distribuição de energia elétrica para a aplicação em um modelo 
simulado, e supervisionado, para fins didáticos. 
1.1 - Análise de Necessidades : Este projeto relaciona-se com a tecnologia de 
Smart Grid, mais popularmente conhecido como Redes Inteligentes. 
O conceito Smart Grid busca incorporar tecnologias de sensoriamento, 
monitoramento, tecnologia da informação e telecomunicações para o melhor 
desempenho da rede, identificando suas falhas e capacitando-a a se auto-
recompor diante de ocorrências que afetem sua performance. 
1.2 – Explorar sistemas envolvidos: Neste estudo de viabilidade, foram 
pesquisados os tipos possíveis de configurações adotados em uma rede de 
distribuição de energia elétrica. Sendo assim, também é possível se fazer o uso 
de qualquer configuração em um modelo simulado, com supervisão em tempo 
real de todos os dispositivos. 
1.3 - Soluções alternativas: Os dispositivos de rede, disjuntores e religadores, 
são equipamentos robustos e relativamente de alto custo, capazes de 
suportarem valores de corrente e tensão muito altos. Na impossibilidade de se 
fazer uso destes dispositivos para a maquete, a solução encontrada foi o uso 
de relés que possuem a função fundamental de abrir e fechar um circuito. 
1.4 – Viabilidade física: O protótipo físico possui dimensões reduzidas e 
componentes (relés e Leds) para a representação de uma rede de distribuição 
de energia elétrica, empregando-se uma lógica e uma metodologia condizentes 
com um sistema real. 
 
Sendo assim, para o protótipo, as manobras desencadeadas para o sistema de 
remanejamento de carga do circuito se faz pela indicação do estado dos 
equipamentos (relés), estando eles ligados ou desligados. 
A filosofia consiste em lógicas de programações baseadas em manobras 
encadeadas a partir de mudança de estado em equipamentos pré 
determinados (disjuntores e religadores) com tempos previamente definidos. 
 



 
FIGURA 19: Disposição dos componentes na maquete. 

 

Tela principal de monitoramento dos componentes, visualizada pelo operador. 
 
 
Conclusão 
 

Este projeto segue a filosofia de rede inteligente, implementada pela grande 
maioria das concessionárias de energia elétrica. 
A metodologia de pesquisa empregada neste modelo evidencia a viabilidade de 
aplicação das manobras automáticas, em redes que apresentam algum tipo de 
defeito, isolando o problema de outros pontos do circuito. 
Os estudos estão sendo realizados e implementados em uma maquete com 
componentes similares (relés) e componentes semicondutores de baixa tensão 
e dotado de um supervisório para monitoramento, em tempo real, do estado 
dos dispositivos.Este modelo também se aplica para fins didáticos, simulando 
interrupções em vários pontos do circuito para monitoramento das manobras 
desencadeadas pela lógica de programação.  
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