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mundo tentará te dissuadir”. 

(Friedrich Nietzsche)  



RESUMO 

Este trabalho visa realizar um estudo sobre as correntes de Inrush e a viabilidade de 
implantação de proteções diferenciais digitais comparativamente às proteções 
diferenciais eletromecânicas, também denominadas de proteções de primeira 
geração. Os relés diferenciais digitais são classificados na terceira geração de 
proteção de sistema elétricos de potência, e são capazes de executar o 
processamento de sinais, estratificação das frequências harmônicas oriundas do 
transitório de magnetização e encaminhamento de ordem de desligamento em 
função da formação da formação dos espectros de harmônicos. As correntes de 
transitório de magnetização (Inrush), são decorrentes da energização dos 
transformadores, têm seus valores elevados e podem provocar atuações indevidas 
nas proteções dos transformadores. As usinas de autorrestabelecimento, definidas 
pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), devem executar simulações 
frequentes onde os transformadores são energizados, circunstâncias estas que 
podem acarretar desligamentos e em decorrência disso cortes de receitas. 
Objetivando a avaliação de viabilidade técnica, tendo em vista instabilidades 
decorrentes próprias da energização, foi realizado um acompanhamento das 
intervenções de recomposição juntamente com as equipes de manutenção e 
operação, para posterior exame computacional das correntes de Inrush. Destas 
aferições foram observadas a relação entre as correntes simuladas e o que 
determina a literatura sobre o tema, sendo observada convergência entre as 
simulações e a teoria dos transitórios de energização. Assim, tendo em vista a 
formação típica do espectro de harmônicos coletados a partir das simulações e por 
meio do referencial bibliográfico sobre os transitórios de magnetização de 
transformadores, foi caracterizada a viabilidade de implantação de proteções 
diferenciais digitais frente às proteções eletromecânicas.  
 
Palavras-chave: Inrush; transformadores; viabilidade; proteções diferenciais. 
 
 
 
 
 
 

 
  



ABSTRACT 

 
This work aims to conduct a study on the Inrush currents and the feasibility of 
implementing digital differential protections compared to electromechanical 
differential protections, also called first generation protections. The digital differential 
relays are classified in the third generation of electrical power systems and are 
capable of performing signal processing, stratification of the harmonic frequencies 
from the transient magnetization and the order of disconnection according to the 
formation of the harmonic spectra. Inrush magnetizing currents are caused by the 
energization of the transformers, have high values and may cause undue actuations 
in the transformer protections. The power plants, defined by ONS (National Electric 
System Operator), must perform frequent simulations where the transformers will be 
energized, which can lead to shutdowns and consequent cuts in revenues. With the 
objective of evaluating technical feasibility, in view of instabilities due to energization, 
the follow-up of the recomposition interventions was carried out together with the 
maintenance and operation teams, for later computational examination of the Inrush 
currents. From these measurements the relationship between the simulated currents 
and the literature on the subject was determined, and convergence was observed 
between the simulations and the theory of the energizing transients. The feasibility of 
implementing digital differential protections against electromechanical protections 
was characterized. 
 
Keywords: currents; Inrush; transformers; viability; instabilities; theory; differential 
protections  
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1. INTRODUÇÃO 

No momento da energização dos transformadores de potência há uma 

instabilidade gerada na proteção em função do transitório de magnetização do 

núcleo do transformador. Este trabalho visa efetuar uma análise de viabilidade 

técnica da implantação de uma proteção digital, uma vez que, este tipo de tecnologia 

é capaz de fazer bloqueio de atuação indevida da proteção em função do espectro 

de frequências harmônicas típicas da corrente de Inrush. Em relação a esta corrente, 

segue a definição abaixo: 

A corrente de inrush de magnetização devido a energização de um 
transformador é considerada o caso mais severo. Conforme estabelece 
a teoria clássica sobre o tema, a energização convencional de 
transformadores de potência pode resultar em elevados fluxos 
dinâmicos no núcleo do transformador, responsáveis pela saturação de 
uma ou mais colunas do núcleo e, como consequência, elevados 
valores da corrente de magnetização podem surgir. Essas correntes 
possuem amplo espectro harmônico, incluindo as harmônicas pares, e 
ocasionam efeitos indesejáveis ao próprio transformador e ao sistema 
de potência, tais como: fadiga mecânica nos enrolamentos, deterioração 
da isolação, falha na operação do relé diferencial de proteção do 
transformador e afundamentos temporários de tensão. (Santilio et al., 
2013) 

 

 As correntes de inrush não podem ser absolutamente evitadas, visto que, a 

própria dinâmica de operação do sistema faz com que eventualmente os 

equipamentos necessitem de manutenção e para isso eles precisam ser retirados do 

paralelo. E é justamente na energização que podem haver desligamentos que 

impactem diretamente na formação das receitas das empresas de geração e 

transmissão de energia elétrica, bem como nas transmissoras (que têm suas 

receitas diretamente atreladas a índices de continuidade de fornecimento de 

energia).  

 

 Aproveitando as intervenções realizadas para ensaio de recomposição 

fluente, que necessitam da desenergização dos transformadores elevadores 

associados as unidades geradoras responsáveis pelo autorrestabelecimento integral 

da instalação, serão realizadas coletas de dados de oscilografia da energização dos 

transformadores. Segundo define Souza (2014, p.30), “De forma geral, pode-se 

caracterizar o processo de recomposição dos sistemas elétricos como sendo um 
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passo-a-passo que, tem seu início e vai progredindo, tornando o sistema cada vez 

mais robusto e mais seguro com a interligação de unidades geradoras e 

consequente tomada de carga.” 

 

Autorrestabelecimento integral é definido como a capacidade de uma 
central geradora de sair de uma condição de parada total para a 
condição de operação, independente de fonte externa para alimentar 
seus serviços auxiliares, contribuindo para o processo de recomposição 
do sistemas elétrico, partindo unidades geradoras definidas pelo 
Operador Nacional do Sistemas Elétrico – ONS. (ANEEL, 2015).   

 

 Em outras palavras, este trabalho monográfico aproveita as simulações de 

recomposição fluente, que é um etapa da operação de autorrestabelecimento do 

sistema elétrico, para coletar dados a fim de caracterizar resultados de análises 

decorrentes do estudo de transitórios de magnetização de transformadores de 

potência.   

 

 Este trabalho faz um estudo do fenômeno recorrendo a análise de Fourier, 

tentando propor nexo de causalidade entre a teoria e a dinâmica das operações de 

sistemas de potência. 

 

 Mediante análise de Fourier será possível estabelecer um espetro de 

frequências típicas do fenômeno de Inrush. Onde, como será mencionado 

posteriormente, possui uma elevação de corrente associada a uma vasta gama de 

harmônicos. E que por sua vez pode acarretar instabilidades indevidas na proteção 

diferencial dos transformadores de potência. 

 

 A corrente de magnetização de transformadores possuem valores bastante 

elevados em relação aos valores nominal de trabalho dos transformadores, possuem 

forma de onda bastante peculiar, com elevação súbita, decaimento exponencial e 

caráter pulsante. Como pode ser verificado na Figura 1.  

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

  

 

Figura 1. Curva Típica do Inrush. 

 

Fonte: (NEGREIROS DE ALENCAR, 2013). 
 

1.1. PROBLEMA 

O transitório de energização dos transformadores de potência acarreta em uma 

diferença considerável entre as correntes primárias e secundárias. Este fato é 

causado pelo fenômeno de saturação do núcleo ferromagnético destes e pelas 

elevadas magnitudes das correntes primárias, tendo em vista que, demandam uma 

energia significativa do sistema supressor para orientação dos domínios magnéticos 

do material que constitui o núcleo. 

 

Sendo assim, a operação em vazio e o próprio transitório de energização dos 

transformadores (correntes de Inrush), realizados em sistemas com proteções que 

não fazem parte de geração de relés digitais (microprocessados), podem acarretar 

desligamentos indesejados capazes de impactar nas receitas de disponibilidade das 

empresas do setor elétrico?  
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. GERAL 

 

Verificar a viabilidade técnica de implantação de proteções diferenciais 

digitais, que têm condição de efetuar a caracterização dos espectros de frequências 

resultantes das análises de Fourier, tendo em vista a possibilidade de atuações 

indevidas da referida proteção, especialmente, quando as proteções têm sua 

tecnologia baseada nas primeira e segunda geração de proteções de sistemas 

elétricos de potência. 

1.2.2. ESPECÍFICOS 

 

 Coletar dados de simulações de transitório de energização de 

transformadores em empresa de geração e transmissão de energia. 

Vide autorização para uso de dados da empresa no anexo deste 

trabalho. 

 

 Realizar análise de transitório de energização dos transformadores de 

potência via espectro de frequências resultante de verificação 

computacional. 

 

 Comparar os resultados de campo com o que define a literatura sobre 

o tema. 

 

 Efetuar estudo de caso e aprofundamento da tecnologia embarcada 

nos relés diferenciais mais modernos. E a partir disso, verificar 

viabilidade de engenharia no que tange questões técnicas de 

estabilidade. 
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1.3. METODOLOGIA 

 

 Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico, objetivando constituir uma 

pesquisa de caráter exploratório, observando as características dos relés mais 

modernos a fim de traçar comparativo com tecnologia de gerações anteriores. 

 

  Posteriormente foram coletados dados em empresa do setor elétrico, por 

intermédio de intervenções que implicaram em desligamento e posterior 

energização. Isto é, este contato foi efetivado mediante acompanhamento das 

atividades de manutenção e operação dessa empresa, cujo termo de autorização 

para uso dos dados inerentes ao INRUSH encontra-se no anexo deste trabalho. 

 

Via software, denominado ANALISE e cuja propriedade é da empresa, foi 

verificado detalhamento computacional por meio de análise Fourier para 

identificação do espectro de frequências típico das correntes de Inrush. A 

autorização de uso deste programa se encontra no anexo deste projeto. 

 

 Foram avaliados os resultados da coleta de dados por intermédio do software 

(ANALISE), comparando com o que fundamenta a literatura em termos de 

transitórios de magnetização e tecnologia de proteção. Vide autorização para uso do 

software no anexo deste trabalho. 

 

 Verificou-se a viabilidade técnica de implantação de uma modernização das 

proteções diferenciais dos transformadores de potência, recorrendo a comparação 

dos resultados reais (ocorridos em simulações de autorrestabelecimento da usina, 

onde os transformadores são energizados) com os dados bibliográficos referentes 

aos transitórios de energização de transformadores.  
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1.4. JUSTIFICATIVA 

 

 

Este trabalho tem relevância significativa no que se refere a análise de 

projetos de engenharias voltados para área de geração, transmissão e distribuição, 

tendo em vista a formação de mecanismos teóricos e práticos para uma avaliação 

de viabilidade técnica de um projeto de modernização das proteções diferenciais de 

transformadores de potência. 

 

É pertinente, inclusive, o aspecto da viabilidade técnica tendo como referência 

os impactos de receita gerados por indisponibilidade do equipamento. 

Indisponibilidade esta que pode ser gerada exatamente por atuação indevida da 

proteção quando da energização do transformador. 

 

1.5. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho inicia no capitulo 2 uma breve explanação sobre os 

transformadores de potência, com intuito de relacionar conceitos básicos destes 

equipamentos para posteriormente compor uma compreensão mais clara sobre o 

fenômeno de Inrush.  

 

Já no capítulo 3 foi feito a introdução sobre as Séries de Fourier, visto que, 

esta é a ferramenta matemática responsável por identificar o fenômeno de transitório 

de magnetização dos transformadores, por meio de uma composição de espectro de 

frequências típicas deste tipo de evento eletromagnético.  

 

O capítulo 4 traz uma apresentação das proteções dos transformadores, com 

ênfase nas proteções diferenciais e seus respectivos esquemas de neutralização de 

atuação indevida em face do fenômeno ao qual destina-se este trabalho 

monográfico.  

 

E o quinto capítulo faz uma distinção entre os curtos-circuitos e o Inrush 
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mediante avaliação efetuada por meio de componentes simétricas e espectro 

característico de harmônicos. Foi observado que com a técnica de constatação das 

componentes de sequência negativa e positiva é impossível que a proteção realize o 

diagnóstico efetivo dos referidos fenômenos. O que revela a necessidade da 

aplicação das Análises de Fourier, para isso é imperioso que seja utilizado 

equipamento de proteção capaz de realizar processamento digital de sinais, qual 

seja, relés diferenciais microprocessados.   
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2. TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 

 

Os transformadores de potência são equipamentos destinados à transmissão 

de energia elétrica. Eles operam por meio do fenômeno de indução magnética, onde 

um circuito primário transmite a energia para um circuito secundário. A respeito dos 

transformadores pode-se dizer que: 

 

... operam segundo o princípio da indução mútua entre duas, ou mais, 
boninas ou circuitos individualmente acoplados. Um transformador 
teórico de núcleo a ar, no qual os dois circuitos (primário e secundário) 
são acoplados por indução magnética. (KOSOW, 1989) 
 
 

 O esquema simplificado de um transformador de potência, onde existem 

apenas dois circuitos, um primário e outro secundário, pode ser representado pela 

Figura 2.  

 

 A Figura 2 mostra de maneira didática o circuito e equivalente de um 

transformador, onde estão representados neste: as resistências dos enrolamentos 

primário e secundário; as bobinas primárias e secundárias; as correntes primária e 

secundária; os fluxos concatenado e dispersado; o sistema supressor e a carga. 

 

Figura 2. Transformador de núcleo de ar, indutivamente acoplado.

 
Fonte: (KOSOW, 1989) 

 

Basicamente, um transformador consiste em dois ou mais enrolamentos 
acoplados por meio de um campo magnético comum. Se um desses 
enrolamentos, o primário, for aplicada uma tensão alternada, então será 
produzido um fluxo magnético alternado cuja amplitude dependerá da 
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tensão do primário, da frequência da tensão aplicada e do número de 

espiras. (FITZGERALD, 2014)  
 
 

A frequência é um aspecto relevante no processo de transformação, uma vez 

que a tensão induzida é proporcional ao número de espiras e a taxa de variação do 

fluxo mútuo no tempo. Isso pode ser explicado pela equação 1: 

 

    
   

  
 

 

(1) 
 

 

Onde:  

e – Tensão Induzida; 

Øm – Fluxo mútuo;  

N – Número de espiras.  

 

 Em função do fluxo mútuo, aquele que concatenará os enrolamentos primário 

e secundário, é que a energia será transferida do circuito primário, à fonte, e o 

circuito secundário, conectado a carga.  

 

 Por meio magnético mútuo é possível verificar a característica do tipo de 

acoplamento do transformador, podendo ele se classificar em: frouxamente acoplado 

e fortemente acoplados.  

 Se as duas bobinas são frouxamente acoplados, como no 
transformador de núcleo de ar, os termos do fluxo máximo e fluxo 
dispersado na bobina secundária, são pequenos em comparação ao 

fluxo magnético dispersado no primário. (KOSOW, 1989) 
 

 
Em termos matemáticos, pode-se através da equação 2. 

 
 

   
  

      
 

 

(2) 

 

Onde:  
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K – Coeficiente de Acoplamento; 

Øm – Fluxo Mútuo, ou concatenado;  

Ø1 – Fluxo dispersado no primário. 

 

Em outros termos, o coeficiente de acoplamento, através da relação entre o 

fluxo concatenado e o total, estabelece o nível de acoplamento necessário e 

característico de cada aplicação. Este trabalho de final de curso, como trata de 

transitórios de magnetização de transformadores de potência, tratará de circuitos 

estreitamente acoplados que, conforme Kosow (1989, p. 513), “Praticamente todos 

os transformadores usados em aplicações relativas a máquinas e potência, são 

transformadores de núcleo de ferro, fortemente acoplados.” 

 

Ainda sobre a questão do acoplamento magnético, de acordo o Kosow (1989, 

p.514), “O acoplamento entre dois circuitos é aumentado se as porções de ambas as 

bobinas são enroladas no mesmo formato e se são colocadas um núcleo magnético 

de baixa relutância.” E a relutância magnética é um objeto de relevante importância 

deste trabalho, tendo em vista que a partir do comportamento não linearizado do 

núcleo dos transformadores de potência é que o fenômeno de Inrush acontece.  

 

A relutância magnética é a grandeza física responsável por promover 

oposição à passagem de fluxo. Comparativamente aos circuitos elétricos, esta 

componente apresentaria a resistência elétrica. Esta é proporcional ao quadrado do 

número de espiras da fonte de tensão, no caso os circuitos primários, e 

inversamente proporcional a indutância desta referida espira.  

 

 A indutância de um enrolamento em um circuito magnético é 
proporcional ao quadrado das espiras e inversamente à relutância do 
circuito magnético associado a esse enrolamento. (FITZGERALD, 2014) 

 

Em função disso, tem-se a equação 3. 

 

    
  

 
 

 

(2) 
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Onde: 

N – Número de espiras do enrolamento; 

Rt – Relutância Total; 

L – Indutância. 

 

2.1. EFEITO DA CORRENTE DO SECUDÁRIO 

 

Segundo Umans (2014, p.71), “Qualquer mudança na força magneto motriz 

(FMM) que circula no secundário, resultante de uma carga, se faz acompanhada de 

uma mudança correspondente na FMM do primário.” Ou seja, caso haja variação do 

regime de operação do transformador devido a variações de carga, haverá variações 

também na corrente secundária do mesmo e acompanhada a este efeito haverá 

mudança na corrente primária.  

 

 Para que o secundário implemente um acréscimo de corrente, a bobina do 

referido circuito deverá propor uma ação magnética contrária ao fluxo mútuo, que é 

resultado da diferença entre o fluxo primário e secundário. Todavia, o equipamento 

irá demandar uma corrente maior do sistema supressor para que restabeleça a 

diferença habitual do fluxo mútuo.  

 

Como a tensão aplicada no primário determina o fluxo conforme 
especificado pela equação 4, o fluxo no núcleo não se altera pela 
presença da carga do secundário. Além disso, como a FMM líquida que 
atua no núcleo deve permanecer desprezível, as correntes primárias e 
secundárias devem satisfazer à equação 5. (UMANS, 2014) 
 

 

        
  

  
 

(3) 
 

  

  

              (4) 
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Onde: 

V1 – Tensão fornecida pela fonte; 

E1 – Tensão induzida na bobina do circuito primário; 

N1, N2 – Número de espiras das bobinas primária e secundária respectivamente; 

I1, I2 – Correntes primária e secundária respectivamente.  

 

 A equação 6 é resultado da interpretação de que o transformador, em regime 

permanente, deverá apresentar FMM resultante no núcleo ferromagnético nulo. E 

em função das relações especificadas acima é possível se chegar à equação 6, 

responsável pela determinação da relação de transformação do equipamento.  

 

  

  
  

  

  
  

  

  
    

(5) 
 

 

Onde: 

α – Relação de transformação. 

 

2.2. CIRCUITO EQUIVALENTE DOS TRANSFORMADORES 

 

 Para melhor entendimento do comportamento dos transformadores, será 

efetuado estudo para construção de um circuito equivalente de um transformador de 

potência. A partir deste será mais fácil a identificação dos elementos constituintes do 

equipamento, bem como, ficará mais claro o jogo de linguagem típico. 

 

Para o desenvolvimento de um circuito equivalente de um 
transformador, examinaremos primeiro o circuito primário. O fluxo total 
que concatena o enrolamento primário pode ser dividido em duas 
componentes: o fluxo mútuo resultante, confinado ao núcleo de ferro e 
produzido pelo efeito combinado das correntes do primário e secundário 
e, segundo, o fluxo disperso de primário, que concatena apenas o 
primário. (UMANS, 2014) 

 

  

Isto é, o transformador real possui uma componente diretamente atrelada ao 

seu circuito primário, e que é responsável pela dispersão do fluxo magnético total, 
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produzindo o efeito combinado entre as correntes dos circuitos primários e 

secundários. E esta componente tem comportamento linear, tendo em vista que a 

difusão do fluxo se dá no ar, e pode ser representado matematicamente pela 

equação 7.  

 

          (6) 
 

  

Onde: 

X1 – Reatância de dispersão do circuito primário; 

F – Frequência do sistema; 

L1 – Indutância da reatância de dispersão do circuito primário. 

 

 A reatância de dispersão do circuito secundário pode ser escrita de forma 

semelhante a reatância corresponde a difusão de fluxo primário. Existe ainda a 

resistência elétrica das bobinas dos circuitos primários e secundários.  

 

 Adicionalmente, para caracterização esquemática completa dos 

transformadores é importante citar a corrente de excitação. 

  

A corrente de excitação pode ser tratada como uma corrente senoidal 
equivalente, podendo ser decomposta em uma componente de perdas 
no núcleo, em fase com a tensão induzida na bobina 1, e uma 
componente de magnetização, atrasada de 90° em relação tensão 

induzida na bobina 1. (UMANS, 2014) 
 

 Ou seja, dentro da corrente primária existe uma componente chamada de 

corrente de excitação, que como será visto posteriormente, não é linearizada e pode 

ser caracterizada através de espectro de frequências típicas, via análise de Fourier.  

 

 Para melhor compreensão da abordagem até o presente momento vale 

avaliar a Figura 3, onde é possível observar de maneira organizada as reatâncias de 

dispersão primaria e secundária, as resistências ôhmicas primária e secundária, as 

tensões induzidas nas bobinas primária e secundária, e a componente de excitação 

(representando as perdas no núcleo e o efeito de magnetização do núcleo).  
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Figura 3. Circuito Elétrico Equivalente de um Transformador.

 
Fonte: (UMANS, 2014) 

  

 A Figura 3, representa: as resistências de enrolamento; reatâncias de 

dispersão de fluxo magnético; ramo de perdas no núcleo por correntes parasitas e 

histerese; bobinas primárias e secundárias; tensões de carga e da fonte; tensões 

induzidas nos enrolamentos e correntes primária, secundária e corrente secundária 

refletida no primário.  

 

2.3. HARMÔNICAS DEVIDO À CORRENTE DE MAGNETIZAÇÃO 

Uma distorção na forma de onda é dita harmônica quando a 
deformação se apresenta de forma similar em cada ciclo da frequência 
fundamental. (DECKMANN & POMILIO, 2016) 

 

 Estes tipos de fenômenos podem ser verificados nos transformadores de 

potência, uma vez que apresentam, em alguns regimes de operação e inclusive em 

regime estacionário, relação tensão versus corrente não linear.  

 

 Suponha que seja aplicado um fluxo senoidal, dado pela equação 8: 

 

                 

 

(7) 
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 Por definição, sabe-se que a tensão é proporcional a taxa de variação do 

fluxo magnético. Disso decorre; 

 

   
      

     

  
 

 

 

   
 

(8) 
 

   

Sabe-se que a resposta dos domínios magnéticos do núcleo do transformador é não 

linear, conforme Figura 4. 

 

 

Figura 4. Curva de Histerese: Relação não Linear dos núcleos dos 
Transformadores 

 

Fonte: (DECKMANN & POMILIO, 2016) 

 
 A Figura 4 traz uma caracterização dinâmica do fluxo concatenado no núcleo 

magnético em função do fluxo total imposto pelo sistema supressor. É possível 

perceber que há uma diferença entre o campo incidente e orientação dos domínios 

magnéticos do núcleo. Quanto maior a área de formação entre a curva, maior a 

energia demanda por um sistema para magnetização de um núcleo de um 

transformador. E no caso deste trabalho é importante salientar que maior será o 

transitório de energização do equipamento.  

 

De forma empírica, constata-se que a corrente de excitação apresenta 

deformação típica que se repete a cada ciclo, o que denota em uma saída periódica 

passível de análise de série de Fourier para constatação de um padrão. Deformação 

que configura uma condição tipicamente normal dos transformadores de potência, 
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segundo Figura 5, e tendo em vista a dinâmica de operação dos transformadores de 

potência.  

 

Figura 5. Efeito de Distorção da Corrente Magnetização.

 
Fonte: (DECKMANN & POMILIO, 2016) 

  

 Este tipo de não linearidade causada pela corrente de magnetização dos 

transformadores faz com que apareçam harmônicas ímpares, conforme pode ser 

visto na Figura 6. 

 

 

Figura 6. Espectro de Frequências das Harmônicas Devido a Corrente de 
Magnetização. 

 

Fonte: (DECKMANN & POMILIO, 2016) 

 
Geralmente, essa componente se torna irrelevante diante da corrente de 

carga. Caso, o carregamento se eleve significativamente de maneira que o fluxo 
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atinja a região de não linearidade da curva de histerese, como pode ser visto na 

figura 5, a corrente de saída apresentará distorção semelhante ao caso anterior. O 

que implicaria em redução dos padrões de qualidade do fornecimento de energia. 

Todavia, esse regime de operação é atingido em condição de sobrecarga do 

equipamento, o que pode inclusive acarretar em possíveis atuações da proteção de 

sobrecorrente. 
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3. PROTEÇÃO DE TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 

 

Habitualmente, os transformadores utilizam proteção diferencial para faltas 

externas e proteção tipo Buchholz, elemento que emite ordem de desligamento no 

TRAFO quando da formação de partículas de gás, ou seja, para curtos internos. No 

lugar das proteções diferenciais, estes equipamentos, a depender do porte, podem 

trazer para seu conjunto de proteções simplesmente os relés de sobrecorrente 

temporizado e/ou fusíveis.  

 

De acordo com Caminha (2015, p. 99), “Nas proteções contra curto-circuito 

encontram-se, para transformadores que desempenham um papel importante na 

continuidade do serviço: a proteção diferencial; e proteção Buchholz.” Onde a 

proteção diferencial especificamente é responsável por atuações externas e o relé 

de gás (Bulchholz) atua devido faltas internas.  

 

Entende-se como falta interna ao transformador todo defeito que está 
compreendido entre as buchas de tensão inferior , ou ainda todas as 
falhas que ocorrem dentro da zona de atuação da proteção diferencial 
do transformador quando, neste caso, a proteção diferencial está 
limitada pelos transformadores de corrente do tipo bucha dos terminais 
primários, secundários e terciários. (CAMINHA, 2015) 
 
 

 Ou seja, no caso deste trabalho, a proteção diferencial é tratada como um 

proteção externa ao transformador, tendo em vista que esta atua para faltas nos 

links de conexão entre o transformador e o respectivo gerador.  

 

Portanto, as proteções dos transformadores podem ser classificadas em duas 

categorias, são elas: proteções intrínsecas, constituída basicamente para a proteção 

contra curtos-circuitos internos; e proteções externas, como é o caso da proteção de 

sobrecorrente temporizada e da própria proteção diferencial, a qual este trabalho 

tratará com mais profundidade.  
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3.1. EVOLUÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 

 

Os dispositivos de proteção evoluíram de uma tecnologia de dispositivos 

eletromecânicos, passando pelos relés estáticos até chegarem aos dispositivos 

digitais. 

 

A primeira geração dos equipamentos de proteção é a dos relés 

eletromecânicos que, segundo Mamede (2011, p.8), “São equipamentos dotados de 

bobinas, disco de indução, molas, contatos fixos e móveis que lhes emprestam 

grande robustez.”  

 

Atualmente os relés eletromecânicos não são mais fabricados, mas existem 

milhares de dispositivos semelhantes implantados em diversas instalações do 

sistema elétrico de potência brasileiro, uma vez que, permaneceram aplicados em 

muitas companhias por decisões que variam desde condições climáticas até relação 

de custo de implantação de novas tecnologias.  

 

A segunda geração das proteções é dos reles estáticos. Estes foram criados 

a partir do advento dos dispositivos semicondutores, ou seja, este tipo de relé surgiu 

em função da evolução da eletrônica de estado sólido e com a implementação de 

dispositivos como transistores, amplificadores operacionais, diodos, etc.  

 

Segundo Caminha (2015, p.87), “Os relés estáticos são extremamente 

rápidos em sua operação porque não possuem partes móveis, tendo, assim, tempos 

de respostas tão baixos correspondentes a um quarto de ciclo.” Ainda no aspecto da 

estrutura física simplificada, foi possível que com os relés estáticos houvesse uma 

redução significativa nas manutenções, devido inclusive as baixas taxas de falhas. 

 

Por fim, os relés digitais, terceira geração de relés de proteção, dominam 

completamente o mercado. Estes têm sua tecnologia baseada em Softwares e 

exatamente em função disso possuem arquitetura física bastante simplificada em 

relação as duas gerações anteriormente citadas.  
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Os relés digitais revolucionaram os esquemas de proteção, oferecendo 
vantagens impossíveis de serem obtidas por seus antecessores. Além 
das funções de proteção propriamente ditas, os relés digitais realizam 
função de comunicação, medidas elétricas, controle, sinalização remota, 

acesso remoto, etc. (MAMEDE, 2011) 
 

3.2. PROTEÇÕES INTRÍNSECAS DOS TRANSFORMADORES 

 

Este tipo de proteção é utilizada para atuar quando de faltas internas aos 

transformadores.  

 

Entende-se por falta interna ao transformador todo defeito que está 
compreendido entre as buchas de tensão superior e as buchas de 
tensão inferior, ou ainda todas as falhas que acontecem dentro da zona 
de proteção diferencial do transformador quando, neste caso, a 
proteção diferencial está limitada pelos transformadores de corrente do 
tipo bucha dos terminais primários, secundários e terciários. 

(MAMEDE, 2011) 
 

 

 Geralmente as proteções diferenciais não são consideradas como proteções 

internas ao transformador, entretanto, no caso especial descrito acima, onde os 

transformadores de corrente utilizados em tal esquema de proteção localizam-se nas 

buchas do próprio transformador, são classificadas como proteções intrínsecas.   

 

3.3. PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITOS NOS ENROLAMENTOS 

 

Os relés de gás são dispositivos que têm atuação quando formam-se 

partículas de gás no interior do óleo do transformador, muitas vezes ocasionadas por 

uma elevação súbita de temperatura do conjunto óleo/enrolamento. Segundo 

Caminha (2015, p.145), A proteção contra curtos-circuitos internos nos enrolamentos 

“É feita preferencialmente por meio de relés diferenciais percentuais e relés 

Bulchholz ou a gás.” 
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3.4. TEMPERATURA DO ÓLEO E ENROLAMENTO 

 

 As proteções de temperatura do óleo e enrolamento atuam quando as 

temperaturas excedem o valor de PICKUP dos mesmo. Dando desligamento nos 

transformadores. 

 

Faltas associadas à temperatura podem ter origem em um ou mais dos 
seguintes eventos: falta no sistema de ventilação forçada; falha no 
sistema de bombas de circulação do líquido refrigerante 
(transformadores especiais); faltas nas conexões internas, como 
conexões frouxas que elevam a resistência do contato provocando 
sobreaquecimento naqueles pontos; perda de óleo refrigerante devido a 
vazamento pelos radiadores ou do próprio tanque do transformador; e 
obstrução de circulação do fluxo do líquido refrigerante devido ao 

acúmulo de resíduos sólidos nos canais dos radiadores. (MAMEDE, 
2011) 

 

 Em outras palavras, variações de regime de operação devido aos motivos 

relacionados acima levam o transformador a uma condição de funcionamento com 

temperaturas e, em muitas ocasiões, pressões elevadas. Para isso existem as 

proteções de temperatura, que são classificadas de acordo com a literatura como 

proteções internas.  

 

3.5. VÁLVULA DE ALÍVIO  

 

 A válvula de alívio ou de segurança é a última linha de proteção do 

transformador. Esta atua por elevação da pressão interna muitas vezes ocasionadas 

por elevação de temperatura. Ou seja, estes atuam como retaguarda das proteções 

de temperatura. 

 

Faltas associadas à temperatura e pressão são aquelas que se 
originam pela deficiência de uma ou mais partes do transformador. 
Podendo ser definidas em três diferentes tipos de falhas características: 
sobreaquecimento; sobrepressão e sobrefluxo do líquido refrigerante. 

(MAMEDE, 2011) 
 

Onde a atuação da proteção de sobrepressão é normalmente ocasionada em 
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decorrência de curtos-circuitos internos, como por exemplo as faltas entre espiras.    

 

3.6. PROTEÇÕES EXTRÍNSECAS AOS TRANSFORMADORES 

 

 Os transformadores podem apresentar proteções externas de sobrecorrente 

instantânea e temporizada, terra restringida, proteção térmica, de sobre excitação, 

etc. Todavia, este trabalho monográfico se destinará especificamente a trazer 

informações pertinentes a proteção diferencial, que é um dos objetos de observação 

e estudo.  

   

3.7. PROTEÇÃO DIFERENCIAL 

 

 ... a proteção diferencial pode ser aplicada também em motores, 
geradores, barramentos ou a qualquer parte do sistema, necessitando 
apenas que existam dois conjuntos de transformadores de corrente 

limitando a zona de proteção desejada. (MAMEDE, 2011) 
 

   

A Figura 7 demonstra de maneira simplificada o arranjo típico desse tipo de 

proteção. Nesta configuração são instalados dos TC’s (Transformadores de 

Corrente), um no circuito primário e outro no secundário. A bobina de operação fica 

interligada de modo que a mesma realiza a comparação entre as correntes primárias 

e secundárias.  

 
 

Figura 7. Esquema básico da proteção diferencial 
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Fonte: (BERNARDES, 2006) 
 

 

Esse tipo de proteção deve atuar para faltas internas as regiões de 

delimitação dos transformadores de corrente.  

 

Para determinar o ajuste do relé de sobrecorrente diferencial em um 
transformador com dois enrolamentos, deve-se usar os seguintes 
passos: determinação do valor médio da corrente que circula pelas 
unidade de restrição;  Determinação da corrente diferencial; e 
Determinação do ajuste de declividade percentual do relé. (MAMEDE, 
2011) 

 

Onde: 

 

 O valor médio da corrente que circula pelas unidade de restrição equação 10. 

 

    
       

 
; 

 

 
(10) 
 

 Determinação da corrente diferencial, é dada pela equação 11. 

 

 

               

 

(11) 
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 O ajuste de declividade percentual do relé é especificado pela equação 12. 

 

    
   

  
     .” 

 

(12) 
 

 

 

Para que não ocorra atuação indevida da proteção quando o transformador 

estiver operando em vazio, é necessário que o relé faça um bloqueio das 

harmônicas ímpares, típicas da corrente de magnetização, ou mesmo, quando da 

impossibilidade de aplicar um relé microprocessado, ajustar o PICKUP do relé acima 

da corrente de excitação do transformador. Ainda pode ser feito um ajuste da 

proteção por meio de coordenação dos tempos.  

 

Outra possibilidade de bloqueio de atuação indevida, todavia, exclusivamente 

quando estiver utilizando relé microporcessado é o bloqueio da corrente de 

magnetização, Inrush, por intermédio da identificação do espectro de frequências 

harmônicas típicas deste tipo de operação.  

 

3.8. BLOQUEIO DA PROTEÇÃO DIFERENCIAL 

 

Para que não aconteça atuação indevida da proteção diferencial em virtude 

do transitório de magnetização inerente ao procedimento de energização de 

transformadores, pode-se utilizar o recurso de bloquear momentaneamente a 

proteção.  

 

Se em um transformador de grande porte ou localizados próximos à 
geração, as proteções diferenciais utilizadas são instantâneas e 
temporizadas. Neste caso, durante a energização pode acontecer 
atuação da proteção instantânea. Pode-se, então, bloquear a proteção 
durante a energização. Note que, este recurso de bloquear a proteção 
diferencial é um problema, no caso, da energização acontecer com 

defeito interno do tipo curto-circuito. (KINDERMANN, 2005) 
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3.9.  PROTEÇÃO DIFERENCIAL COM ATENUADORES DE TRANSITÓRIO 

 

 Igualmente ao caso anterior, para que não ocorra atuação indevida da 

proteção diferencial quando da energização do transformador de potência, pode-se 

utilizar o esquema de proteção com atenuadores de transitório. 

 

 Este sistema tem como base de funcionamento, segundo Kindermann (2005, 

p.136), “... derivar a corrente na bobina operação do relé 87 durante o período de 

energização do transformador.” Isto é, durante Inrush do transformador, é criado um 

ramo de derivação com uma resistência paralela a bobina de atuação do sistema 

diferencial. Essa lógica tem como princípio diminuir a sensibilidade do relé 

diferencial. 

  

A corrente de Inrush não passa totalmente pela bobina de operação, desse 
modo está dessensibilizando temporariamente o relé 87. (KINDERMANN, 
2005). 

 
 

Conforme pode ser verificado na Figura 8, durante o momento da energização 

do transformador o contato 87X é fechado, atenuando a corrente de Inrush que 

passaria pelo ramo de operação do 87. Este contato permanece fechado pelo tempo 

do transitório.  

 

Figura 8. Esquema do Atenuador de Transitório 

 

Fonte: (KINDERMANN, 2005) 
 
 

Além disso, para que haja o bloqueio da função é necessário que o relé de 

supervisão de tensão do lado fonte esteja com seu contato fechado, de acordo com 
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a Figura 9. Ou seja, ele pede permissão a supervisão de tensão que garante não há 

curto-circuito na zona compreendida entre o TP e o disjuntor. 

 
 

Figura 9. Circuito de Comando do Esquema de Atenuação de transitório 

 

Fonte: (KINDERMANN, 2005) 
 De acordo com Kindermann (2005, p.137), “Este esquema de proteção 

também pode apresentar problemas, caso a energização ocorra justamente com um 

curto-circuito no transformador.” Pois, conforme mencionado anteriormente, a 

checagem de tensão se dá no intervalo (zona) que antecede fisicamente o 

transformador, não eliminando completamente a possibilidade de danificação do 

equipamento quando da ocorrência de curto interno e atuação do referido sistema 

de atenuação.  

 

3.10. RELÉ DIFERENCIAL COM RETENÇÃO POR HARMÔNICAS 

 

 Assim como nos casos anteriormente relacionados, o relé diferencial com 

retenção por harmônicas tem como uma de suas finalidades a de impedir que o 

equipamento receba ordem de desligamento quando da energização do mesmo.  

 

Segundo Kindermann (2005, p.139), “Este relé possui um filtro que separa a 

corrente de 60Hz das outras frequências.” Assim a proteção é capaz de definir se há 

um curto circuito ou se o que há é apenas o transitório de magnetização. 

 

Este recurso é capaz de gerar um torque contrário ao sentido de 

movimentação da bobina de operação do relé diferencial. Ou seja, quando há 

presença de harmônicos típicos do Inrush a parcela distorcida da corrente é 
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desviada por um filtro para que crie um conjugado contrário ao torque da 

componente fundamental de 60Hz.  

 

3.11. RELÉ DIFERENCIAL DIGITAL PARA TRANSFORMADORES 

 

 Os relés diferenciais digitais podem realizar as tarefas dos esquemas 

mencionados acima por intermédio da execução de um software, o que caracteriza 

uma facilidade em relação aos outros sistemas pela simplicidade física do projeto e 

pela reduzida taxa de falha. 

 

  

  

 

Podem adotar um dos processos a seguir, efetuados na corrente 
diferencial da operação: O relé digital mede a componente de 2ª 
harmônica, que compara com a fundamental, processa sua lógica de 
atuação; o relé diferencial digital mede o tempo decorrido entre os picos 
sucessivos da corrente diferencial da operação, para fazer a lógica de 
operação; o relé diferencial digital utiliza a transformada de Fourier 
sobre a corrente diferencial de operação, obtendo a fundamental e a 2ª 
harmônica. Se a 2ª harmônica for relativamente grande comparada a 
fundamental, o relé não opera na energização do transformador. 
(KINDERMANN, 2005) 
 

 

 Este relé identifica as características do transitório de magnetização, 

aproveitando o fato de que este possui elevado conteúdo de harmônicos e com 

predominância de aproximadamente 63% de 2ª harmônica. E neste aspecto a 

análise por séries de Fourier constitui uma ferramenta matemática poderosa para 

identificação das características das distorções harmônicas geradas pelo transitório 

de magnetização dos transformadores. O método de Fourier pode ter como saída 

uma estratificação das frequências compositivas do sinal que eventualmente 

operaria a bobina de desligamento dos esquemas de atuação de diferencial. E a 

partir disso, processa os dados e os transforma em informação para a tomada de 

decisões.  
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4. SÉRIES DE FOURIER  

 

Por intermédio de análise de Fourier é possível verificar o padrão de espectro 

de frequências nos terminais de um transformador de potências oriundas do 

transitório de energização do mesmo.  

 

Fourier teve a brilhante ideia de que qualquer função periódica prática 
pode ser representada como uma série de senos e cossenos. Uma 
representação destas, junto ao teorema de superposição, nos permite 
encontrar as respostas de circuitos para entradas periódicas. (SADIKU, 
2013) 
 

Ou seja, o transformador será submetido a uma tensão senoidal e em seus 

terminais será verificada uma distorção nesta forma de onda e via análise de Fourier 

será possível decompor este sinal.  

 

A forma de onda resultante na saída do transformador será uma função 

periódica e poderá ser decomposta em um espectro de frequência característico do 

transitório de magnetização. Essa nova formatação algébrica da tensão de saída é 

representada por meio de uma soma de senos e cossenos definida pela série de 

Fourier. 

 

Série de Fourier de uma função periódica f(t) é uma representação que 
decompõe f(t) em uma componente CC e outra CA formada por uma 
série infinita de senoides harmônicas. (SADIKU, 2013) 

 

 

 
                                  

 

   

 

 

 

   
 

(13) 
 

Onde:  

A0 é a componente CC; 

W0 é frequência fundamental; 

As senoides            e            são n-ésimas harmônicas da função; 
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An e Bn são os coeficientes de Fourier. 

 

 Aplicando uma integral em ambos os membros da equação 13 é possível 

chegar ao coeficiente de valor médio da série de Fourier:  

 

    
 

 
       

 

 

 

 

(14) 
 

Para encontrar os coeficientes An e Bn é necessário que sejam multiplicados 

ambos os lados da equação 13 por             e           . E posteriormente, 

integrar semelhantemente ao caso anterior. Fazendo isso decorre: 

 

    
 

 
                 

 

 

 

 

 
(15) 
 

 

 

    
 

 
                 

 

 

 

 

       

(16) 
 

Em função da decomposição da função em frequências, pode-se observar 

que os coeficientes de Fourier demonstrados acima são as amplitudes de suas 

respectivas n-ésimas funções. E por meio de relação com a amplitude do sinal 

incidente será possível desenhar um padrão de proporcionalidades, demonstrando 

eventual presença e grau de predominância de determinadas frequências quando da 

energização dos transformadores de potência, cujo efeito é objeto de análise de 

trabalho. Entretanto, esse recurso matemático pode ser usado para delinear outros 

regimes de operação dos transformadores, como por exemplo, a condição de 

operação em regime de sobrecarga.    
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As representações de sinais como uma superposição de senoides 
complexas não somente leva a uma expressão útil da saída do sistema 
como também uma caracterização criteriosa dos sinais da saída. 
(HAYKIN, 2001) 
 

 E é em função desta composição que será possível diagnosticar os diversos 

tipos de corrente dos transformadores, passando pelas correntes de carga (em 

regime estacionário) e finalmente chegando a corrente primária do transformador no 

instante de energização do mesmo. O que vai fazer com que seja possível observar 

o comportamento natural do transitório de energização do equipamento. 
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5. CORRENTE DE INRUSH E DE CURTO-CIRCUITO 

5.1. CORRENTE DE INRUSH  

 

 Segundo Kindermann (2005, p.132), “Na energização de um transformador a 

corrente transitória de magnetização pode atingir valores de 8 a 12 vezes a corrente 

nominal.” Ou seja, o transitório de energização de um transformador é um fenômeno 

onde há uma elevação exorbitante da corrente primária do transformador.  

 

 Os transitórios de magnetização têm sido objeto de análise para o 

desenvolvimento de tecnologias que possam identificar as correntes de Inrush no 

sentido de não haver atuações indevidas durante o procedimento de magnetização.  

 
 A corrente de magnetização (Inrush) vai depender da posição da 
tensão senoidal no instante (valor Instantâneo) do fechamento do 
disjuntor. A corrente de magnetização ou Inrush tem alto conteúdo 
de harmônicas. (KINDERMANN, 2005) 

 

 Esse variado espectro de frequências harmônicas tem como característica a 

predominância da segunda harmônica, todavia, possui componentes de terceira, 

quarta, quinta, sexta e sétima.  

  

A 2ª harmônica tem 63% em relação a fundamental, a 3ª harmônica tem 
26,8% em relação a fundamental, a 4ª harmônica tem 5,1% em relação 
a fundamental, a 6ª harmônica tem proporção de 3.7% em relação a 
fundamental e a 7ª harmônica tem 2,4% em relação a fundamental. 
(KINDERMANN, 2005)  

 

 Em outras palavras, o transitório de magnetização dos transformadores 

possui elevada variedade de frequências harmônicas o que revela uma diferença 

clara em relação ao curto-circuito. Nas palavras de Kindermann (2005, 133), “A 

corrente de curto-circuito acontece numa frequência industrial de 60Hz com algum 

conteúdo harmônico não predominante.” 

 

 As correntes de curto-circuito se manifestam nas fases envolvidas na falta, 

entretanto:  
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As correntes de Inrush ocorrem nas três fases do lado da fonte de 
alimentação do transformador, portanto na proteção diferencial, os 
transformadores de corrente do lado fonte são submetidos a estas 

correntes, podendo fazer a proteção diferencial atuar. (KINDERMANN, 
2005) 

 

 Isto é, as correntes de Inrush se manifestam exclusivamente no circuito 

associado à fonte de alimentação, ou seja, o sistema primário. Este fato acontece 

devido a saturação do núcleo ferromagnético, uma vez que a corrente primária 

impõe um elevado fluxo magnético, levando o material magnético do núcleo para à 

condição de saturação. Como pode ser observado na Figura 10.  

 

Figura 10. Curvas de Histerese Durante Transitório 

 

Fonte: (DECKMANN & POMILIO, 2016) 
  

Em outras palavras, o fluxo chega a região de saturação o que provoca 

distorção na forma de onda da corrente primária. E pelo mesmo motivo, caso haja 

carga no instante do paralelo, a corrente secundária não acompanhará a evolução 

da corrente primária. Vale salientar que, nas operações de energização de 

transformadores, inicialmente é fechado o disjuntor do equipamento associado a 

fonte, e estando o equipamento sem carga eleva-se seu carregamento até a 

condição desejável gradativamente. 
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O valor das correntes de Inrush depende do(a): Porte do transformador; 
porte do sistema elétrico; impedância equivalente até o ponto de 
instalação do transformador; tipo de material ferromagnético do núcleo 
do transformador; fluxo remanente no momento da energização e valor 

da tensão elétrica no instante da energização. (KINDERMANN, 2005) 
 

 Conforme Deckmann & Pomilio (2016, p.5), “Caso a tensão tenha fase 90°, 

significa que a corrente tem fase 0°, de modo que não apresenta deslocamento CC 

(corrente contínua) nem as harmônicas pares.” Isto corrobora com a afirmação de 

que o transitório de magnetização dependerá do instante de chaveamento, 

entretanto, em se tratando de um transformador trifásico (como é o caso dos 

transformadores associados unidades geradoras e à sistemas elétricos robustos) é 

praticamente impossível que este fato, que tem baixa densidade de probabilidade, 

coincida em todas as fases. 

 

 Quer dizer, a energização de transformadores de potência implica 

necessariamente na corrente de Inrush. Dito isto, é necessário que do ponto de vista 

da engenharia de operação de sistemas elétricos, bem como do ponto de vista da 

engenharia de proteção de sistemas, se procure meios de atenuar ou até mesmo 

eliminar a ocorrência de desligamentos por atuação da proteção diferencial.  

 

 Este trabalho foi viabilizado por meio de uma intervenção de ensaio de 

recomposição fluente de uma usina hidroelétrica. Uma das etapas deste trabalho é a 

energização de um transformador elevador (vide Figura 11) por meio de uma 

unidade geradora hidráulica. E neste sentido fica clara a importância dos aspectos 

relacionados acima como o elevado porte do sistema elétrico e do transformador 

(com potência aparente de 555MVA), da tensão aplicada no instante da 

energização, etc.  
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Figura 11. Transformador Elevador Monofásico, Potência 185MVA 

 

Fonte: (Autoria Própria, 2017) 
 
 

O transformador da Figura 11 é um equipamento monofásico, constituinte de 

um banco com três unidades idênticas. Cada fase possui uma potência aparente de 

185MVA, o que implica em uma potência total do banco de 555MVA. Este 

equipamento está associado a duas unidades geradoras hidráulicas, e por isso 

possui dois enrolamento primários, com potência de 92,5MVA cada enrolamento, de 

acordo com o que pode ser constatado na Figura 12 (onde são apesentados os 

dados de placa). 

 

Figura 12. Dados de Potência por Enrolamento Primário e Total do 
Transformador 

 

Fonte: (Autoria Própria, 2017) 
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As corrente dos enrolamentos de baixa tensão são de 5781 A, de acordo com 

informações contidas na placa do equipamento (vide Figura 13). O que implicaria 

numa corrente máxima transitória entre 46.248 A e 69.372 A. Ou seja, algo em torno 

de 8 a 12 vezes a corrente nominal do equipamento. Análise esta feita em 

conformidade com o que especifica a literatura sobre o tema, qual seja, transitório de 

magnetização.    

 

Figura 13. Dados de Corrente do Enrolamento Primário 

 

Fonte: (Autoria Própria, 2017) 
 
 

Preocupações como diminuir: a tensão da unidade geradora associada 

quando da energização; não fixação de set-point de tensão no regulador de tensão 

do gerador associado ao ensaio, são realmente bastante pertinentes para atenuar a 

probabilidade de ocorrências de desligamentos indesejáveis. A não fixação do set-

point de tensão dos RT’s (Reguladores de Tensão) permite que a tensão do sistema 

supressor afunde evitando assim ainda mais a elevação da corrente pelo efeito 

transitório de magnetização do transformador. Bem como, são devidamente 

apropriadas para mitigar os efeitos indesejáveis, como:  estresse eletromecânico nos 

enrolamentos do transformador e harmônicas temporárias.  

 

 

5.2. CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO 

 

 As proteções diferenciais são projetadas para detectar curtos internos a zona 

de abrangência definida pelos seus transformadores de corrente. Mas, para isso é 

necessário que esta perceba a diferença entre o transitório de magnetização, Inrush, 

e a corrente as correntes de falta.  
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Como relata Fujio (2015, p.43), “Na ocorrência de curtos-circuitos é 

necessário que a parte atingida seja isolada rapidamente do restante da rede 

elétrica para evitar danos materiais e restringir ao máximo a sua repercussão no 

sistema.” Ou seja, a proteção tem uma finalidade muito importante, tendo em vista a 

identificação de falta real. Ou mesmo, a caracterização de eventos significativos, 

como é o caso dos transitórios de energização de transformadores de potência. Os 

curtos-circuitos podem ser classificados quanto a configuração: trifásicos, 

monofásicos ou bifásicos. Ou ainda pela natureza: permanentes ou temporários.  

 

 Segundo Kindermann (1997, p.141), “Os curtos-circuitos permanentes, como 

o próprio nome indica, são do tipo irreversíveis espontaneamente, necessitando de 

conserto na rede para restabelecer o sistema.”  

 

 Em relação aos curtos-circuitos temporários: 

 

...são aqueles que ocorrem sem haver defeito na rede. Após atuação da 
proteção o sistema pode ser restabelecido sem problemas. Os curtos-
circuitos temporários são oriundos de várias causas, tais como: 
sobretensão na rede, com consequente quebra de isolação no isolador, 
propiciando arco elétrico (flashoverI); contaminação do isolador por 
poeira e poluição; umidade; chuva; salinidade; entre outros. 

(KINDERMANN, 1997) 
 

 Em relação a classificação das faltas trifásicas, de acordo especificações de 

Kindermann (1997, p.119), “...o curto-circuito trifásico em seus terminais terá 

somente componente de sequência positiva.” O que os difere dos demais, que 

produzem componentes de sequência inversa e zero.  

 

 As correntes de Inrush são capazes de produzir componentes de sequência 

negativa e zero, tendo em vista que, devido aos valores instantâneos das tensões do 

sistema supridor serem diferentes, as correntes do transitório de magnetização não 

são iguais, revelando um determinado grau de assimetria e existência das 

componentes de sequência negativa e/ou zero. Este aspecto às assemelham, das 

correntes de Inrush, dos curtos-circuitos monofásicos e bifásicos. 
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 Entretanto, como revela o Kindermann (2005, p.133), “O curto-circuito ocorre 

numa frequência industrial de 60Hz, com algum conteúdo de harmônicas não 

proeminente.” Na verdade o curto-circuito é senoidal, cujo os picos vão decrescendo 

exponencialmente, mas as distâncias entre os picos consecutivos se mantém 

8,33ms, como mostra a Figura 14.”  

 

Figura 14. Corrente Elétrica Senoidal. 

 

Fonte: (KINDERMANN, 2005)  
 
 A Figura 14 mostra que nos curtos circuitos o tempo entre os picos positivo e 

negativo não se alteram significativamente, diferentemente do que acontece nos 

transitórios de energização. De acordo especificado na Figura 14, o tempo 

aproximado é de 8,33mS. Ou seja, tempo aproximado de dois ciclos.  

 
Em outras palavras, em termos de análise de componentes simétricas ficaria 

difícil para relé diferencial detectar as diferenças entre a corrente transitória de 

magnetização dos transformadores de potência e os curtos-circuitos dentro da zona 

de abrangência da referida proteção. Mas, em função do espectro de harmônicos 

gerados no Inrush e da predominância da frequência industrial de 60Hz nas 

correntes de curto-circuito é possível que os relés diferenciais digitais, por meio de 

análise baseada em séries de Fourier detecte a diferença entre os dois eventos.  

 

E é baseado na supracitada análise que o relé de proteção do transformador 

é capaz de prever e evitar eventuais desligamentos desnecessários que impactem 

nas receitas de disponibilidades das empresas de geração e distribuição.  
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5.2.1. COMPONENTES SIMÉTRICAS 

Fortescue, conseguiu formular uma ferramenta analítica muito 
poderosa, propondo, de maneira genérica a composição de qualquer 
sistema de n fases equilibradas em suas componentes simétricas 

equilibradas. (KINDERMANN, 1997)  
 

Essa possibilidade de estudo de sistemas elétricos desequilibrados, 

principalmente no que tange aos curtos-circuitos, tornou possível a caracterização 

dos curtos-circuitos. Na época anterior a formulação citada, análise do curto-circuito 

era uma tarefa bastante difícil, tendo em vista as distorções causadas e deficiência 

de modelagem matemática.  

 

 Algebricamente, as componentes simétricas podem ser expressas conforme 

equações 17, 18 e 19:    

 

                                 (17) 
 

 

                                 (18) 
 

 

                                 (19) 
 

 

   

 

Fasorialmente, os sistemas trifásicos podem ser representados conforme 

Figuras 15, 16 e 17. Que indicam o sistema de sequência direta, inversa e de 

sequência zero, respectivamente.  

 

A Figura 15 demonstra de maneira esquemática o diagrama fasorial de um 
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sistema, de maneira genérica, ou seja, podendo ser a tensão ou a corrente. O 

sistema representado na referida figura tem apenas componente de sequência 

direta. 

 

Figura 15. Diagrama de Sequência Positiva. 

 

Fonte: (KINDERMANN, 1997) 
 

Onde: 

 

               (20) 
 

  

                  (21) 
 

 

                 (22) 
 

 

 

 

A figura 16 ilustra didaticamente como é comportamento dos fasores de 

tensão ou corrente quando da presença de algum tipo de assimetria no sistema 

supridor ou na carga, como por exemplo um curto-circuito. O que, obviamente, 

implicam nas componentes de sequência negativa. 
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Figura 16. Diagrama de Sequência Negativa. 

 

Fonte: (KINDERMANN, 1997) 
Onde:  
 

               (23) 
 

  

                 (24) 
 

 

                  (25) 
 

 
A Figura 17, expõe visualmente a dinâmica das componentes de sequência 

negativa que, conforme transcrito anteriormente, podem ser efeito de um curto-

circuito monofásico. 

 
 

Figura 17. Diagrama de Sequência Zero. 
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Fonte: (KINDERMANN, 1997) 

 
Onde:  
 

                 (26) 
 

 

Para fim de simplificação matemática é comum utilizar o operador rotacional  

         . A partir das equações 17, 18 e 19 e com o uso do operador 

mencionado é possível matricialmente representar um sistema trifásico em termo de 

componentes simétricas da seguinte maneira: 

 

 
   

   

   
    

   

      

      
   

    

    

    
  

 

(27) 
 

Para que sejam encontradas às componentes simétricas é necessário que se 

realize a inversão da matriz denominada comumente de matriz transformação ou 

matriz T. 

 

    

   

      

      
  

(28)  
 

 

 

 Em termos práticos, e a partir da inversão da matriz transformação é possível 

demonstrar: 
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(29) 
 

 

     
 

 
                    

 
 

(30) 
 

 

     
 

 
            

 
         

(31) 
 

 

Com isso, é possível chegar à conclusão de que as equações 29, 30 e 31,  

que representam as componentes de sequência zero, direta e inversa 

respectivamente.  

 

5.3. COMPONENTES SIMÉTRICAS NOS CURTOS-CIRCUITOS 

 

Como relata Kindermann (1979, p.189) “...as correntes de curtos-circuitos 

trifásicos são balanceadas, somente o modelo de sequência positiva é considerado.” 

Em outros termos, a corrente de curto-circuito trifásico apresenta componentes de 

sequência inversa e sequência zero nulas. Do ponto de vista algébrico, observa-se, 

como analogamente foi feito para as tensões, que as correntes podem ser dadas 

pela equação 32 matricial: 

 

 
   

   

   
    

   

      

      
   

    

    

    
  

 

 

(32) 
 

 A partir da representação do sistema acima é possível chegar à conclusão de 

que a corrente da fase é dada por:  

 

                      (33) 
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 Conforme mencionado acima, as componentes de sequência negativa e zero 

inexistem, obviamente vê-se que: 

 

        
     

   
  (34) 

 

  

Para este trabalho interessa o fato da corrente de curto-circuito trifásica ser 

equilibrada, pois, esse fato revela uma característica factível, e que a partir disso é 

fácil constituir diferença clara entre este tipo de fenômeno e os transitórios de 

magnetização de transformadores (correntes de Inrush). Uma vez que o segundo 

apresenta assimetria como característica. 

   

 Já os curtos-circuitos bifásicos representam do ponto de vista algébrico uma 

parcela da corrente de curto-circuito trifásico. E no que se refere as componentes 

simétricas apresenta componente de sequência zero nula, todavia, as componentes 

de sequência negativa e positiva não são.  

 

No curto-circuito bifásico os dois modelos de sequência são 
conectados. No caso particular, no entanto, ficam em série porque a 
sequência zero não tem influência devido ao fato de o defeito não 

envolver a terra. (KINDERMANN, 1997) 
 

Do ponto de vista esquemático pode ser visto na Figura 18.  

 

Figura 18. Representação Esquemática Para Exemplo de Curto Bifásico. 

 

Fonte: (KINDERMANN, 1997) 
 

 Do ponto de vista algébrico, tem-se que: 

         (35) 
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(36) 
 

      
 

     
  

 

     
 

(37) 
 

            (38) 
 

 Com isso: 

 
   

   

   
    

   

      

      
   

  

    

     
  

(39) 
 

 

Trabalhando os sistema de equações acima, se obtém: 

 

                     (40) 
 

 

 Ou seja, demonstra a afirmação feita acima de que a corrente de curto 

bifásico equivale a uma parcela da corrente de curto trifásico. Em termos mais 

práticos, a corrente de curto bifásico representa aproximadamente 87% da corrente 

de curto trifásico. 

Já as corrente de curto monofásico, ou seja, fase-terra, têm sequência zero e 

sequência negativa.  

 

 Os transitórios de energização de transformadores de potência apresentam 

correntes elevadas (de 8 a 12 vezes a corrente nominal), com grau de assimetria 

considerável (possuem componentes de sequência negativa e zero), e com elevado 

conteúdo de frequências harmônicas. Essas características demonstram a 

necessidade, no caso de equipamentos de proteção com capacidade para 

realização de cálculos matemáticos, de utilizar as séries de Fourier para definição e 

distinção entre o fenômeno de Inrush e as correntes de falta. Visto que, apenas os 

curtos trifásicos diferem do transitório de partida em termos de componentes 

simétricas. O que vem por corroborar com a possibilidade de técnica de implantação 

as proteções diferenciais digitais capazes de realizar o cálculo da série de Fourier. 
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6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Foi constatada mediante de análise das intervenções oriundas das atividades 

de ensaio de recomposição fluente a elevação, bem como a distorção da corrente 

primária do transformador.  

 

De forma geral, pode-se caracterizar o processo de recomposição 
dos sistemas elétricos como sendo um passo a passo que, tem seu 
início e vai progredindo, tornando os sistemas cada vez mais robusto 
e mais seguro com a interligação de unidades geradoras e 
consequente tomada de carga. Desta forma, o sistema vai se 
tornando menos vulnerável a oscilações de tensão e frequência. 
(SOUZA, 2014, p30). 

 

Como pode ser observado na Figura 19, o oscilo conectado ao circuito 

primário do transformador traz as seguintes informações: assimetria na forma de 

onda da corrente, pela distorção em relação à forma de onda fundamental, que no 

caso é uma senoide; e traz a informação de desequilíbrio das correntes, visto que as 

fases A e B têm valores superiores ao da fase C.  

 

Figura 19. Correntes no Instante da Energização do Transformador. 

 

Fonte: (Analise, 2017) 
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A forma de onda da corrente de Inrush possui características típicas, 

apresentando semelhanças à forma de onda senoildal, 

diferenciando-se dessa pela ausência de um dos semiciclos positivo 

ou negativo. (NEGREIROS DE ALENCAR, 2013) 

 

 Em outras palavras, é possível ver que a corrente de partida do transformador 

no ensaio de recomposição fluente apresentou, para cada fase, característica 

pulsante. O que efetivamente garante que, além das componentes harmônicas, o 

sinal é constituído de uma componente de corrente contínua, o que em termos da 

transformada de Fourier representa o valor médio do sinal que está sendo verificado.  

  

A amplitude das correntes, bem como de suas respectivas componentes DC 

decaem com o tempo, levando o transformador ao regime estacionário de 

funcionamento.  Segundo Negreiros Alencar (2013, p.30), “A corrente de Inrush 

possui uma componente DC, que é atenuada ao longo do tempo, produzindo, no 

entanto, uma queda de tensão na linha de transmissão.”  Caso este específico para 

energização de um transformador através de uma linha de transmissão, mas que 

tem fundamental importância no sentido de informar a característica pulsante da 

corrente de Inrush.  

 

Pensando em termos de componentes simétricas, o desequilíbrio das 

correntes implicaria naturalmente em atuação da proteção, tendo em vista que, a 

elevação das correntes das fases relacionadas a um eventual curto-circuito 

constituiria às componentes de sequência negativa e zero, semelhantemente aos 

casos de curto-circuito bifásico, conforme mencionado no capítulo 5, no item que se 

refere ao comportamento das componentes simétricas nos curtos-circuitos. 

 

A Figura20, indica falta nas fases A e B, ou seja, curto bifásico. E ainda 

mostra a distância, tendo em vista a impedância do transformador no momento do 

curto-circuito.   
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Figura 20. Análise de falta processada pelo Oscilo. 

 
Fonte: (Analise, 2017) 

 

A Figura 21 apresenta o comportamento da tensão do sistema supressor no 

instante da energização do transformador. É possível perceber, a partir da figura 

mencionada, que as tensões apresentam uma pequena atenuação de seus valores 

quando no instante do Inrush. Esta característica se deve em função da elevação 

das correntes de fase, do magnetismo residual do transformador e das limitações 

naturais do sistema supressor, que no caso desse estudo é um gerador hidráulico de 

potência de 246,6MW.    

 

 Na Figura 21 é possível observar uma considerável distorção na forma de 

onda das tensões no momento da energização do transformador. Também é factível 

inferir que as tensões dos condutores A e B apresentam respectivos valores 

inferiores à fase C, o que corrobora com a possibilidade de interpretação de curto-

circuito bifásico pelas proteções associadas ao transformador.  

 

A deformação nas tensões ocorreu como consequência do magnetismo 

residual no núcleo do transformador, que por sua vez demandou uma elevadíssima 

corrente de partida, também deformada. Corrente esta que já foi mencionada.  

 

Quando um transformador de potência é desenergizado, certa 
quantidade de fluxo residual permanece no núcleo, devido as 
características magnéticas do material que constitui o núcleo. 
Dependendo do tipo de aço do núcleo, o fluxo remanescente poderá ser 
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50% a 90% do fluxo de operação normal. Quando o transformador é 
novamente energizado, o fluxo produzido pela fonte de tensão se 
sobrepõe ao fluxo remanescente. A fim de manter o fluxo existente, o 
transformador poderá solicitar uma corrente, que poderá ser superior o 
nível de corrente de plena carga, ocasionando a saturação do núcleo de 

aço, produzindo a corrente de Inrush. (ALENCAR, 2013) 
 

Ou seja, a tensão do sistema supressor, que no caso é a tensão do gerador 

hidráulico, sofrerá uma distorção conforme pode ser verificado na Figura 21, e como 

está estratificado no espectro de harmônicos da Figura 22.   

 

Figura 21. Tensões no Instante da Energização do Transformador. 

 

Fonte: (Analise, 2017) 
 

O Software, a partir dos dados de tensão obtidos, detalhou um espectro de 

frequências onde é possível verificar uma considerável diversidade de harmônicos. 

Isto pode ser bem observado na Figura 22.  
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Figura 22. Espectro de frequências das Tensões. 

 

Fonte: (Analise, 2017) 
 

De maneira semelhante, foi extraído do Analise o espectro de frequências das 

correntes. Onde é factível a verificação mais uma vez, todavia de forma mais clara e 

efetiva, a formação de uma gama de frequências harmônicas com clara 

predominância da segunda, onde foi obtido um percentual de 75,56% da frequência 

fundamental. Este fato pode ser notado na Figura 23. 

 

Uma característica das correntes de Inrush que merece destaque é a 
forte presença de conteúdos harmônicos, com destaque para a 
componente de segunda ordem (120Hz) cujo conteúdo pode chegar 
a valores em torno de 15% a 35% da componente fundamental. 
(60Hz). (SOUZA, 2014, p30). 
 
 

Ou seja, no caso deste estudo foi apurado, como pode ser constatado na 

Figura 23 e discriminado por literatura pertinente, que o transitório apresenta 

realmente uma forte presença de um espectro de harmônicos com relativa 

predominância para as harmônicas de segunda ordem.  

 

Este espectro de frequências estratificado na Figura 23 é resultado da 

avaliação computacional do ANALISE, que por sua vez fez o processamento 

matemático do sinal oriundo do Inrush recorrendo a formação dos espectros de 

frequências resultantes das análises das séries de Fourier. E é neste sentido que se 
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verifica a viabilidade de técnica de implantação das proteções diferenciais digitais 

associadas aos transformadores de potência, bem como é percebida a importância 

da análise de Fourier para este estudo monográfico, visto que estas proteções 

possuem, semelhantemente aos recursos de oscilografia do ANALISE, a capacidade 

de distinguir os transitórios de magnetização dos curtos-circuitos.   

 

Figura 23. Espectro de Frequências das Correntes. 

 
Fonte: (Analise, 2017) 
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7. CONCLUSÃO 

Em consequência deste trabalho foi possível constatar que a aplicação das 

proteções diferenciais digitais traz estabilidade às operações de energização dos 

transformadores de potência, uma vez que, estas são capazes de realizar o 

diagnóstico do transitório de energização via verificação do espectro de harmônicos 

para fim de constatação de relativa predominância da segunda harmônica. Fato este 

que observado distingui o transitório de um curto-circuito. 

 

A averiguação em termos de espectro de frequências é feito mediante 

tratamento computacional efetuado pelo ANALISE, e que potencialmente pode ser 

executado por proteções diferenciais digitais. O exame das frequências típicas do 

Inrush é processado pelas tecnologias embarcadas nas proteções diferenciais 

digitais à luz da expansão em série de Fourier dos sinais oriundos dos transitórios de 

magnetização dos transformadores, o que torna evidentemente fundamental a 

análise de Fourier para este trabalho. 

 

Esta monografia tem relativa importância na formação do engenheiro 

eletricista, tendo em vista a caracterização e leitura do transitório de energização a 

partir de tratamento matemático adequado ao seu nível de formação, bem como faz 

uma boa especificação dos requisitos de um curto-circuito.  

 

Do ponto de vista acadêmico, este trabalho revela a análise de Fourier como 

uma ferramenta fundamental nas avaliações de sinais, e ainda mais no que se refere 

aos transitórios eletromagnéticos, que têm características estocásticas que dificultam 

a identificação dos mesmos por meio de equações determinísticas. Visto que as 

equações determinísticas são próprias dos regimes estacionários.    

 

O resultado efetivo desta pesquisa demonstra a viabilidade técnica de 

implantação das proteções diferenciais digitais, diante das proteções 

eletromecânicas, no que tange à possibilidade de não atuações indevidas, haja 

vista, a possibilidade de reconhecimento das características da energização dos 

transformadores de potência, por meio de tratamento computacional típico dos relés 
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diferenciais digitais.   

 

Ou seja, fica claro o cumprimento do objetivo geral do projeto desta pesquisa, 

uma vez que, é possível perceber à exequibilidade de implantação das proteções 

diferenciais de terceira geração.  

 

Por meio do acompanhamento das intervenções de autorrestabelecimento em 

empresa de geração e transmissão de energia elétrica, foi possível executar coleta 

de dados referentes às partidas dos transformadores. Estas intervenções se fizeram 

fundamentais pois os transformadores trabalham sempre conectados à rede de 

operação e suas desenergizações se dão em circunstâncias específicas e pouco 

frequentes.  

 

 O autorrestabelecimento é hoje um critério significativo na relação entre as 

empresas de geração e transmissão e o ONS (Operador Nacional do Sistema 

Elétrico), tendo em vista a necessidade crescente de tornar cada vez mais eficiente 

as ações de recomposição diante de condições de contingências de grande porte, 

como é caso dos desligamentos gerais. 

 

Foi possível examinar os transitórios coletados por intermédio de verificação 

computacional, conforme mencionado anteriormente, via software ANALISE. E ainda 

no âmbito dos exames efetivados foi estabelecido um nexo de relação entre o que 

versa a literatura sobre o tema e os resultados obtidos, uma vez que foi observada 

nos resultados uma grande variedade de frequências com predominância da 

segunda harmônica em relação as demais frequências. Ou seja, é inequívoco o perfil 

básico das correntes de Inrush tendo em vista dos dados coletados (espectro da 

corrente de energização, e forma do sinal típico de corrente) e resultados avaliados 

via análise de Fourier na energização de um transformador elevador. 

 

Em última análise foi verificada a viabilidade de engenharia no que se refere 

às questões de estabilidade. Na pesquisa sobre a tecnologia embarcada nas 

proteções diferenciais digitais constatou-se que a tecnologia inerente a estes 

equipamentos é capaz de efetivar processamento matemático da corrente de Inrush 
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que passa pela bobina de operação da proteção no instante da energização do 

transformador. O que por sua vez impede atuações indevidas. 

 

Em uma perspectiva de futuro esta abordagem de pesquisa pode se estender 

a diagnosticar sinais de distorção harmônicas ocasionadas por fontes eólicas e/ou 

solares, pois, estas possuem inversores de frequência embarcados em suas 

tecnologias, que são fontes não lineares. As fontes chaveadas (os inversores de 

frequência) são capazes de gerar distorções na forma de onda da tensão dos seus 

respectivos sistemas, de maneira que as operações dos aerogeradores podem 

impactar em dificuldade de controle de reativo, considerando-se a influência do THD 

(Total Harmonic Distortion) no fator de potência dos sistemas elétricos.  

 

Os sistemas solares e os aerogeradores representam hoje uma perspectiva 

de primeira linha no que se refere a diversificação da matriz energética. Em termos 

práticos, a geração distribuída é o caminho mais limpo e sustentável para expansão 

do sistema elétrico nacional, e por isso um caminho de avalições científicas como a 

exemplo de uma possível investigação da influência das distorções harmônicas 

sobre a operação do sistema Interligado nacional. 

 

Com isso, acredita-se ser de relevância significativa a análise do espetro de 

harmônicos via metodologia de Fourier para verificação dos impactos na operação 

dos sistemas elétricos em virtude da diversificação da matriz energética baseada em 

fontes de natureza não linearizada, como é o caso dos geradores eólicos e sistemas 

solares fotovoltaicos. O que materializa a possibilidade de continuidade do trabalho. 

 

7.1 RECOMENDAÇÃO DE PESQUISAS FUTURAS 

 

 Análise da influência das distorções harmônicas, por meio da análise de 

Fourier, no fator de potência bem como na operação de reativo das fontes 

eólicas.  
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 Análise da influência das distorções harmônicas, via metodologia de Fourier, 

na implantação de sistema elétricos fotovoltaicos. 
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