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NOTA 

Em virtude do contínuo desenvolvimento de seus produtos, a informação contida neste documento está 
sujeita a alterações e/ou modificações sem prévia notificação.  A Spin não se considera responsável por 

erros de digitação ou interpretação das informações aqui contidas; e/ou por danos e prejuízos causados / 
gerados a terceiros. O conteúdo desta publicação poderá ser alterado a qualquer momento sem que exista 
a obrigação de notificar qualquer parte envolvida; isto não implicará, em nenhuma hipótese, em alterações, 

reclamações, ou extensão de garantia. 

 

 

 

A seguir são estão exemplificados os estilos para serem utilizados com os ícones de atenção do texto. O 
estilo é Atenção – ícones. 

Cuidado! Indica que o usuário deverá proceder exatamente como descrito neste manual, sob pena de 
danificar ou configurar errado o equipamento. 

Dica. Indica informações úteis e rápidas para solução de pequenos problemas.  

Perigo! Indica que o usuário deverá proceder exatamente como descrito neste manual, sob risco de choque 
ou descarga elétrica. 
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1. CARACTERÍSTICAS GERAIS E FUNCIONALIDADES 

O simulador de Sistemas de potência Action₀EMS, é um aplicativo gráfico que executa em ambiente MS-
Windows e tem por função simular a operação de um sistema de potência modelado pelo usuário, sob as 
condições e manobras por ele definidas. 

O aplicativo oferece toda uma gama de opções básicas para o desenvolvimento de um estudo de 
planejamento do sistema de potência, assim como para analisar seu comportamento operativo em 
condições estacionárias e transitórias.  Ele tem como um dos seus principais objetivos ajudar o usuário no 
ajuste e coordenação dos relés de proteção existentes no sistema de potência, mediante a visualização do 
comportamento destes diante de contingências simuladas, assim como do comportamento do sistema 
como um todo.  

Para cumprir seus objetivos, o simulador modela o sistema no domínio do tempo e em consequência, tem 
internamente o módulo de fluxo de potência (balanceado e por fase) para os estados: 

- Estacionário; 

 - Curto-circuito; 

- Estabilidade para a modelagem em estado transitório; 

O aplicativo tem também uma biblioteca de curvas de operação de distintos tipos de relés de proteção e 
fusíveis cujo comportamento, como o do sistema, é igualmente simulado. 

Para simular o comportamento operativo em condições transitórias e dinâmicas, o Action₀EMS apresenta 
ao usuário opções de falhas que podem ser simuladas no mesmo ambiente gráfico das demais opções.  

Embora o Action₀EMS seja um simulador de sistemas de potência e, por conseguinte focado em sistemas 
em anel, sua flexibilidade o faz igualmente apto para análise de sistemas radiais. Por esta razão, apresenta 
aplicações de otimização de redes radiais tais como reconfiguração ótima (sob critérios de minimização de 
perdas ou maximização de confiabilidade) e localização ótima de novas subestações.  

O Action₀EMS tem algumas funções únicas, como a coordenação de proteção automática empregando um 
algoritmo genético, simulação visual de falhas e de acionamento de relés, falha em qualquer ponto da linha 
e muito mais. 

O Action₀EMS foi testado com os dados de prova do IEEE, bem como foi comparado com os resultados das 
aplicações dos simuladores mais reconhecidos dos Estados Unidos e Europa. 

1.1 COMUNICAÇÃO COM O ACTION₀GIS  

Devido à capacidade do Action₀EMS de também tratar redes radiais, ele pode ser usado de forma 
complementar ao sistema geográfico de distribuição Action₀GIS. Para obter esta funcionalidade o 
Action₀EMS pode ler circuitos completos de distribuição da base de dados do Action₀GIS (ou se o usuário 
preferir, somente de alguns nodos significativos) e submetê-los a todas as simulações e otimizações. 

Igualmente se pode importar um ou vários circuitos do Action₀GIS e coloca-los na barra correspondente do 
sistema de potência para fazer uma análise integrada do sistema elétrico (todos os níveis de tensão). Isto é 
especialmente útil para a análise e coordenação de proteção onde se pode observar o impacto de falhas 
sobre os relés do sistema de transmissão, na rede de distribuição e na operação de elementos fusíveis. 

No processo de importação, o sistema, automaticamente, realiza a conversão da apresentação geográfica a 
ortogonal do Action₀EMS.  
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2. FUNÇÕES OPERATIVAS PRINCIPAIS DO ACTION₀EMS 

Embora todas as aplicações e simulações do Action₀EMS trabalhem em um ambiente integrado, pode-se 
considerar a existência de cinco funções principais, que são:  

(1)  Desenho da rede e entrada de dados; 

(2)  Simulações Básicas (fluxo, falhas); 

(3)  Coordenação automática de proteções; 

(4)  Relatórios em texto e gráficos; 

(5)  Aplicações Especiais (fluxos de potência, análise de curto-circuito, arranque de motores, 
reconfigurador ótimo de rede, restabelecimento de serviço, simulação probabilística de 
falhas, localização ótima de bancos de capacitores, análise de sinais de harmônicas, 
análise de estabilidade transitória, análise de arco elétrico, etc.). 

Todos estes módulos estão disponíveis ao usuário.  Por exemplo, pode-se estar em estado estacionário e 
desenhar uma nova linha, introduzindo em paralelo seus dados e o gráfico mostrará, imediatamente, o 
impacto elétrico desta nova linha calculando, já com os novos elementos, as tensões, fluxos, correntes etc. 

2.1 TRATAMENTO DA ÁREA DE TRABALHO 

A interface de trabalho conta com a opção de “zoom” (aproximação dinâmica) controlada pelo mouse, pelo 
botão de scroll. Adicionalmente conta com a opção de visualização de várias janelas de trabalho em uma 
mesma instância. 

2.2 DESENHO DA REDE 

A interface gráfica facilita as opções para desenhar e consultar a rede. Assinalando esta opção, o usuário 
pode desenhar barramentos, linhas, transformadores de potência, transformadores de corrente, bancos de 
capacitores, geradores, disjuntores, relés de proteção, fusíveis, religadores, etc. Com esta opção também se 
tem, adicionalmente, diversas possibilidades de personalização do desenho do sistema modelado, 
definindo tamanhos e cores dos elementos. 

Opção de Notas: com a ajuda de uma barra de ferramentas, o usuário pode inserir textos e objetos 
geométricos com o fim de escrever nomes explicativos e formatar a aparência gráfica visando obter 
desenhos impressos.  

2.3 ENTRADA DE DADOS 

O Action₀EMS é um sistema inteligente que também permite a entrada de dados. Assim que se seleciona a 
opção de edição de dados, basta clicar com o mouse um elemento desejado e, conforme o tipo de elemento 
(barramento, transformador, relé, fusível, etc.), uma janela de dialogo será mostrada com as propriedades 
do elemento. Nesta janela podem-se introduzir novos dados ou modificar os existentes.  

 

Os dados de propriedades de alguns elementos podem ser convenientemente copiados, para que não seja 
necessário repeti-los a cada novo elemento desenhado. Igualmente, quando se importam circuitos do 
Action₀GIS, também se importam todos os atributos e as características técnicas dos seus elementos, 
existindo também a possibilidade de importação de dados a partir de uma planilha MS-Excel. 
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2.4  SIMULAÇÕES BÁSICAS 

Basicamente, as simulações do sistema de potência se realizam mediante ações feitas sobre um elemento 
elétrico configurado, através de clique do mouse. Para simular o sistema se seleciona primeiro o estado em 
que ele vai estar, sendo que existem três estados possíveis que são: o estado estacionário (“steady state”), 
o estado transitório e o estado transitório com operação das proteções. 

2.4.1 Estado Estacionário 

No estado estacionário o Action₀EMS calcula as tensões, fluxos, correntes, etc. mediante distintos 
algoritmos de fluxos de potência e distintos modelos de carga. Se o usuário deseja saber uma tensão em 
uma determinada barra clica com o mouse sobre ela e o programa exibe o dado correspondente. De forma 
similar pode-se obter a exibição de fluxos e correntes em linhas e/ou transformadores. 

Quando o usuário executa uma manobra como abrir ou fechar algum disjuntor, subir ou baixar um tape de 
um transformador, subir ou baixar a excitação de um gerador (trocar dados de cargas, linhas, etc.) 
imediatamente os valores exibidos mudam de acordo com o impacto elétrico da operação realizada. 

O usuário pode manter os dados anteriores de Tensão, Corrente e Potência (Ativa e Reativa) do sistema de 
potência, com uma opção específica do programa. Após a simulação de manobra poderá comparar os dados 
novos de medidas com os guardados anteriormente.  

 

2.4.2 Mudança Automática de Resultados de Fluxo de Potência 

Com esta funcionalidade pode-se realizar diferentes manobra de abertura ou fechamento de elementos 
como seccionadores, disjuntores e religadores por todo o sistema de potência ou simular a compensação 
de reativos para o sistema, colocando capacitores em paralelo com um disjuntor.   

Consultam-se os fluxos de potência e as tensões em diferentes zonas do sistema, com o disjuntor fechado 
e após se faz o mesmo procedimento com o disjuntor aberto: o usuário poderá então observar a variação 
destes dados que serão exibidos simultaneamente.  
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2.4.3 Comparação Entre Resultados de Operações Através do Uso de Várias Janelas 

Com esta opção o usuário tem a vantagem, por exemplo, de poder realizar um planejamento futuro 
baseado nos dados do sistema vigente.  Podem-se observar dois sistemas de potência (o atual e futuro) 
comparando os valores atuais de tensões e potências com os dados projetados no planejamento. 
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2.5 ESTADO TRANSITÓRIO 

No estado transitório o usuário pode simular faltas de vários tipos (trifásicos, fase-terra, duas fases, duas 
fases com terra) na área e nodo que deseja. Pode-se fazê-lo em uma barra, em algum ponto de uma linha 
de transmissão e inclusive internamente em um transformador de potência.  

Na área de falta, o programa exibe a corrente de falta no nodo selecionado. Se o usuário executa um 
simples clique em outro nodo do sistema, será exibida a corrente que circula nesse ponto (ponto que deve 
ser de linha ou transformador) após a falta. Se clicar em uma barra verá a tensão nela enquanto o sistema 
está com a falta simulada. 

Observe-se que os vários tipos de falta podem ser simulados com faltas francas ou com impedâncias de 
falta definidas pelo usuário. 

2.6 ESTADO TRANSITÓRIO COM ATUAÇÃO DE PROTEÇÕES 

Quando se seleciona a opção de estado transitório com operação de proteções, o Action₀EMS coloca em 
funcionamento um relógio interno que simula os tempos elétricos do sistema. 

O processo inicia no momento em que o usuário indica o local de falta e começa a calcular (em todo o 
sistema) as tensões e correntes transitórias, observando para cada relé, fusível, etc. a curva de operação e 
informa se houve atuação do relé nesse tempo simulado. As curvas de operação dependem do tipo de 
função de proteção: por exemplo, tempo x corrente para os relés de sobrecorrente e fusíveis ou 
características de impedância e direção para os relés de distância, tensão inferior e tempo superior para os 
relés de subtensão, etc.  

Se a curva ou outra característica indica a atuação do relé, seu símbolo gráfico é alterado para a cor 
vermelha (simulando a bandeira dos velhos relés eletromecânicos) e os disjuntores associados ao relé são 
exibidos abertos (o usuário pode observar pela mudança da cor no símbolo dos disjuntores, que passam 
para verde, indicação de abertura).  

O programa só encerra a simulação quando a falta é isolada, não importando se para isso tenha que 
desenergizar todo o sistema, ou quando tenha decorrido um tempo limite sem o isolamento da mesma 
(aproximadamente 10 segundos). 

Uma vez que o sistema deixou de oscilar (o que se observa graficamente) o usuário pode consultar em cada 
relé atuado a função que causou a atuação (50, 51, 67, 21 zona 1, 21 zona 2, 50N, 51N, 27, 59 etc.), o tempo 
do início da falta até sua atuação, a corrente que causou a atuação, etc.  

No caso dos relés de distância pode-se observar também a impedância vista durante a ocorrência da falta. 
Os tempos de operação da falta podem ser observados, igualmente, nos disjuntores. O usuário pode 
verificar nos relés não atuados o tempo virtual (tempo em que este teria atuado caso outras proteções não 
atuassem antes) e a corrente e outros dados visto por ele nesta situação de falta.  

Desta maneira pode-se ver se as parametrizações estão corretas ou não e se a coordenação das proteções 
está adequada.  O usuário pode prosseguir estudando as curvas de operação e tirar suas próprias 
conclusões, que lhe permitirão trocar os parâmetros dos relés (corrente de partida, tipo de curva, dial de 
tempo, alcance, etc.) e repetir o processo de simulação até obter um comportamento rápido, seletivo e 
coordenado do sistema. 

Juntamente com a aplicação da importação dos circuitos de distribuição pode-se realizar a coordenação de 
fusíveis, observando a operação de cada um dos fusíveis devido ao efeito de uma falta no nível de 
distribuição. Para estas conclusões o Action₀EMS conta com uma biblioteca bastante completa de fusíveis 
dos tipos T, K, H, DUAL e VS.  
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3. APLICAÇÕES BÁSICAS 

3.1  PARTIDA DE MOTORES 

O usuário pode simular o impacto do arranque de um motor de indução sem carga no sistema, no próprio 
motor e também na atuação das proteções. 

Para utilizar esta funcionalidade o usuário indica ao programa que vai partir um motor, fechando o disjuntor 
que permite sua alimentação, e o programa mostra na sequencia a corrente de partida. 

Se o aplicativo estiver no modo de operação de proteções, a partida do motor pode ocorrer se as correntes 
de partida ficarem dentro dos intervalos de corrente definidos nos ajustes e curvas. Conforme o caso, o 
usuário pode alterar os ajustes e simular a partida dos motores até que a operação seja satisfatória. 

 

 

3.2 COORDENAÇÃO AUTOMÁTICA DE PROTEÇÕES 

Outra forma de se obter a calibração e coordenação das proteções, mais recomendável quando o sistema é 
muito complexo, consiste em utilizar a opção na qual o Action₀EMS por si mesmo ajusta os vários 
parâmetros do relé (tape, dial, curva, múltiplos de tape para instantâneo, etc.) para obter uma ótima 
coordenação de proteções.  

Nesta opção deve-se fornecer ao aplicativo os critérios de coordenação, tais como tempo de coordenação 
entre relés consecutivos, percentagem de fluxo de potência na qual os relés devem partir, percentagem da 
falha no qual devem atuar os instantâneos, etc. O programa simula automaticamente falhas em todo o 
sistema e mediante um algoritmo genérico ajusta os relés (calcula seu tape, dial, etc.). 

Uma vez que o aplicativo foi executado em módulo automático, o usuário pode verificar, mediante 
simulações, a coordenação obtida e personalizá-la com mudanças pontuais, de modo que se aproxime o 
mais possível a uma coordenação ideal. 

 

3.3  GRÁFICOS E OPERAÇÃO DE CURVAS DE COORDENAÇÃO 

Para observar as curvas de coordenação existem duas opções: 
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 Gráficos diretos 

 Gráficos Excel 

3.3.1 Gráficos Diretos 

Pode-se visualizar as curvas diretamente no Action₀EMS e realizar os ajustes manuais de coordenação 
movendo as curvas nos gráficos. 

Com a geração direta de gráficos, o usuário seleciona os relés com os quais deseja trabalhar e, 
imediatamente, observa sua curva de coordenação.  Neste caso o gerador gráfico é próprio do Action₀EMS. 
O usuário pode realizar diferentes ajustes manuais de coordenação deslocando as curvas com o mouse nas 
telas gráficas e, imediatamente, esta ação se refletirá nos dados dos relés de proteção selecionados. Têm-
se a opção de observar paralelamente as mudanças que se realizam nas curvas de coordenação e nos relés 
de proteção selecionados no sistema. Adicionalmente, se podem gerar também os gráficos de toda uma 
cadeia de curvas de proteção dos relés, fusíveis e a curva destrutiva dos transformadores de potência. 

 

 

3.3.2 Gráficos no Excel 

Os dados gerados pelo programa são processados por um comando pré-programado (“macro”) em MS-
Excel que gera os gráficos e edita essas informações. Esta ferramenta é especialmente útil na elaboração 
de relatórios. 
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3.4 FLUXO DE POTÊNCIA COM CURVAS DE CARGA 

O aplicativo Action₀EMS tem a capacidade de “ler” arquivos com os dados, tanto de curvas de carga ativas 
como de cargas reativas. Estas curvas são criadas pelo usuário, que pode utilizar a média das leituras 
tomadas na Subestação. Uma vez colocados estes dados em planilha MS-Excel, estes podem ser lidos 
pelo aplicativo que posteriormente calcula a solução do fluxo de potência utilizando estas curvas. Como 
resultado deste procedimento obtém-se a potência injetada, a potência demandada e as perdas por 
circuito. Estes resultados são escritos no mesmo arquivo MS-Excel onde se encontram as curvas. 
Adicionalmente, podem-se executar novos cálculos de fluxos em um ponto exato da curva.  
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3.5 RELATÓRIOS E SAÍDAS GRÁFICAS 

O Action₀EMS gera relatórios de fluxos de potência e curtos-circuitos, em especial o correspondente à 
coordenação de proteções. Este último relatório mostra, para cada relé, os ajustes da última simulação ou 
os ajustes calculados automaticamente pelo sistema. O programa oferece duas opções de saídas gráficas 
de seu Sistema de Potência: a impressão direta em uma impressora ou plotter ou a geração de um arquivo 
gráfico em formato BMP. 

O aplicativo conta ainda com ferramentas gráficas próprias que podem gerar resultados em formato gráfico, 
por exemplo, gráficos de curvas de carga, senoidais de ondas de corrente e tensão entre outros. Este 
gerador de gráficos inclui ferramentas adicionais para a análise visando executar funções matemáticas 
sobre os resultados como, por exemplo, área sob a curva, transformada rápida de Fourier e operação entre 
gráficos. 
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4. APLICAÇÕES ESPECIAIS 

As aplicações especiais apresentadas a seguir, foram desenvolvidas para atender solicitações feitas por 
concessionárias de energia elétrica e empresas industriais, visando resolver problemas existentes, tais 
como a necessidade de redução de perdas e o melhoramento dos índices de qualidade do fornecimento de 
energia.  

4.1 SIMULAÇÃO DE FALHAS E RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO 

O usuário indica o local da falta e os equipamentos de proteção do sistema começam a atuar de forma 
automática. O local da falta é isolado, mediante a operação automática de disjuntores, e o serviço é 
restaurado nos setores que foram separados da falta. Possíveis transferências de carga são determinadas 
de modo automático e a reparação da falta pode também ser simulada restabelecendo a configuração da 
rede. 

 

 

 
 



APLICAÇÕES ESPECIAIS 

00101.0 – SPIN Power – Descrição Funcional   11 

4.2 RECONFIGURAÇÃO ÓTIMA DE REDES RADIAIS 

Dado um sistema elétrico com vários circuitos radiais (normalmente no nível de tensão de distribuição), o 
programa transfere cargas entre os circuitos com o objetivo de obter perdas totais mínimas, respeitando 
que a nova configuração seja também radial. As transferências podem ser observadas graficamente pela 
alteração da cor (ver figura estado Inicial e figura estado final otimizado). 

 

Estado Inicial 

 

Estado final otimizado 
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4.3 LOCALIZAÇÃO ÓTIMA DE NOVAS SUBESTAÇÕES 

Como dados de entrada, o usuário desenha possíveis novas subestações no sistema existente, deixando 
abertos os disjuntores que as conectam ao sistema. Para cada subestação nova, deve-se indicar o custo de 
investimento por kVA instalado e os custos globais de perdas. 

O programa então realiza uma reconfiguração da rede, com o objetivo de minimizar os custos de 
investimento e de perdas. As subestações escolhidas aparecem conectadas (com os disjuntores fechados) 
à rede. 

4.4 FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMO 

O programa calcula o despacho dos geradores de maneira que o custo de geração mais o custo de perdas 
no sistema sejam minimizados.  

4.5 PREDIÇÃO PROBABILÍSTICA DA FREQUÊNCIA E DA DURAÇÃO DE 
INTERRUPÇÕES 

Fornecendo-se ao aplicativo as probabilidades horárias das causas de falhas com, por exemplo, descargas 
atmosféricas (raios), acidentes, vento, etc., mediante um modelo probabilístico de Monte Carlo, o sistema 
determina a ocorrência de falhas em diferentes lugares da rede, em diversos momentos, simulando a 
operação das proteções e religamentos correspondentes para um período dado de, por exemplo, um ou 
mais anos. Como resultado, para uma dada topologia, obtêm-se os indicadores da qualidade de serviço 
simulados. Este modelo pode ser empregado para estudar e discutir os níveis máximos permitidos (sem ter 
que incorrer em compensações) com o agente regulador. 

4.6 CONEXÃO COM UM SISTEMA SUPERVISÓRIO (SCADA) 

Estão disponíveis algumas interfaces padronizadas com sistemas SCADA, para automação de subestações. 
Desta maneira podem-se fazer diferentes simulações em tempo real, através da conexão entre os 
programas Action₀EMS e o SCADA, que podem trocar dados reais e simulados 

4.7 PERDAS À JUSANTE DE UM PONTO 

Nesta opção pode-se observar as perdas em cada uma das linhas supridas a partir de qualquer nodo 
selecionado na rede. 
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4.8 LOCALIZAÇÃO ÓTIMA DE BANCOS DE CAPACITORES 

Em todo sistema de potência existem perdas ativas e reativas que estas podem ser reduzidas com a 
localização de bancos de capacitores em nodos específicos da rede.  

O Action₀EMS possui algoritmos para encontrar os pontos ótimos, nos sistemas de potência, para a 
localização de bancos de capacitores, visando à redução das perdas. O sistema calcula a capacitância 
adequada de cada banco e ainda os apresenta na tela, de forma automática. 

 

 

4.9 ANÁLISE DE HARMÔNICAS 

Os harmônicos são ocasionadas por cargas não lineares conectadas ao sistema de potência e podem 
interferir na operação de equipamentos eletrônicos, medidores e na atuação de relés. 
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Entre as cargas não lineares que geram harmônicos estão os fornos de arco, os variadores de velocidade, 
os equipamentos retificadores como UPS, etc. Em geral, na indústria, a carga não linear mais presente é a 
dos variadores de velocidade de motores de indução. Por esta razão o Action₀EMS faz uma modelagem 
especial de variadores de velocidade no módulo de cálculo de harmônicos. 

Através desta aplicação especial é possível obter informação da distorção da onda de tensão em cada nodo 
do sistema (THD) e obter a representação gráfica dos harmônicos presentes e a onda distorcida de tensão. 

 

 

4.10 ESTABILIDADE TRANSITÓRIA 

Para sistemas de potência com várias máquinas, sujeitos a perturbações, manobras ou eventos (falhas, 
religamentos, aberturas ou fechamentos de linhas de transmissão, entrada ou perda de carga, etc.), o 
modelo de estabilidade do Action₀EMS calcula e apresenta graficamente os sinais transitórios de tensões, 
correntes e de variáveis internas dos geradores para o nodo ou lugar no sistema selecionado pelo usuário. 
Esta análise gráfica determina se o sistema é estável ou não (tanto do ponto de vista de estabilidade do 
rotor como de tensão) diante da perturbação ou evento simulado. 

Como exemplo, mostram-se os efeitos ocasionados por alguns eventos sequenciais sobre uma onda de 
tensão de uma barra conectada a uma carga em um sistema de potência. A primeira etapa mostra a partida 
normal da carga com suas respectivas perturbações transitórias, a segunda etapa mostra uma simulação 
de falta na barra que alimenta a carga, a terceira etapa mostra o religamento do sistema como resposta à 
falta e a última etapa mostra o sistema em estado estável. 
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A figura mostra o comportamento de uma onda de tensão diante de uma falha: nela se observa o 
restabelecimento, em magnitude, da onda causada pelas componentes DC do gerador que supria energia 
ao componente em falha. 

 

Também é possível analisar os sinais de tensão e de corrente, do ponto de vista da Qualidade da Energia, 
especialmente efeitos tais como as quedas de tensão (afundamentos), picos temporários de tensão 
(Swells) e conteúdo de harmônicos dos mesmos sinais no intervalo gráfico selecionado pelo usuário. A 
figura mostra um exemplo de um afundamento ocasionado pela abertura e posterior fechamento de uma 
linha de transmissão localizada em um ponto longínquo ao nó que originou o gráfico. 
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O módulo de análise de estabilidade transitória do Action₀EMS também simula e coloca em gráfico os 
comportamentos das variáveis internas das máquinas síncronas ou geradores do sistema como ângulo, 
velocidade e/ou aceleração angular. A figura mostra o comportamento do ângulo de três geradores diante 
do evento de saída ou desconexão de uma linha de transmissão e sua posterior reconexão. 

 

 

O aplicativo possui também com a funcionalidade de realizar a regulação de corrente alternada através de 
dispositivos e métodos de eletrônica. Isto é feito mediante a modelagem dos FACT`s que incluem a opção 
de trabalhar com três tipos distintos de dispositivos: os STATCOM, SVC e os TCSC. 
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Os eventos que podem afetar o circuito e que podem ser utilizados na simulação são apresentados em uma 
lista, na janela de dialogo de parametrização de transitórios. A lista é denominada Casos Disponíveis e 
inclui os seguintes elementos: 

 Conectar Carga; 

 Desconectar Carga; 

 Trocar estado de gerador; 

 Trocar estado de linha; 

 Conectar carga intermitente; 

 Desconectar carga Intermitente; 

 Conectar Capacitor; 

 Desconectar Capacitor; 

 Trocar estado de Motor; 

 Falha trifásica; 

 Falha monofásica; 

 Falha bifásica; 

 Ativar Fact; 

 Desativar Fact. 
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4.11 Análise de Arco Elétrico (Arc Flash) 

O Action₀EMS dispõe de um modulo para realizar análise e avaliação de risco elétrico em trabalhos com 
objetos energizados. Para esta análise pode-se trabalhar com três métodos distintos: a IEEE 1584, a NFPA 
e o método de LEE. Dependendo do método que o usuário desejar para a análise, se faz necessário a 
integração de módulos adicionais de software especializados para a solução deste estudo, na mesma 
forma das funções da operação automática de proteções e a análise de curto circuito.  

Como resultado desta análise pode-se obter a energia incidente, a fronteira de segurança e a categoria de 
risco, como também emitir as ordens de trabalho, através de relatórios em MS-Excel, com todos os dados 
necessários para a análise de segurança visando à determinação do EPI (Equipamentos de proteção 
individual). 
 

 
 

 


