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RESUMO 

BREDA, J. F. D. Algoritmo híbrido e inteligente para o diagnóstico das condições opera-

tivas de transformadores de potência no contexto da qualidade da energia elétrica. 2012. 

181f. Dissertação de Mestrado. Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, São Carlos, 2012.  

 

Esta pesquisa teve como objetivo o desenvolvimento de um algoritmo computacional 

capaz de diagnosticar as condições operativas de transformadores de potência. As variáveis 

tomadas como base para classificar as condições apresentadas se referem às usualmente em-

pregadas pela lógica de proteção diferencial, ou seja, a corrente diferencial e o conteúdo har-

mônico presente nos sinais em análise. Além disto, foi também verificada a relação entre al-

guns dos fenômenos associados à falta de qualidade da energia elétrica originados pelos con-

sumidores conectados no secundário e refletidos ao primário do transformador. O algoritmo 

desenvolvido utilizou-se da Transformada Wavelet e de técnicas de inteligência artificial (Ló-

gica Fuzzy e Redes Neurais Artificiais), com o objetivo de inferir sobre os relacionamentos 

supracitados. Todos os testes para validação da metodologia proposta foram realizados dis-

pondo de um sistema elétrico simulado no software ATP (Alternative Transients Program). 

Os resultados encontrados denotam que, frente às condições analisadas, correntes diferenciais 

e conteúdo harmônico indesejado podem vir a surgir, fazendo com que a lógica implementada 

venha a diagnosticar erroneamente a condição de operação enfrentada. Os resultados avaliam 

ainda a propagação destas condições do secundário para o primário do transformador em aná-

lise.  

 

Palavras-chave: Proteção digital de transformadores, Qualidade da energia elétrica, Trans-

formada Wavelet, Lógica Fuzzy e Redes Neurais Artificiais. 



 
 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

BREDA, J. F. D. Hybrid intelligent algorithm for the diagnosis of operating conditions of 

power transformers in the context of power quality. 2012. 181f. Dissertation (Master De-

gree) – Engineering School of São Carlos, University of São Paulo, São Carlos, 2012.   

 

 

This research aimed to develop an algorithm able to diagnose the operating conditions 

of power transformers. The variables considered to classify the presented conditions were the 

normally used by differential protection logic, i.e., the differential current and the harmonic 

content in the signals in analysis. Moreover, the relationship between some phenomena asso-

ciated to a poor power quality originated from consumers connected to the secondary and 

reflect to the primary side of the transformer was also verified. In order to infer the relation-

ships above mentioned, the developed algorithm used the Wavelet Transform and artificial 

intelligence techniques (Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks). All the tests applied to 

validate the proposed methodology were performed making use of the ATP (Alternative 

Transients Program). In face of the analyzed conditions, the results show that differential cur-

rents and undesired harmonic content can arise and the implemented logic will erroneously 

diagnose the operation condition addressed. The results also illustrate the propagation of these 

conditions from secondary to primary side of the analyzed transformer. 

 

 

 

Keywords: Digital transformer protection, Power quality, Wavelet transformer, Fuzzy logic 

and Artificial neural networks. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Tanto os sistemas de transmissão, como de distribuição, estão constantemente sujeitos 

as ocasionais variações de tensão e/ou corrente. Estas variações, mesmo dentro de limites pré-

estabelecidos, podem causar operações incorretas de sensíveis equipamentos elétricos nos 

diversos setores do Sistema Elétrico de Potência (SEP). Para evitar danos ao sistema e aos 

consumidores, fica evidente a importância de se detectar o mais rápido possível o início de 

um distúrbio, e determinar a ação dos dispositivos de proteção que irão retornar o sistema à 

condição normal de operação. Além disto, torna-se importante também uma análise e diag-

nóstico da Qualidade da Energia Elétrica – QEE, no intuito de determinar as causas e as con-

sequências dos distúrbios no sistema, além de apresentar medidas técnicas e economicamente 

viáveis para solucionar os problemas evidenciados.  

Considerando tais fatores, cita-se como uma das principais razões para os estudos re-

lacionados à proteção digital e à QEE, o valor econômico decorrente de operações não dese-

jáveis. Como fato, tem-se que a atuação inadequada da proteção pode danificar os equipamen-

tos da concessionária e dos consumidores, além de interromper indevidamente o fornecimento 

da energia (CANGUÇU, 2006), (MELO, 2008). Com o intuito de diminuir as perdas causadas 

tanto às concessionárias, quanto aos consumidores, vários estudos mostram novas técnicas 

que vêm sendo desenvolvidas para a detecção e a classificação de distúrbios sobre determina-

do sistema elétrico. No entanto, estes trabalhos se propõem a observar apenas as formas de 

onda da tensão quando o direcionamento é dado aos fenômenos de QEE (MESUT e 

JINSANG, 2006).  

As concessionárias de energia têm como meta garantir a qualidade do serviço e asse-

gurar uma vida razoável às instalações e equipamentos elétricos presentes em seus sistemas. 
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Entretanto, as mesmas se defrontam com perturbações e anomalias na operação que afetam as 

redes elétricas e seus equipamentos, caracterizando efeitos indesejáveis. Logo, além de atenu-

ar e/ou extinguir estes efeitos, o sistema de proteção deve assegurar a continuidade de alimen-

tação dos usuários, bem como salvaguardar o material e as instalações da rede (COURY, 

OLESKOVICZ e GIOVANINI, 2007). 

Dentre os diversos equipamentos que constituem o SEP, destacam-se os transformado-

res, que devido a sua importância para o funcionamento da rede elétrica, necessitam de cuida-

dos especiais tanto de operação quanto de manutenção. Neste sentido, vários métodos de pro-

teção foram propostos e estão em constante avaliação, a fim de garantir uma operação normal 

deste equipamento, evitando que este continue em funcionamento em situações adversas e 

indesejáveis.  

A filosofia mais aplicada para a proteção dos transformadores de potência com capa-

cidade acima de 10 MVA considera a análise das correntes diferenciais (HARLOW, 2007). 

Entretanto, esta técnica está sujeita a algumas imprecisões, uma vez que determinadas condi-

ções normais de operação destes equipamentos possuem características semelhantes à de situ-

ações indesejadas.  

Além das situações indesejadas à proteção, em um panorama mais abrangente, vale 

também observar os transformadores e, a partir destes, as relações (interações) pertinentes 

com o SEP no contexto da QEE (MESUT e JINSANG, 2006). Como fato, tem-se que nos 

dias atuais, a QEE se tornou uma questão importante tanto para as concessionárias de energia 

como para o consumidor final, sendo que a demanda por energia "limpa" tem sido crescente 

nos últimos anos. O motivo é devido, principalmente, ao aumento da utilização de equipa-

mentos micro processados em vários segmentos relacionados à geração, transmissão, distribu-

ição e consumo final da energia. Cabe também comentar que, geralmente, para o estudo dos 

níveis da QEE associados às anomalias evidenciadas sobre o sistema, a maioria dos estudos 
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leva em consideração as formas de onda da tensão, pois as concessionárias só conseguem ga-

rantir o nível de tensão para o consumidor final, não tendo controle sobre o tipo de carga ins-

talada e/ou conectada em um determinado ponto de acoplamento comum. 

Neste contexto, este trabalho se propõe a aprimorar o algoritmo de proteção e monito-

ramento de transformadores, desenvolvido por BRANCO (2009), realizando um estudo mais 

aprofundado das usuais condições de operação do transformador, diante dos distintos fenô-

menos relacionados à proteção de transformadores. Ainda sobre as condições operacionais, 

busca-se também por esta pesquisa, uma análise da influência de diferentes eventos origina-

dos sobre o sistema (pelos consumidores) para a operação dos transformadores e seus respec-

tivos desdobramentos na QEE evidenciados sobre as formas de onda das tensões e correntes 

trifásicas.  

Vale adiantar que o algoritmo aprimorado e finalizado foi implementado sobre teorias 

atualmente empregadas nos estudos relacionados à proteção digital e à QEE, que são a Trans-

formada Wavelet (TW) (WALKER, 1999) e Sistemas Inteligentes, como por exemplo, Lógica 

Fuzzy (LF) (JANG, 1993) e Redes Neurais Artificiais (RNA) (HAYKIN, 2001).  

 

1.1  Objetivos  

 

Como resultado final deste trabalho, pretende-se viabilizar um classificador rápido e 

preciso na diferenciação entre as correntes de faltas, das correntes que não devem sensibilizar 

a proteção. O classificador deve ser confiável o suficiente para permitir realizar uma análise 

dos eventos de QEE observados sobre as tensões e correntes medidas no lado de alta e de bai-

xa do transformador associando-os, ou com as situações relacionadas à proteção diferencial, 

ou aos eventos ocorridos no lado de baixa do transformador, em função das cargas (consumi-

dores) conectados ao sistema.  
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Por tal abordagem, pretende-se averiguar a interação entre consumidor e concessioná-

ria, o que foge um pouco do que usualmente é aplicado. Portanto, busca-se aliar um método 

de detecção e de classificação de problemas que possam afetar a filosofia da proteção digital 

diferencial, possibilitando, sempre que possível, associá-los ao contexto da QEE, além de 

buscar uma associação entre os eventos relacionados à QEE no lado de baixa e os valores 

esperados pela concessionária de energia no lado de alta do transformador em questão. Desta 

maneira, serão verificadas as ocorrências de descontinuidades nas formas de onda das tensões 

e correntes no transformador em análise. 

 

1.2   Organização do trabalho  

 

O texto encontra-se dividido em mais sete capítulos, além desta introdução. O capítulo 

2 apresenta os conceitos básicos dos problemas abordados e aponta as técnicas a serem utili-

zadas. Já o capítulo 3, discorre sobre o estado da arte, no que se refere ao tema proposto. O 

SEP e sua respectiva modelagem são descritos no capítulo 4, além das simulações computa-

cionais realizadas. No capítulo 5 é apresentada a metodologia proposta, enquanto no capítulo 

6 são expostos os resultados obtidos e as respectivas análises.  O capítulo 7 apresenta as con-

clusões finais sobre o trabalho. Por fim, são listadas as referências utilizadas no trabalho. 
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2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS E FERRAMENTAS CONSIDERADAS 

Neste capítulo, os conceitos fundamentais sobre a proteção diferencial de transfor-

madores e QEE serão abordados. Além disto, técnicas de processamento de sinais (Trans-

formada Wavelet) e inteligentes, como, a Lógica Fuzzy e Redes Neurais Artificiais serão 

comentadas, visto que serão utilizadas no decorrer deste trabalho. 

 

2.1  A proteção diferencial de transformadores de potência  

 

Como prática, tem-se que a metodologia de proteção mais empregada em transfor-

madores com capacidade acima de 10 MVA é a diferencial percentual, cuja base é a diferen-

ça fasorial entre as correntes que entram e saem dos equipamentos, quando tal diferença ex-

cede um limiar pré-estabelecido (HARLOW, 2007), conforme ilustra a Figura 1. Esta mostra 

também o esquema de conexão dos TC acoplados em série ao ramo primário e ao secundá-

rio. Neste, Np:Ns é a relação de transformação entre o primário e o secundário do transfor-

mador protegido.  

 

 

Figura 1 - A proteção diferencial para transformadores. Fonte: (BRANCO, 2009). 

 

Durante a operação normal do transformador e em caso de faltas externas, as corren-

tes secundárias dos TC (ips e iss) são iguais, desde que Np/Ns=N2/N1. Todavia, no caso de 
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ocorrência de faltas internas, a diferença fasorial entre as correntes será expressiva, provo-

cando a sensibilização do relé.  

O funcionamento da proteção diferencial de transformadores pode ser mais bem 

compreendido se for analisada a circulação de corrente conforme ilustra a Figura 2. Nesta os 

fluxos de corrente trifásicos são apresentados para (a) a situação normal de operação e (b) 

para uma situação de falta interna. 

 

 
(a)                                                                                                  (b) 

Figura 2 - Análise da circulação de corrente. (a) Operação normal. (b) Falta interna.  

Fonte: (BARBOSA, 2010).  

 

Observa-se que na Figura 2 (a), a corrente que entra na zona de proteção diferencial é 

igual a que sai (operação normal). Caso contrário, o sistema de proteção deverá atuar. Já a 

Figura 2 (b) apresenta a circulação de corrente quando ocorre um falta entre fases do trans-

formador. Neste caso, verifica-se que há circulação de corrente pelas bobinas de operação do 

relé nas fases A e B, o que provocará a retirada do transformador de serviço (ARAÚJO, et 

al., 2005). 

A forma mais utilizada do relé diferencial é o tipo diferencial percentual, que apesar 

de seguir essencialmente a mesma filosofia já apresentada, possui um circuito diferencial 

que adiciona maior robustez à sensibilização por pequenas correntes diferenciais, uma vez 

que as bobinas de retenção permitem uma variação nos limiares de atuação (ARAÚJO, et 

al., 2005). 
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Desta forma, o relé diferencial percentual compara as correntes de restrição com as 

correntes de operação. A corrente diferencial pode ser definida pela soma fasorial das cor-

rentes que entram no elemento protegido, conforme a equação 1 (HARLOW, 2007):  

 

ssd ii


 psi  (1) 

  

Observa-se que id é proporcional a corrente de falta interna e aproximadamente zero 

para quaisquer outras condições de operação. Assim, se houver uma situação faltosa no 

transformador, a proteção diferencial será acionada. 

No entanto, associada à configuração, tem-se várias e prováveis fontes de erros, co-

mo os das relações de transformação dos TC de medição utilizados e das mudanças de tapes, 

quando evidenciadas (KINDERMANN, 1999). Tais imprecisões podem comprometer o fun-

cionamento do sistema de proteção, proporcionando uma atuação de maneira equivocada 

deste, já que pequenas correntes diferenciais podem surgir em condições normais de opera-

ção. Para corrigir esses problemas, fixa-se uma margem de segurança a partir da qual o relé 

deverá atuar:  

 

Kdi


 (2) 
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 (3) 

 

Sendo que K é a corrente mínima de operação, e K” é a inclinação percentual dife-

rencial. 
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A Figura 3 ilustra uma característica típica de operação do relé diferencial, incluindo 

suas zonas de operação e de restrição. Alguns ajustes de restrição também são apresentados 

na figura com o objetivo de permitir possíveis correntes diferenciais provocadas pelos erros 

anteriormente citados. A característica consiste de uma linha inclinada (K”) e uma reta hori-

zontal (K) definindo o limiar mínimo ou de pick-up de corrente. A região de operação é loca-

lizada acima da característica inclinada e a de restrição abaixo da mesma curva (HARLOW, 

2007).  

 

Zona de 

Operação

Ajustes de 

restrição

percentual

Zona de 

Restrição
Corrente de 

Restrição

Corrente de 

Operação

K

 

Figura 3 - Curva característica da proteção diferencial. 

 

Além das imprecisões citadas, falsas correntes diferenciais podem também ser ocasi-

onadas por alguns tipos de manobras realizadas no transformador e por situações de curtos-

circuitos próximos a este. Tais circunstâncias podem promover elevadas correntes diferenci-

ais, suficientes para sensibilizar e provocar uma atuação indevida da proteção diferencial 

(HOROWITZ e PHADKE, 1995), (SENGUL, et al., 2005). 
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Entre estas manobras realizadas no transformador encontra-se a energização, que 

normalmente é realizada a vazio. Nesta situação, devido ao secundário do transformador 

permanecer em aberto, ocorre o aparecimento de altas correntes diferenciais, as quais podem 

sensibilizar e operar indevidamente a proteção (COURY, OLESKOVICZ e GIOVANINI, 

2007).  

Eventualmente a energização do transformador pode ocorrer sob carga. Neste caso, a 

presença de segundo harmônico nem sempre é suficiente para bloquear a proteção (LIN e 

LIU, 2005).  

Além disto, usualmente os transformadores são energizados em paralelo com os de-

mais equipamentos, o que provoca transientes e sobretensões nos transformadores próximos, 

mesmo que estes estejam em operação normal (SENGUL, et al., 2005), (BRONZEADO e 

YACAMINI, 1995). Este fenômeno é denominado energização solidária e também pode 

comprometer a operação correta dos dispositivos de proteção diferencial.  

Outra causa de corrente diferencial indesejável ocorre durante a rejeição de cargas ou 

outras condições de operação em que o transformador esteja sujeito a sobretensões em regi-

me permanente, caracterizando a sobre-excitação do transformador (BERNARDES, 2006).  

Falsas correntes diferenciais podem ser evidenciadas, também, no caso de saturação 

dos TC. Como fato, sabe-se que em algumas situações de curtos-circuitos externos e próxi-

mos aos TC, as correntes registradas podem ser elevadas. Dado este fato, o TC alocado pró-

ximo à ocorrência poderá ser levado à condição de saturação e apontar uma falsa corrente 

diferencial que poderá ser mal interpretada pela filosofia de proteção adotada (SEGATTO, 

2005). A saturação dos TC pode ser causada também, pela componente assimétrica da corren-

te de falta, de forma que, mesmo para baixas correntes de curto-circuito, sejam caracterizadas 

correntes diferenciais indevidas e, como consequência, um erro de operação do sistema de 

proteção.  
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Segundo HARLOW (2007), as principais características do TC em saturação são: 

 O TC reproduz satisfatoriamente a corrente do primário para um determinado 

tempo após o instante de inserção da falta. O tempo de saturação depende de 

vários fatores, mas normalmente é em torno de um ciclo ou mais; 

 A saturação mais crítica do TC ocorre devido a componente simétrica da cor-

rente do primário. Durante o período da corrente contínua, a corrente do se-

cundário pode conter um deslocamento assimétrico, além de componentes 

harmônicos pares e ímpares; 

 Quando a componente assimétrica acaba, o TC possui somente a saturação em 

corrente alternada, caracterizada pela presença de componentes ímpares na cor-

rente do secundário. 

 

2.2  A qualidade da energia elétrica  

 

Reportando-se agora à QEE, esta constitui, na atualidade, um fator crucial para a com-

petitividade de praticamente todos os setores industriais e de serviços. O conceito de qualida-

de da energia está relacionado a um conjunto de alterações que podem ocorrer no sistema elé-

trico. Segundo DUGAN et al. (2002), podemos associar QEE com qualquer problema mani-

festado na tensão, corrente ou desvio de frequência, que resulta em falha ou má operação de 

equipamento dos consumidores.  

Usualmente há padrões muitos bem definidos de medidas para determinar a qualidade 

da tensão, buscando denotar uma forma de onda o mais próximo possível de uma senoide, a 

simetria do sistema elétrico e magnitudes das tensões dentro de limites aceitáveis. Baseando-

se em tais padrões, convencionalmente, associa-se a QEE à qualidade de tensão, já que o for-
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necedor de energia pode somente controlar a qualidade da tensão, mas não tem controle sobre 

a corrente que cargas particulares e/ou específicas podem requerer (OLESKOVICZ, 2007).  

Como fato, tem-se que os problemas associados aos distúrbios de QEE podem causar 

falhas ou má operação de aparelhos ligados ao sistema elétrico de potência, ocasionando sé-

rios prejuízos às concessionárias de energia e aos consumidores, principalmente aos de nível 

industrial. Com as atuais características das cargas e do sistema, a tendência é que os proble-

mas associados à ocorrência de distúrbios da QEE se agravem e, por consequência, os prejuí-

zos associados devem ser bem mais elevados. Por isso, atualmente, muitos esforços têm sido 

direcionados para amenizar os transtornos e prejuízos associados aos distúrbios da QEE.  

Dentre os distúrbios de QEE que podem ocorrer de forma isolada, ou simultaneamente 

com uma falta interna ao transformador, os quais serão foco deste trabalho na verificação do 

desempenho sistema de proteção quando da presença, tem-se (ANEEL, 2012): 

Afundamento de tensão: fenômeno caracterizado pela diminuição do nível de tensão 

para valores entre 10% e 90% do valor eficaz da tensão do sistema, durante um período supe-

rior ou igual a um ciclo e inferior ou igual a três minutos com conteúdo harmônico fundamen-

tal predominante. 

Elevação de tensão: fenômeno caracterizado pelo aumento do nível de tensão para 

valores superiores a 110% do valor eficaz da tensão do sistema, durante um período superior 

ou igual a um ciclo e inferior ou igual a três minutos com conteúdo harmônico fundamental 

predominante. 

Desequilíbrio de tensão: fenômeno caracterizado pelo desvio máximo dos valores 

médios das tensões, dividido pela média dos mesmos valores, expresso em porcentagem. Ou-

tra maneira, de ser quantificado é pela utilização da teoria de componentes simétricos, toman-

do-se a razão entre os componentes de sequência negativa com o de sequência positiva. 
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Distorção harmônica: fenômeno caracterizado por alterações na forma de onda se-

noidal do sinal provocadas pela presença de componentes harmônicos diferentes da frequên-

cia fundamental de forma contínua.  

Flutuação de tensão: fenômeno caracterizado por variações sistemáticas dos valores 

eficazes de tensão, ou uma série de mudanças aleatórias. 

Cabe comentar que as subestações se mostram como uma ótima escolha para o local 

de instalação de ferramentas para a classificação automatizada de distúrbios associados à QE-

E, pois a aquisição das variáveis necessárias a tal tarefa é constantemente realizada, como, por 

exemplo, as correntes nos lados primário e secundário dos transformadores de potência dire-

cionadas à proteção digital diferencial (MESUT e JINSANG, 2006). Cabe frisar que no ambi-

ente da subestação existem também diversos equipamentos dedicados ao monitoramento das 

tensões e correntes trifásicas direcionadas aos sistemas de proteção e à QEE. A instalação de 

um indicador e classificador automatizado de fenômenos evidenciados no sistema aproveitaria 

os equipamentos já existentes nestes locais para obtenção de dados, e, além disto, seria de 

grande valia tanto às filosofias de proteção adotadas como para a QEE, viabilizando mapear e 

melhor conhecer as reais situações que um determinado sistema estará sujeito em campo. A-

lém do mais, seria de grande valia para o corpo das concessionárias terem uma ferramenta em 

mãos que relacionasse os eventos de QEE que ocorreram no lado de baixa dos transformado-

res com os possíveis efeitos no lado de alta, sendo tal abordagem um dos objetivos deste tra-

balho. 

 

2.3  A Transformada Wavelet  

 

A Transformada Wavelet (TW) vem sendo bastante utilizada na análise de sinais 

(principalmente sinais aperiódicos, ruidosos e com presença de transitórios), com uma boa 
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eficiência quando comparada a outras ferramentas empregadas para esta finalidade 

(WALKER, 1999). Além disto, esta ferramenta possibilita a análise de um sinal, simultanea-

mente, nos planos do tempo e da frequência. O principal motivador para a aplicação da TW 

em SEP é que, além de possibilitar uma boa extração das características dos sinais elétricos, 

esta ferramenta possibilita a detecção precisa do início de uma descontinuidade em um sinal.  

Historicamente, o conceito de wavelets começou a se desenvolver em torno da década 

de 1980. O conceito empregado atualmente pode ser visto como síntese de várias ideias origi-

nadas em diferentes áreas do conhecimento como matemática, física e engenharia. Em 1982, 

o engenheiro francês Jean Morlet apresentou a TW como uma nova ferramenta matemática 

para a análise de ondas sísmicas. No método de Morlet, o sinal é constituído de diferentes 

características no tempo e na frequência, onde suas componentes de alta frequência devem 

possuir um tempo de duração menor que as componentes de baixa frequência. Para obter bons 

resultados (ou resolução) no tempo para transitórios de alta frequência, e boa resolução na 

frequência para componentes de baixa frequência, o pesquisador francês introduziu a ideia de 

que as wavelets são uma família de funções construídas a partir de dilatações e translações de 

uma função simples conhecida como wavelet mãe (DEBNATH, 2002 ). Neste contexto, essa 

seção apresenta um breve resumo sobre a teoria básica da TW em algumas de suas perspecti-

vas de aplicações. 

 

2.3.1 Funções Wavelets 

 

As funções wavelets são definidas como (DEBNATH, 2002 ): 

 

        
 

    
  

   

 
  (4) 
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Na qual, a é um número real conhecido como parâmetro de dimensionamento que de-

termina o grau de compressão ou escala, e b é um número real chamado de coeficiente de 

translação que indica a localização temporal da wavelet.   

Se |a| < 1, a wavelet está comprimida (contraída), ou seja, o suporte está menor no do-

mínio do tempo que a wavelet mãe e corresponde principalmente para altas frequências. Por 

outro lado, se |a| > 1, a wavelet está dilatada com uma largura maior no tempo, o que corres-

ponde a baixas frequências.  

Já o parâmetro b proporciona a varredura do sinal a ser analisado. Desta maneira, as 

wavelets se adaptam na largura do tempo para suas frequências, possibilitando que as análises 

dos sinais sejam realizadas no tempo e na frequência. Por estas manipulações transforma-se 

um sinal de entrada em outra forma de onda, com desdobramentos no tempo e em escalas 

(níveis) (BRANCO, 2009). 

As Figuras 4 e 5 apresentam os procedimentos de dilatação e translação às funções ba-

se Gaussiana e Hat Mexicana, respectivamente. 

 

 

Figura 4 - Dilatação de uma wavelet.  

Fonte: (BRANCO, 2009) 
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Figura 5 - Translação de uma wavelet.  

Fonte: (BRANCO, 2009) 

 

O termo Wavelet, como supracitado, denomina uma família de funções simples por 

meio das operações de dilatação e translação. Tais famílias são utilizadas de modo a facilitar o 

estudo de certas operações integrais, o que proporciona uma vasta gama de aplicações, como 

em processamento de sinais e na solução numérica de integrais e equações diferenciais parci-

ais  (CHUI, 1992). Desta forma, a utilização de uma família de funções em uma determinada 

aplicação depende da natureza do sinal e dos requisitos de análises que se deseja alcançar 

(ADDISON, 2002). A Figura 6 ilustra alguns exemplos de wavelets mãe comumente aplica-

das. 

Embora as famílias sejam formadas por funções simples, nem toda função simples po-

de ser utilizada na composição destas, uma vez que certas condições matemáticas devem ser 

atendidas, como (ADDISON, 2002): 

A wavelet tem que ser absolutamente integrável: 

 

         
  

  

 (5) 
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Figura 6 - Formas básicas de algumas funções wavelets. 

Fonte: (BARBOSA, 2010) 

 

Embora, na prática, as funções wavelets sejam normalizadas para que sua energia seja 

unitária, estas podem possuir quaisquer energias, desde que sejam finitas e preservadas pela 

análise:  

              
  

  

 (6) 

  

A condição de admissibilidade também deve ser respeitada, conforme a equação a se-

guir: 

 

    
       

 
    

  

  

 (7) 

  

Na qual, Ψ(F) é a Transforma de Fourier de Ψ(t). 
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As wavelets complexas não possuem componentes de frequências negativas. 

 

2.3.2 Transformada Wavelet Contínua 

 

Após a escolha da função wavelet base, pode-se realizar uma transformação do sinal a 

ser analisado em função da base, utilizando os intervalos dos coeficientes a e b. Assim, a TW 

de um sinal contínuo em respeito à função wavelet é definida por (ADDISON, 2002): 

 

                   
   

 
   

  

  

 (8) 

  

Na qual, w(a) é a função de peso, geralmente definida como  
  
 , em razão da con-

servação da energia do sinal, e * é o conjugado da função Wavelet utilizada. Desta forma, a 

TW pode ser observada como uma correlação cruzada do sinal com um conjunto de wavelets 

com as mais variadas larguras (dilatadas ou contraídas) transladadas ao longo do sinal. A TW 

com w(a) =  
  
  é conhecida como Transformada Wavelet Contínua (TWC). 

Embora a TWC seja linear como a Transforma de Fourier, esta não é uma transforma-

da simples. Contudo, quaisquer transformações podem ser obtidas a partir da equação 8. De 

modo análogo à TW, a TWC possui uma transformada inversa, sendo esta definida como 

(DEBNATH, 2002 ): 

 

       
                  

         
  

  

 (9) 

 

Na qual, Cg é a condição de admissibilidade supracitada. Todavia, a Transformada 

Wavelet Contínua Inversa (TWCI) apenas permite que o sinal seja recuperado se a TW for 
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integrável em todas as escalas e localidades, ou seja, para quaisquer que sejam a e b 

(ADDISON, 2002). 

 

2.3.3 Transformada Wavelet Discreta 

 

A função wavelet foi definida continuamente em relação aos parâmetros de escala (a) 

e de dilatação (b), o que torna sua aplicação limitada em sistemas reais. Assim, de modo a 

proporcionar uma gama maior de aplicações práticas envolvendo algoritmos numéricos, a 

wavelet contínua foi discretizada em uma grade de pontos. Para isso, a wavelet mãe Ψ pode 

ser definida como (DEBNATH, 2002 ): 

 

        
 

   
 
  

       
 

  
   (10) 

 

Sendo m e n, os parâmetros inteiros que controlam a dilatação e a translação, respecti-

vamente e a0 e b0, as constantes de passo de dilatação e o parâmetro de localização. 

Desta forma, a TW de um sinal contínuo, x(t), usando os valores discretizados das 

Wavelets é: 

          
 

   
   

  
  
       

 
   

  

  

 (11) 

 

Ou, na forma compacta, como: 

 

                   
  

  

 (12) 
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Outra possibilidade, é definir a TWD na forma de produto interno, como na equação 

13 (BRANCO, 2009): 

 

              (13) 

 

Os valores de saída da TWD caracterizam as altas frequências, que muitas vezes re-

presentam ruídos presentes no sinal e são conhecidos como coeficientes de detalhe (D) da 

TW. 

As wavelets discretas são associadas às funções conhecidas como escalas, que por sua 

vez fornecem uma versão suavizada do sinal original, sendo estas funções também chamadas 

de wavelet pai (ADDISON, 2002). A convolução da função escala com um sinal produz coe-

ficientes de aproximação (A) da TWD. As equações 14 e 15 mostram como são calculadas as 

funções escalas e os coeficientes de aproximação, respectivamente. 

 

                       (14) 

  

                   
  

  

 (15) 

 

Um sinal original de entrada x(t) pode ser representado pela combinação dos seus coe-

ficientes de aproximação com seus coeficientes de detalhe, como segue: 

 

                  

  

    

 (16) 
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 (17) 

 

        
          

  

    

 (18) 

 

Nas quais, xm(t) é uma versão suavizada do sinal original reconstruído a partir de sua 

aproximação de nível m, m0 é uma escala arbitrária, e dm(t) é a aplicação da TWD inversa ao 

detalhe de nível m. 

A partir da equação 18, é possível obter a seguinte expressão (ADDISON, 2002): 

 

                    (19) 

 

Observando a equação anterior, verifica-se que se o detalhe do sinal em sua escala ar-

bitrária m for adicionado à aproximação na mesma escala supracitada, obtém-se a aproxima-

ção do sinal em uma escala anterior m – 1. Tal processo de obtenção sucessiva de aproxima-

ções e detalhes do sinal original consiste no algoritmo de Análise Multiresolução (AMR) 

(ADDISON, 2002). 

Outra observação pertinente a ser feita é que, na prática, os sinais de entrada x(t) para 

as funções Φ(t) e Ψ(t), são sinais discretizados no tempo. Assim, o tamanho N do vetor com o 

sinal de entrada discretizado deve ser uma potência de 2, dada por N = 2
M

 (ADDISON, 2002). 

Desta forma, o número de níveis que pode ser obtido em uma AMR está compreendido em 0 

< m < M (BRANCO, 2009). 
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2.3.4 Implementação da TWD por um Banco de Filtros 

 

A aplicação da TW em SEP pode ser feita por meio de uma implementação de banco 

de filtros, uma vez que do ponto de vista prático, a TWD é um processo de filtragem digital 

no domínio do tempo, via convolução discreta, acompanhada do operador downsampling (re-

dução do número de amostras) por 2 (WALKER, 1999). A Figura 7 ilustra vários níveis de 

decomposição de um dado sinal pelo emprego da TWD. Como mostra a figura, um sinal é 

filtrado por um filtro passa-baixa (h) e por um filtro passa-alta (g), e então é aplicado o opera-

dor downsampling na saída de cada filtro. Este processo pode ser feito várias vezes, para ob-

tenção da decomposição em diferentes níveis, originando o processo conhecido como Análise 

Multiresolução (AMR). Cabe frisar que o filtro passa-baixa sempre fornecerá uma aproxima-

ção do sinal, pois desempenha o papel da função Φ, e que o filtro passa-alta o detalhe deste, já 

que tem a mesma função de Ψ. O sinal resultante da filtragem é dado pela concatenação da 

aproximação com os detalhes. 

A TWD não é única, uma vez que depende dos filtros passa-baixa e passa-alta utiliza-

dos. Sendo assim, um parâmetro chave para trabalhar com a TW é a escolha da wavelet mãe 

que será empregada.  
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Figura 7 – Transformada Wavelet Discreta – AMR. 

Fonte: (WALKER, 1999) 

 

2.3.5 Transforma Wavelet Packet 

 

A Transforma Wavelet Packet (TWP) discreta consiste em uma generalização da TW, 

na qual os filtros são aplicados sempre à aproximação do sinal e ao detalhe, resultando no 

desenvolvimento completo da árvore de coeficientes (JENSEN e HARBO, 2000), como ilus-

trado na Figura 8. Tal abordagem resulta em uma maior resolução no domínio da frequência, 

possibilitando uma melhor extração das características desejadas na aplicação. Por este moti-

vo em específico, a TWP foi adotada neste trabalho. A Tabela 1 exemplifica como ocorre a 

divisão da frequência quando da aplicação da TWP. Em (BRANCO, 2009), é mostrado como 

utilizar a energia das amostras de cada uma das faixas de frequência para obter os valores 

harmônicos presentes em um sinal.  
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Figura 8 - Árvore de coeficientes quando da aplicação da TWP até o terceiro nível. 

Fonte: (BRANCO, 2009) 

 

 

Tabela 1 - Faixas de frequência da aplicação da TWP ilustrada na Figura 8. 

Folha Nº de amostras Faixa de frequência (Hz) 

Sinal de entrada N 0 ~ f 

A1,1 N/2 0 ~ f/2 

D1,1 N/2 f/2 ~ f 

A1,2 N/4 0 ~ f/4 

D1,2 N/4 f/4 ~ f/2 

A2,2 N/4 f/2 ~ 3f/4 

D2,2 N/4 3f/4 ~ f 

A1,3 N/8 0 ~ f/8 

D1,3 N/8 f/8 ~ f/4 

A2,3 N/8 f/4 ~ 3f/8 

D2,3 N/8 3f/8 ~ f/2 

A3,3 N/8 f/2 ~ 5f/8 

D3,3 N/8 5f/8 ~ 3f/4 

A4,3 N/8 3f/4 ~ 7f/8 

D4,3 N/8 7f/8 ~ f 

 

2.4 Lógica Fuzzy 

 

A teoria de conjuntos Fuzzy possibilita o tratamento de informações de caráter impre-

ciso ou vago por sistemas computacionais (RUSS, SIMPSON e DOBBINS, 1996). Esta teoria 
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permite a tomada de decisão, e em consequência, a solução de problemas, utilizando-se valo-

res qualitativos representados através de variáveis linguísticas (ADILÉA, 2003).  

Diferentemente da lógica clássica, que apenas considera a inclusão ou não de determi-

nados dados em um conjunto (binário), a LF permite que um elemento pertença a mais de um 

conjunto com diferentes graus de pertinência no intervalo entre 0 e 1. Desta forma, o mapea-

mento de expressões denominadas qualitativas como “maior” e “menor” são tratadas. 

As variáveis utilizadas em Fuzzy são chamadas de linguísticas por não terem valores 

precisos. Cada variável linguística tem um universo de discurso com diversos termos linguís-

ticos que representam os conjuntos fuzzy da mesma.  

Cada variável linguística é atribuída a uma função que mapeia o seu valor ou grau de 

pertinência no intervalo de [0,1], considerando o seu domínio. Essa função de mapeamento é 

conhecida como função de pertinência. Existem diversos tipos de funções de pertinência, mas 

os tipos mais utilizados são a triangular, trapezoidal, gaussiana e sigmoidal ou logística. A 

Figura 9 ilustra algumas das principais funções de pertinência utilizadas. 

 

 

Figura 9 - Funções de pertinência. 

Fonte: (BARBOSA, 2010). 

 

 

É importante salientar que, o mapeamento do universo de discurso é realizado por 

meio do conjunto de funções de pertinência, as quais representam os diferentes graus de in-

clusão de uma determinada variável. Cada função de pertinência recebe o nome de termo lin-
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guístico, uma vez que esta permitirá o mapeamento de um evento qualitativo, descrito por 

meio de uma linguagem natural. 

   

2.4.1 Sistemas Fuzzy 

 

Diversos métodos para o desenvolvimento de SF são encontrados na literatura técnico-

científica. O projeto de controladores ou sistemas fuzzy deve identificar os principais parâme-

tros e determinar um conjunto de termos que está com o correto nível de granulosidade para 

descrever os valores de cada variável linguística. 

A seleção dos tipos das variáveis fuzzy afeta diretamente o tipo de raciocínio que será 

delineado pelas regras que utilizam essas variáveis. Após a definição dos valores dos princi-

pais parâmetros do SF, a base de conhecimento é desenvolvida usando as variáveis de contro-

le e os valores que estas podem assumir. Se a base de conhecimento for o conjunto de regras, 

mais de uma regra será necessária para a seleção do método de decisão. 

Um sistema de Inferência Fuzzy é composto de cinco blocos principais como mostrado 

na Figura 10 (JANG, 1993). 

  

 

Figura 10 - Sistema de Inferência Fuzzy.  

Fonte: (BRANCO, 2009). 
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A interface de fuzzyficação é a parte do sistema fuzzy responsável por receber as en-

tradas e convertê-las em variáveis linguísticas. Para isto, faz-se uma consulta à base de dados. 

A base de dados armazena todas as informações sobre discretizações e normalizações do uni-

verso de discurso, além de informações sobre as funções de pertinência. 

Após a fuzzyficação, tem-se início o procedimento de inferência, que processa os da-

dos de entrada fuzzy, em conjunto com as regras de inferência, fornecendo a saída fuzzy do 

sistema. Esse módulo necessita, além das informações contidas na base de dados, das infor-

mações da base de conhecimento, a qual contém as regras sobre o conhecimento do sistema.  

O projeto da base de conhecimento do SF é dividido basicamente em duas etapas prin-

cipais. Na primeira, o conjunto de variáveis linguísticas deve ser selecionado para descrever 

os valores dos principais parâmetros de controle do processo. Tantos os parâmetros de entra-

da, quanto os de saída, devem ser definidos linguisticamente nesta etapa por meio de um con-

juntos de termos. A seleção do nível de granularidade do conjunto de termos para as variáveis 

de entrada, ou para as variáveis de saída, possuem funções importantes na suavidade do con-

trole, permitindo uma varredura contínua do domínio sem grandes saltos. Na segunda etapa, o 

controle da base de conhecimento deve ser desenvolvida para que seja usada a descrição lin-

guística dos principais parâmetros (YAGER e ZADEH, 1992). 

O método mais utilizado para a definição das regras é o baseado na experiência do es-

pecialista, ou seja, no conhecimento profissional do especialista sobre o assunto ao qual se 

deseja controlar. A base de regra fuzzy consiste em uma coleção de regras SE-ENTÃO que 

podem ser expressas como (MENDEL, 1995): 

 

R
(l)

: SE ul é F1
l
 E u2 é F2

l
 E ... un é Fn

l
, ENTÃO v é G

l 
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O processo de inferência é utilizado para combinar as regras fuzzy do tipo SE-ENTÃO 

provenientes da base de conhecimento com o mapeamento dos conjuntos fuzzy de entrada 

para os conjuntos fuzzy de saída (MENDEL, 1995). Assim, cada regra é interpretada como 

uma implicação fuzzy, e o resultado obtido a partir das regras que foram previamente defini-

das tem o objetivo de decidir qual a ação de controle que deverá ser tomada.  

Um SF é, geralmente, composto por várias regras de inferência. É necessária então, a 

existência de uma operação que combine as saídas de cada regra, de forma a se obter apenas 

uma saída. O operador de agregação é o responsável por unir as influências de todas as regras, 

após a aplicação dos operadores de implicação, apresentando o resultado do sistema.  

A defuzzyficação é a operação necessária para obter uma resposta não fuzzy que me-

lhor representará a função de pertinência da ação de controle fuzzy inferida. Várias metodolo-

gias tem sido propostas na literatura, dentre as quais se podem citar: 

 Método de defuzzyficação de Tsukamoto; 

 Método do centro de área; 

 Método da média dos máximos; 

 Método do primeiro máximo; e 

 Método do último máximo. 

 

2.5  Redes Neurais Artificiais 

 

As Redes Neurais Artificiais (RNA) são modelos computacionais inspirados no cére-

bro humano e que possuem a capacidade de aquisição e manutenção da informação. Podem-se 

definir RNA também como: conjuntos de unidades de processamento (neurônios) que são 

interligadas por um grande número de sinapses, as quais têm pesos sinápticos associados 

(HAYKIN, 2001).  
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Atualmente, as RNA têm sido uma das escolhas preferidas para fazer a classificação 

de dados e reconhecimento de padrões. Isso ocorre devido a algumas características interes-

santes destes modelos, como: capacidade de aprender com exemplos, a não necessidade de 

grande conhecimento sobre as estatísticas dos dados, além da capacidade de se adaptar ou 

aprender. No tocante ao SEP, as RNA têm sido utilizadas para vários fins, destacando-se sua 

utilização na proteção digital, como reconhecedor de padrões e como classificador de distúr-

bios associados à QEE.  

O modelo geral de um neurônio artificial está ilustrado na Figura 11 onde se observa 

que a saída de um neurônio é resultante da aplicação da função de ativação g(.) sobre o resul-

tado do combinador linear. Por sua vez, o combinador linear realiza o somatório das entradas 

multiplicadas pelos seus respectivos pesos. Os pesos são usados para definir a influência de 

cada entrada recebida por um neurônio na sua saída. Neste sentido, os pesos sinápticos são os 

responsáveis pelo armazenamento do conhecimento e de informações de um neurônio.  

 

X1

X2

Xn

W1

W2

Wn

θ

∑ g Y

Limiar de 

ativação

Combinador 

linear

Função de 

ativação
Saída

Entradas Pesos
 

Figura 11 - Modelo matemático de um neurônio artificial. 

 

2.5.1 Arquitetura da Rede 

 

São muitas as variantes de uma RNA. Combinando-as, é possível mudar a arquitetura 

conforme a necessidade de aplicação. Definir a arquitetura de uma RNA consiste em determi-
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nar sua organização estrutural contemplando o número de camadas da rede, número de neurô-

nios em cada camada, tipos de conexões entre os neurônios e a topologia da rede. Sua arquite-

tura é estabelecida conforme a necessidade da aplicação. Basicamente, outros itens que com-

põem uma RNA e, portanto, sujeitos às modificações, são a função de transferência e o algo-

ritmo de aprendizado.  

Normalmente, as redes neurais são estruturadas em camadas, contendo um ou mais 

neurônios. Todas as redes possuem camada de entrada, que recebem os sinais de entrada, e 

camada de saída, que armazena o resultado final da rede. As camadas intermediárias (camadas 

ocultas) localizam-se entre essas duas. 

Quanto ao tipo de conexão as redes podem ser feedforward (acíclica) ou recorrente 

(cíclica). A recorrente se diferencia da acíclica por possuir pelo menos uma realimentação 

(feedback), pelo qual a saída de um neurônio de uma camada i é utilizada como entrada de um 

neurônio da camada de ordem menor ou igual a i (HAYKIN, 2001). 

As redes podem ser completamente conectadas, quando todos os neurônios estão co-

nectados entre si, ou fracamente conectadas, quando pelo menos dois neurônios apresentam 

ligações entre si. 

 

2.5.2 Processo de Aprendizagem ou Treinamento 

 

O treinamento consiste essencialmente na modificação sistemática dos pesos das inter-

conexões entre as unidades neurais. Como o conhecimento associado a RNA é armazenado 

nas interconexões, esse processo de ajuste provoca uma alteração no nível de conhecimento 

da rede. Por isso, o aprendizado pode ser caracterizado como o ajuste automático dos pesos 

em função da informação presente na RNA e de cada valor de entrada fornecido.  



52 
 

 

A RNA é caracterizada por sua arquitetura, pelo seu algoritmo de processamento e 

processo de treinamento.  A arquitetura especifica como os neurônios estão conectados. O 

algoritmo de processamento informa o comportamento da RNA frente a um dado conjunto de 

entradas, uma vez que o número de conexões, definido pelos neurônios conectados, possui um 

determinado conjunto de pesos associado. Já o processo de aprendizagem determina como a 

RNA vai adaptar seus pesos sinápticos para todo o conjunto de treinamento. 

É importante conhecer três conceitos básicos do processo de treinamento: 

 Algoritmo de treinamento: conjunto de procedimentos utilizados para ajustar 

os parâmetros (pesos das conexões) das redes neurais, de maneira que possam 

realizar determinada função; 

 Número de épocas: número de vezes que todos os padrões (exemplos) serão 

apresentados às redes neurais, a fim de que se faça a atualização dos pesos; 

 Taxa de aprendizado: controla a intensidade das alterações dos pesos. Uma 

alta taxa de aprendizado acelera o processo de aprendizagem, embora esta pos-

sa reduzir a capacidade generalização da RNA. 

Uma distinção primária entre diferentes tipos de RNA é em função do tipo de treina-

mento realizado. Especificamente, podem-se considerar dois tipos de processos de aprendiza-

gem: o supervisionado e o não supervisionado (DILLON e NIEBUR, 1996). 

O processo supervisionado consiste na situação na qual a rede necessita de um conjun-

to de amostras ou padrões, de modo que a cada padrão de entrada seja associado um respecti-

vo padrão de saída. Assim, os valores de saída são utilizados para corrigir iterativamente os 

pesos já associados até que a RNA responda corretamente aquele conjunto de entrada. Já no 

treinamento não supervisionado, embora o conjunto de entrada seja conhecido, não há uma 

saída específica ao estímulo das entradas. Desta forma, a tarefa da RNA é agrupar os conjun-

tos de treinamento em clusters, baseados em algum conceito de similaridade. Entretanto, 
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quando um novo estímulo é apresentado à rede, esta analisa se pode colocá-lo nos clusters já 

existentes, ou se deve criar um novo agrupamento.  
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3. TRABALHOS RELACIONADOS À PESQUISA 

 

Para este capítulo, reserva-se um breve levantamento bibliográfico, com alguns dos 

trabalhos recentemente desenvolvidos e relacionados à temática aqui proposta. Para uma me-

lhor apresentação da pesquisa bibliográfica realizada, os trabalhos serão agrupados relacio-

nando-os à: saturação dos TC; energização sob carga; classificação das condições operativas 

de transformadores de potência; e classificação de distúrbios associados à falta da QEE. 

 

3.1 Saturação dos TC 

 

O trabalho realizado por TOUSIGNANT, et al. (1996) apresenta uma explicação sobre 

o comportamento interno das correntes em um transformador na presença de excitação em 

corrente contínua - CC. Os autores afirmam que um transformador saturado funciona como 

uma fonte de correntes harmônicas que fluem diretamente nos enrolamentos primário e 

secundário. No trabalho, incialmente, os autores desenvolvem um modelo matemático para o 

comportamento destas correntes durante a saturação, principalmente, a corrente de 

magnetização e seu conteúdo harmônico e, então, desenvolvem um circuito elétrico 

equivalente básico para o cálculo de um índice para indicar o estado de saturação do 

transformador de acordo com a diferença entre as amplitudes das correntes do primário e do 

secundário e as leituras dos conteúdos de 2º e 4º harmônico. 

RAHMATI (2010) apresenta uma técnica adaptativa para a proteção diferencial frente 

a ocorrências de saturação ocasionadas por faltas externas, levando em consideração as carac-

terísticas das correntes diferenciais. O método utilizou-se das altas frequências presentes no 

sinal e, neste sentido, criou-se um índice baseado no primeiro nível de detalhe da Transfor-

mada Wavelet. Deste procedimento, os sinais foram analisados por meio das características 
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extraídas e apresentadas pelas correntes diferenciais durante o fenômeno de saturação para 

frequências entre 2.500 e 5.000 Hz. Basicamente, nesta técnica, com o início do fenômeno de 

saturação do TC, a corrente de restrição irá ser incrementada do valor do índice obtido e, con-

sequentemente, a atuação da proteção diferencial do relé será restringida. A validação do al-

goritmo proposto foi feita por meio da simulação de situações de falta interna ao transforma-

dor associado e de energização do mesmo, além de casos de saturação do TC utilizando o 

software EMTP (ElectroMagnetic Transients Program). Os resultados exibiram uma conside-

rável estabilidade do relé diferencial durante as condições de saturação e energização avalia-

das. 

Em MONARO et al. (2010) é apresentado um método de correção numérico para a 

redução dos erros de transformação em TCs destinados aos serviços de medição e proteção de 

redes elétricas. Tal método se baseia na aquisição dos valores da corrente secundária, soman-

do-se aos mesmos os valores correspondentes de corrente de excitação, obtidos a partir de um 

modelo de núcleo magnético onde são representados os efeitos de histerese e de perdas dinâ-

micas. O algoritmo foi validado através da simulação de um único TC ligado a uma linha de 

transmissão variando-se a impedância de carga ligada ao seu enrolamento secundário. Nota-se 

que os resultados da correção são satisfatórios, porém uma desvantagem apresentada por este 

método é necessidade de se conhecer vários pontos da curva de histerese do TC para que se 

obtenha uma precisão adequada. 

No trabalho GUERRA, et al. (2009) é apresentada uma técnica alternativa para a de-

tecção e correção das formas de ondas distorcidas provenientes da saturação dos TC empre-

gando RNA. O software ATP foi escolhido como ferramenta computacional para a simulação 

de um sistema elétrico utilizado na geração de dados de treinamento e validação das RNA. 

Desta forma, foram simuladas situações faltosas variando a impedância de falta, o fator de 

potência e o ângulo de incidência. Neste trabalho é proposto um esquema com duas RNA do 



57 
 

 

tipo Perceptron multicamadas Time Delay Neural Network (TDNN) dedicadas à detecção e 

correção da saturação do TC.  

HONG e WEI (2010) apresentam um método para detecção e compensação da forma 

de onda distorcida da corrente no secundário de TCs devido á saturação e fluxo residual. O 

trabalho utiliza a TW para detectar o instante inicial da ocorrência de faltas e identificar todos 

os períodos de saturação. Além disso, cinco características da corrente de falta são extraídas. 

Um algoritmo Fuzzy-c-means foi utilizado para a divisão de todos os tipos de correntes de 

falta possíveis em 42 clusters de acordo com as suas características através de testes estatísti-

cos. Assim, 42 fórmulas de regressão linear foram desenvolvidas individualmente para obter 

as correntes compensadas em um estágio inicial. O modelo de regras fuzzy de Takagi-Sugeno-

Kang foi posteriormente utilizado para integrar as correntes obtidas através das fórmulas de 

regressão linear para a corrente compensada no secundário. O método proposto foi avaliado 

através de simulações variando diversos parâmetros de falta e condições do sistema no ambi-

ente Simulink/Visual C. O método foi implementado em seis diferentes módulos através de 

uma FPGA (Field-programmable Gate Array).  

Em DASHTI, et al. (2009), duas técnicas diferentes são apresentadas para detectar a 

saturação do TC. A primeira técnica proposta é baseada no fato de que a forma de onda do 

secundário do TC muda significativamente no instante da saturação. Com base nesta caracte-

rística, um algoritmo que utiliza a segunda derivada do sinal de corrente na saída do TC é 

desenvolvido. Este algoritmo usa um limiar adaptativo para a detecção de saturação do TC. A 

segunda técnica proposta utiliza dois critérios baseados no princípio de cruzamento por zero. 

Desta maneira, os autores realizam a combinação das técnicas de segunda derivada e cruza-

mento por zero através de uma lógica “OU”. Assim, o método torna-se capaz de detectar até 

mesmo pequenos eventos de saturação do TC. Para a avaliação do desempenho do método 

proposto, um sistema de transmissão com um barramento de 400 kV é simulado usando o 
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software PSCAD/EMTDC, variando diversos parâmetros de falta e condições de operação do 

sistema. Também é realizado um breve comentário sobre a saturação do TC devido à falta 

interna. 

No trabalho apresentado por YU (2010), o autor analisa os componentes de decaimen-

to CC em correntes de falta para detectar a saturação do TC. O componente de decaimento 

CC em correntes de falta é estimado utilizando cálculos baseados em fasores através da 

Transformada de Fourier. O componente CC é então usado para definir certo índice de detec-

ção de saturação. Este índice proposto pode ser facilmente usado já que o seu valor em perío-

dos insaturados está dentro de uma faixa de valores conhecida. Após a saturação do TC detec-

tada, as amostras atuais e os fasores do último período insaturado são utilizados para corrigir 

as amostras atuais saturadas. Para auxiliar o método proposto, foi desenvolvido outro algorit-

mo de detecção de faltas que aciona o algoritmo de detecção de saturação. O desempenho do 

algoritmo proposto foi testado utilizando o ambiente Simulink/Matlab através de simulações 

de várias condições de falta e operação do sistema. O algoritmo também foi testado frente à 

presença de fontes harmônicas e saturação sem a presença do componente de decaimento CC. 

Finalmente, o trabalho foi implementado em um processador digital de sinais demonstrando 

sua aplicabilidade em tempo real. 

 

3.2 Energização sob carga 

 

Uma análise da má operação do mecanismo de proteção diferencial durante a energi-

zação do transformador sob carga é feita pelos autores em WENG, LIN e LIU (2007). Para 

este estudo, foi desenvolvido um novo modelo matemático para energização do transformador 

agora sob carga e para o TC associado. Como nesta situação, os componentes aperiódicos das 

correntes de cada lado do transformador são diferentes, a corrente diferencial pode ultrapassar 
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o limiar mínimo de operação e, ao mesmo tempo, o conteúdo de segundo harmônico ser ele-

vado apenas nos primeiros ciclos e após isto ser baixo suficiente para sair da região de blo-

queio, levando em consequência ao mau funcionamento da proteção diferencial. 

No trabalho apresentado por WENGI e LIN (2009) é realizada uma análise sobre o fe-

nômeno de ultra saturação, apontando uma má operação do mecanismo de proteção diferenci-

al do transformador durante a entrada de cargas não lineares no sistema. Pelo trabalho, colo-

ca-se que o estado de ultra saturação pode ocorrer devido aos efeitos das indutâncias mútuas 

entre o núcleo do transformador e da carga não-linear. Neste caso, o grau de saturação do nú-

cleo do transformador se torna extremo e a circulação de fluxo permanece dentro da área pró-

xima ao ponto de saturação durante vários ciclos. Portanto, a corrente no ramo magnetizante 

do transformador (corrente diferencial) é relativamente elevada e com forma de onda relati-

vamente atenuada. Neste caso, a corrente diferencial pode, eventualmente, exceder o limite de 

proteção, mas a porção de segunda harmônica é baixa, o que leva à operação indevida da pro-

teção diferencial.  

LIN e LIU (2005) apresentam um estudo sobre o fenômeno eletromagnético da ener-

gização do transformador sob carga. É ilustrada no trabalho a operação indevida da proteção 

diferencial durante este fenômeno. Um modelo de circuito equivalente de segunda ordem foi 

proposto para investigar o fenômeno. Com algumas aproximações e considerações, a solução 

analítica do fluxo principal é obtida pelo uso da Transformada de Laplace. Com a expressão 

do fluxo deduzida, uma explicação relativamente mais clara da operação indevida da proteção 

diferencial pôde ser feita. Além disto, o fenômeno de ultra saturação do núcleo do transfor-

mador também é demonstrado.  

Em WISZNIEWSKI, et al. (2008), os autores realizam um estudo sobre o fenômeno 

da ultra saturação do núcleo do transformador, apontando-o como um problema para os relés 

de proteção de transformadores de potência. Os resultados relatados ao final do trabalho con-
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tribuem para definir as configurações do sistema e os parâmetros que devem ser evitados, a 

fim de manter um nível seguro de operação, evitando este fenômeno indesejável. 

GU, et al. (2008) apresentam um estudo relativo à operação indevida da proteção dife-

rencial frente à ocorrência da remoção de uma falta externa devido à saturação do TC. O tra-

balho evidencia cada um dos três tipos de saturação a que o TC pode ser submetido de acordo 

com a região da curva de histerese (transiente, parcialmente transiente e ultra saturação). Des-

te modo, foi realizada uma análise sobre a influência dos parâmetros dos TCs sobre a satura-

ção e suas respectivas consequências para a proteção diferencial, mostrando que nem sempre 

a restrição que leva em consideração o nível do componente de segundo harmônico presente 

no sinal funciona adequadamente nas condições de saturação parcialmente transiente e ultra 

saturação. Sendo assim, foi apresentado um novo método matemático baseado nas simulações 

realizadas para o aumento da área de restrição deste tipo de proteção no intuito de evitar ope-

rações indevidas. Estas simulações foram feitas através do ambiente Simulink/Matlab, consi-

derando todos os tipos de faltas em ambos os lados do transformador. 

 

3.3 Classificação das condições operativas de transformadores de potência 

 

Em BRANCO (2009) foi desenvolvida uma metodologia para o monitoramento de 

transformadores que tem por objetivo apontar a condição de operação do transformador. O 

algoritmo apresentado utiliza a Lógica Fuzzy e a Transformada Wavelet Packet para distinguir 

as seguintes situações: operação normal, energização, energização solidária, sobre-excitação, 

falta interna e energização sob falta. Ressalta-se o ótimo desempenho apresentado pelo algo-

ritmo, que foi capaz de apontar corretamente a condição de operação do transformador na 

grande maioria dos casos testados. 
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Em TRIPATHY (2010), o autor comparou três abordagens para a proteção diferencial 

de transformadores baseadas em RNA. A primeira abordagem utilizou RNA com dados de 

entrada pré-processados pela técnica de Análises de Componentes Principais (ACP). A apli-

cação da ACP tem como objetivo facilitar o treinamento da RNA. A segunda abordagem uti-

liza uma RNA com Função de Base Radial. Já a terceira trata-se de uma RNA com o treina-

mento convencional de backpropagation. As três arquiteturas tinham como objetivo classifi-

car situações de faltas internas, energização e sobre-excitação do transformador. Os resultados 

obtidos pelos testes apontaram que a RNA com Função de Base Radial obteve os melhores 

resultados. 

JAZEB et al. (2009) apresentam e avaliam a utilização do Modelo de Mistura Gaussi-

ana (MMG) para a discriminação entre as situações de falta interna e correntes de energiza-

ção. O conjunto de dados foi obtido através de simulações no software PSCAD/EMTDC. A 

Transformada Wavelet foi aplicada para extrair características discriminantes de cada situação 

e o algoritmo de aproximação k-médias foi aplicado ao conjunto de dados para reduzir a carga 

de treinamento e a quantidade de cálculos. A discriminação foi dada pela saída do cálculo dos 

modelos MMG. Os resultados mostram a estabilidade da técnica de proteção na presença de 

correntes de energização com diagnóstico robusto de falhas mesmo na presença de sinais rui-

dosos.  

KUMBHAR e KULKARNI (2007) abordam uma formulação e modelagem para a a-

nálise do fenômeno de energização solidária. Observa-se, no trabalho, que a energização soli-

dária persiste na rede por um período maior do que a corrente de energização para um trans-

formador ligado sozinho. Os parâmetros que afetam o valor e a duração da corrente, como a 

resistência em série, ângulo de chaveamento, densidade de fluxo residual e as condições de 

carga são discutidos em detalhe. Observa-se que, com um aumento na impedância equivalente 

do sistema, o valor da corrente de energização solidária também aumenta sensivelmente, en-
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tretanto é pequeno o efeito sobre a sua duração. A mudança no ângulo de chaveamento, a 

magnitude e a direção da densidade de fluxo residual podem causar variações significativas 

nas correntes do fenômeno de energização solidária. Além disso, os valores do fator de potên-

cia e das correntes de carga têm um efeito muito pequeno sobre a magnitude e a duração das 

correntes de energização solidária. 

Em VAZQUEZ, et al. (2008), o algoritmo proposto explora possibilidade de caracteri-

zar o comportamento da forma de onda da corrente diferencial para distinguir entre faltas in-

ternas, condições de energização e de sobre-excitação. O método de ACP é utilizado para 

extrair as características da corrente diferencial, a fim de implementar um processo de reco-

nhecimento de padrões em um espaço bidimensional. O algoritmo foi avaliado através de i-

númeras simulações, que incluem mudanças na carga do transformador, na forma da curva de 

magnetização, na impedância da fonte, e nas relações de transformação dos TCs. Em todos os 

casos, o algoritmo conseguiu discriminar perfeitamente entre faltas internas, condições de 

energização e de sobre-excitação. 

Em OLIVEIRA e BRETAS (2009) é apresentada uma nova metodologia para a prote-

ção diferencial de transformadores trifásicos. A Transformada Wavelet Discreta (TWD) é 

empregada para a extração das características transitórias das correntes diferenciais com o 

objetivo de detectar as condições de faltas internas ao transformador. Para isto leva em consi-

deração o nível do primeiro detalhe, calculando um índice numérico que será comparado a um 

valor limite para distinguir entre as situações possíveis. Já o desempenho do algoritmo pro-

posto é avaliado através da simulação de situações faltosas e não-faltosas em um transforma-

dor usando o software ATP/EMTP. Para a escolha do filtro wavelet a ser utilizado foi realiza-

da uma análise de desempenho para diferentes tipos de filtros com diferentes suportes, sendo 

que o filtro de Daubechies foi o que apresentou os melhores resultados. A fim de testar o de-

sempenho do método, a técnica foi implementada em ambiente Matlab. Pelo trabalho foi rea-



63 
 

 

lizada a comparação entre os resultados obtidos pelo método proposto e a proteção diferencial 

percentual com restrição harmônica. Os resultados mostram uma melhora em relação à dis-

criminação entre situações faltosas e não faltosas (regime permanente, energização, energiza-

ção sob falta, faltas externas e remoção de faltas externas). Os autores também concluem que 

a elevação da resistência de falta diminui a precisão do algoritmo, enquanto que a variação de 

carga não mostra efeitos muito significativos.   

 

3.4 Classificação de distúrbios associados à falta de QEE 

 

No trabalho apresentado por MEYER (2008) é proposto um sistema de classificação 

baseado na Lógica Fuzzy para distúrbios de QEE em ambientes ruidosos utilizando o recurso 

da TW. Como na prática os sinais obtidos são corrompidos pelo ambiente ruidoso e estão pre-

sentes dispositivos de comportamento não linear no sistema, torna-se cada vez mais complexa 

a tarefa de detecção e classificação exata dos eventos de QEE. Desta maneira, este trabalho 

propõe a utilização da TW para a extração das características destes eventos por meio de aná-

lise tempo-frequência. Sendo assim, a componente ruidosa é removida para facilitar a tarefa 

de detecção e, consequentemente, de classificação. São testados três tipos de filtros Daube-

chies com suportes diferentes (6, 8 e 10), sendo que o filtro Daubechies 8 foi o que apresentou 

o melhor desempenho para esta aplicação.  Na pesquisa, os sinais processados pela TW servi-

ram de entrada para o classificador fuzzy para a tomada de decisão em relação à classificação 

do evento. Os seis tipos de eventos simulados para validar o desempenho do algoritmo foram: 

afundamento de tensão, elevação de tensão, interrupção momentânea de tensão, notching, 

transitórios oscilatórios e impulsivos da tensão. Por fim, é realizada a comparação entre o 

método de classificação proposto e outros três tipos de classificadores fuzzy.  
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O trabalho desenvolvido em ERISTI e DEMIR (2010) apresenta uma abordagem para 

a classificação de eventos de QEE baseado na TW e no algoritmo de classificação Máquina de 

Vetores de Suporte (MVS). Foram simulados seis tipos de eventos no software ATP / EMTP 

(falta fase-terra, falta fase-fase, falta trifásica, chaveamento de carga, chaveamento de banco 

de capacitores e energização do transformador). Os sinais dos eventos simulados foram 

contaminados com a presença de um sinal de ruído e então aplicados ao algoritmo proposto, 

variando a intensidade deste sinal de ruído. Na proposta, um único vetor de características do 

evento é extraido representando os sinais de cada fase. Desta forma, segundo os autores, 

garante-se um monitoramento simultâneo das fases, necessitando menos memória e tempo de 

processamento de treinamento e teste em relação aos algoritmos que necessitam de um vetor 

para cada fase. Em seguida, os sinais foram direcionados aos processos de normalização e 

segmentação. Os resultados obtidos indicam que o algoritmo de classificação tem precisão de 

99,71% e 95,81% para os casos sem e com a presença de ruídos no sinal, respectivamente. 

Tendo sido apresentadas a teoria pertinente ao assunto e o referente estado da arte, 

prossegue-se no próximo capítulo com a exibição do SEP que será utilizado e as simulações 

computacionais que serão desenvolvidas durante todo este trabalho para as fases de imple-

mentação e de validação da abordagem proposta. 
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4. O SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA  

 

Nas últimas décadas, a simulação computacional assumiu um papel importantíssimo 

como ferramenta de aquisição de conhecimento. Tanto que o autor em FORRESTER (1961) 

já defendia a modelagem e simulação computacional como um meio de estudar fenômenos 

complexos, trazendo melhorias na compreensão das características de comportamento do sis-

tema real. Além do que, todo o processo é realizado com baixo custo e com maior rapidez. As 

grandes entidades e empresas logo perceberam isto, como relatado em GAVIRA (2003), e 

adotaram os modelos computacionais por colaborarem de maneira mais positiva e rápida em 

suas decisões. Porém, como apresentado em NAYLOR (1971), um aspecto importante a ser 

levado em consideração é se a técnica irá permitir uma interpretação fácil por parte do usuá-

rio, pois caso contrário, todas as vantagens apontadas anteriormente podem não ser tão bené-

ficas. 

Considerando todas estas informações sobre a modelagem e simulação computacional, 

por meio do software ATP, foi possível a configuração de um SEP no intuito de validar a téc-

nica proposta neste trabalho.  

Neste sentido, para este capítulo, serão apresentadas inicialmente as características do 

sistema elétrico em análise e, posteriormente, alguns casos simulados referentes às condições 

de operação do transformador e aos fenômenos relacionados à QEE. 

 

4.1 O Sistema elétrico analisado 

 

Vale comentar que, além da importância para a validação do algoritmo proposto, a 

modelagem do sistema elétrico foi resultado de um esforço conjunto de membros do Labora-
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tório de Sistemas de Energia Elétrica (LSEE), alocado junto ao Departamento de Engenharia 

Elétrica, da Escola de Engenharia de São Carlos, onde o trabalho foi desenvolvido. 

Na Figura 12 está ilustrado o esquema do SEP simulado com os principais nós utiliza-

dos nos arquivos de entrada. Trata-se de um modelo completo de um SEP, visto que o mesmo 

apresenta elementos de geração, transmissão e distribuição de energia e é, basicamente, o 

mesmo apresentado em BARBOSA (2010). Apenas algumas modificações podem ser consta-

tadas da referência citada, como a inclusão de um alimentador de distribuição e cargas especi-

ais (não lineares) à barra de carga BCGH1, que ainda serão comentados neste capítulo.  

O sistema é composto por um gerador síncrono trifásico de 13,8 kV com potência de 

90 MVA, conectado em estrela aterrado e ligado ao barramento geral com capacidade de 

transmissão nominal de 75 MVA. Este gerador é responsável pelo fornecimento da energia 

elétrica e pela manutenção da potência fornecida ao sistema, agindo como uma fonte de ten-

são cuja frequência é determinada pela fonte primária (BARBOSA, 2010), que permite a aná-

lise do comportamento do mesmo perante variações de cargas e alterações estruturais da rede.  

Para esta modelagem via ATP, aplicou-se o modelo de máquina trifásica síncrona dinâmica e 

os parâmetros referentes à modelagem podem ser encontrados em BARBOSA (2010).  

Junto ao gerador foram modelados reguladores de velocidade e de tensão para eviden-

ciar ainda mais a proximidade deste modelo com o encontrado em SEP reais. O regulador de 

velocidade foi utilizado para o controle da máquina permitindo a observação sobre o compor-

tamento do gerador às variações de carga e evitando a perda de sincronismo durante o com-

portamento dinâmico do SEP. Já o regulador de tensão foi o responsável por manter a tensão 

de saída constante, independente da variação da carga do SEP. Tanto a modelagem da malha 

de controle de frequência como da malha de controle da tensão são apresentadas em 

BARBOSA (2010). 
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Figura 12 - Sistema elétrico simulado. 

 

No barramento estão conectados três transformadores elevadores (13,8/138 kV), com 

capacidade de 25 MVA cada, fornecendo energia às três linhas de transmissão, sendo duas 

delas com comprimento de 50 km e uma de 100 km de extensão. Ao final de cada linha de 

transmissão estão conectados transformadores abaixadores (138/13,8 kV) seguidos de cargas 

com diferentes potências e fatores de potência.  

Devido à grande relevância dos transformadores, para a representação destes equipa-

mentos utilizou-se de uma modelagem completa por meio do software ATP. Assim, com o 

intuito de analisar o comportamento de cada transformador foram consideradas as relações de 

transformação, a curva de saturação e as conexões dos enrolamentos delta e estrela. 

As Figuras 13 e 14 apresentam, respectivamente, o modelo do transformador monofá-

sico empregado e o detalhe das conexões dos enrolamentos, assim como a utilização da curva 

de saturação magnética do equipamento. Ainda na Figura 8 é possível observar as resistências 

(R1 e R2) e indutâncias (L1 e L2), tanto no primário quanto do secundário, respectivamente. 
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Figura 13 - Modelo do transformador monofásico elevador. 

 

A curva de saturação foi caracterizada pela utilização da rotina SATURATION 

(PRIKLER e HOIDALEN, 1997), a qual fornece dados de corrente e de fluxo a partir dos 

valores de tensão e de corrente do transformador provenientes de ensaios, possibilitando a 

caracterização do equipamento. Os dados utilizados nesta rotina foram extraídos de 

BERNARDES (2006).  

Assim como os transformadores de potência (abaixadores e elevadores) do sistema de 

transmissão, o transformador do motor de indução trifásico - MIT (13,8/4 kV) com capacida-

de de 2 MVA utiliza o mesmo modelo saturável do software ATP e todos os dados utilizados 

para a modelagem podem ser encontrados em BARBOSA (2010), GIBELLI (2009).  

 

 

Figura 14 - Detalhes das conexões dos enrolamentos. 
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Vale comentar que os TC, TP e TPC necessários para a aquisição dos dados do siste-

ma foram modelados como apresentado em BARBOSA (2010), assim como os controladores 

de velocidade e de tensão acoplados ao gerador apesar de não aparecerem na Figura 12. A 

utilização destes transdutores fez-se necessária devido aos níveis de tensão e correntes associ-

ados ao SEP simulado, permitindo ainda uma melhor representação das informações obtidas 

em campo. 

Ainda em relação aos TC, duas relações de transformação foram utilizadas (2000:5 e 

200:5), as quais se relacionam com as classes de tensão de 13,8 kV e 138 kV, respectivamen-

te. Embora, haja diferença entre as relações de transformação, os demais parâmetros destes 

equipamentos são os mesmos, conforme apresentado na Tabela 2.  

 
Tabela 2 - Dados do Transformador de Corrente utilizado. 

Descrição Valor 

Indutância do Primário 0,10 mH 

Resistência do Primário 0,85 Ω 

Indutância do Secundário 0,10 mH 

Resistência do Secundário 10
-4 

Ω 

 

A Figura 15 ilustra a curva de saturação (VxI) para o modelo do TC com relação de 

transformação de 2000:5.  

 
Figura 15 - Curva de saturação (VxI) do transformador de corrente. 
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A modelagem das linhas de transmissão foi realizada considerando os parâmetros dis-

tribuídos e variantes com a frequência, por meio da rotina JMARTI, responsável por gerar um 

modelo para linhas de transmissão baseado na teoria das ondas viajantes considerando a vari-

ação de frequência. Todos os dados referentes à modelagem das linhas de transmissão podem 

ser verificados em BARBOSA (2010).  

Com relação às cargas presentes no sistema, estas foram modeladas utilizando-se de 

elementos passivos, indutivos e capacitivos, de modo que seu fator de potência seja 0,92 indu-

tivo (BARBOSA, 2010). 

Conforme já comentado, pela Figura 8, tem-se representado um MIT conectado ao sis-

tema. A modelagem deste motor foi realizada com a utilização do cartão UM19 do software 

ATP (PRIKLER e HOIDALEN, 1997), no qual vários parâmetros elétricos e mecânicos são 

utilizados. Junto ao MIT foi adicionada uma carga (compressor industrial) que também foi 

modelada com parâmetros reais (GIBELLI, 2009). 

Devido à existência deste conjunto MIT-compressor que é acionado com partida direta 

e sob carga, as simulações computacionais e análises só podem ser realizadas após a estabili-

zação da rede elétrica a esta condição de operação. 

O alimentador de distribuição e as cargas especiais (não lineares) foram conectados à 

barra BGCH1, já que o transformador de potência em foco neste trabalho é o TR1A (Dyn1 – 

conexão delta-estrela com neutro disponível e deslocamento de 30
o
). Este transformador foi 

escolhido com o objetivo de simular alguns distúrbios de QEE, como por exemplo, afunda-

mentos, elevações, desequilíbrios, distorções e flutuações nas formas de onda da tensão.  

O alimentador da rede de distribuição, ilustrado na Figura 16, possui 90 barras e sua 

configuração (dados do transformador de potência da subestação, parâmetros dos condutores 

utilizados e das cargas alocadas, entre outros) foi obtida junto a uma concessionária de ener-
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gia elétrica regional. Este alimentador foi modelado por meio da interface gráfica ATPDraw 

(PRIKLER e HOIDALEN, 2002). 

 

 

Figura 16 - Alimentador de distribuição utilizado. 

 

Vale comentar que no momento em que o SEP (Figura 8) e o alimentador de distribui-

ção (Figura 16) foram conectados, ao executar o software ATP, foi observado um erro de si-

mulação devido, provavelmente, ao número elevado de nós gerados. Desta forma, optou-se 

pela utilização de um equivalente de rede para representar o SEP. 

Para o cálculo deste circuito equivalente, foram simuladas situações de curtos-

circuitos monofásico e trifásico no lado primário do transformador TR1A, para que a partir 

destes dados, o valor da impedância equivalente pudesse ser obtido por meio das seguintes 

fórmulas: 
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 (21) 

 

Onde,  

z1(pu): impedância de sequência positiva em pu; 

z0(pu): impedância de sequência zero em pu; 

I1f(pu): corrente de falta monofásica em pu; e 

I3f(pu): corrente de falta trifásica em pu. 

 

Os valores obtidos a partir das simulações citadas foram:  

 I1f = 565,7 A; 

 I3f = 487,8 A. 

A corrente base pode ser obtida por: 

 

      
     

        
 (22) 

 

Onde, a potência de base (Sbase) e a tensão de base (Vbase) valem, respectivamente, 90 

MVA e 138 kV neste caso. Assim, Ibase apresenta um valor calculado de 376,53 A. 

Portanto, em pu, os valores das correntes de curto-circuito monofásica e trifásica são: 
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         (23) 

 

        
   

     
 
      

      
         (24) 

 

Utilizando estes valores obtidos juntamente com as fórmulas, chegamos aos seguintes 

valores de impedância de sequência positiva e zero para o equivalente de rede do sistema em 

pu: 

 

 Z1(pu) = 0,77 pu; 

 Z0(pu) = 0,46 pu. 

 

A impedância base do sistema pode ser calculada da seguinte maneira: 

 

      
     
 

     
 (25) 

  

Utilizando os mesmos valores de tensão (Vbase) e potência de base (Sbase) do cálculo da 

corrente base, obtém-se que a impedância base (zbase) vale 211,6 Ω. 

Desta forma, os valores reais das impedâncias de sequência positiva e zero são: 

 

                                    (26) 

 

                                   (27) 
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Consequentemente, estes foram os valores empregados para representar a modelagem 

do equivalente de rede do sistema anteriormente apresentado. 

Já o transformador abaixador ilustrado no sistema é o próprio TR1A mantido do sis-

tema anterior.  

Os parâmetros dos trechos da rede deste alimentador de 90 barras foram modelados 

por valores característicos da resistência e indutância, considerando-se assim, trechos RL e 

conectados em estrela. Como, por exemplo, a Figura 17 ilustra o caso de um destes trechos 

apontando sua extensão, tipo de cabo, resistência de sequência zero, indutância de sequência 

zero, resistência de sequência positiva e indutância de sequência positiva. 

 

 

Figura 17 - Modelagem de um trecho do alimentador de distribuição. 

 

Todos os consumidores foram modelados como cargas de potência constante e conec-

tados em delta, como mostra a Figura 18, onde o consumidor instalado foi modelado por meio 

de suas resistências e indutâncias trifásicas. 
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Figura 18 - Modelagem de um consumidor conectado ao alimentador de distribuição. 

 

O sistema ainda possui dois bancos de capacitores trifásicos com conexão delta-estrela 

aterrado, sendo modelados como exibido na Figura 19. 

 

 

Figura 19 - Modelagem de um banco de capacitor conectado ao alimentador de distribuição. 
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Os modelos de cargas não lineares utilizados referem-se a um retificador trifásico em 

ponte e um forno a arco elétrico (FEA), sendo que para ambas as cargas foi necessária a utili-

zação de um transformador delta-estrela aterrado, com resistência de aterramento nula e tap 

ajustado em 13.800/220 V e 13.200/825 V, respectivamente, para reduzir a tensão que alimen-

ta estas cargas.  Todas as informações sobre estes transformadores podem ser encontrados em 

GARCIA (2010). 

Sobre o retificador trifásico em ponte é comumente encontrado em aplicações de alta 

potência que tem como função converter um sinal CA em um sinal unidirecional, gerando, 

consequentemente, correntes harmônicas. O modelo do retificador utilizado neste trabalho 

pode ser encontrado em MOHAN (1990). Já os parâmetros utilizados para os componentes do 

circuito, podem ser observados em GARCIA (2010). 

O FEA é um equipamento muito utilizado na produção de aço de alta qualidade e foi 

escolhido, visto que, durante a sua operação, a resistência do arco, e, portanto, as característi-

cas de tensão e corrente, são continuamente variadas devido ao movimento da sucata. O resul-

tado é a não linearidade do arco e dos parâmetros do forno a arco, resultando na geração de 

tensões harmônicas (HORTON, 2009). Todo o desenvolvimento do modelo proposto e aqui 

utilizado para o FEA pode ser encontrado em GARCIA (2010). 

 

4.2 Simulações computacionais 

 

Inicialmente, com respeito às condições de operação do equipamento, serão geradas 

situações sobre o transformador TR1A: faltas internas, sobre-excitação, energização em vazio 

e situações de energização sob falta interna, como executado em BRANCO (2009).  Posteri-
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ormente, serão acrescidas situações de energização sob carga. Serão, também, simuladas fal-

tas próximas aos TCs, de modo a caracterizar o fenômeno da saturação dos TCs.  

Além destas situações, agora em relação aos fenômenos de QEE, serão simuladas situ-

ações na tentativa de gerar eventos como afundamento, elevação, desequilíbrio, distorção 

harmônica e flutuação da forma de onda da tensão.  

Desta maneira, acredita-se que poderá ser verificada a influência destes eventos sobre 

a atuação da proteção diferencial, na presença ou não das cargas não lineares anteriormente 

apresentadas, bem como o impacto destas manobras para o sistema primário da concessioná-

ria.  

 

4.2.1 Condições de operação do transformador 

 

Aqui é descrito como foram simuladas as condições de operação do transformador que 

foram utilizadas neste trabalho no intuito de verificar ou não a ocorrência de correntes dife-

renciais. Cabe lembrar que, apesar de apenas um exemplo de cada tipo de condição ser ilus-

trado, um banco de dados para cada situação foi evidenciado, por meio de programas de simu-

lação automáticos desenvolvidos em linguagem C++ (DEITEL e DEITEL, 2001), 

(SCHILDT, 1996), de maneira a conduzir de uma forma mais representativa este estudo. 

 

4.2.1.1 Faltas internas 

 

Para a simulação de curtos-circuitos internos ao transformador, os enrolamentos pri-

mário e secundário do transformador TR1A foram divididos em porções entre as fases “A” e 

“B”. Tais porções correspondem a 5%, 10%, 30%, 50% e 80% do total dos valores de resis-
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tências, indutâncias e tensão relativas ao terra. A Figura 20 exibe como estas partições dos 

enrolamentos foram organizadas. 

Exemplificando, a aplicação de uma falta no nó N10E2A, a partir do fechamento da 

chave correspondente, resultará em uma falta aplicada a 10% do enrolamento. Enquanto, para 

a aplicação de uma falta no nó N50E2A resultará em uma falta a 50% do enrolamento e as-

sim, analogamente para os demais nós. 

As faltas internas que serão caracterizadas em ambos os lados do transformador são 

dos tipos fase-terra, fase-fase ou entre enrolamentos de uma mesma fase, buscando variar a 

porcentagem do enrolamento envolvido na falta e o ângulo de inserção da mesma em ambos 

os lados do transformador TR1A. 

 

 

Figura 20 - Partições do enrolamento primário para situações de faltas internas.  

Adaptado de (Bernardes, 2006). 
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A Figura 21 apresenta o trecho do código do ATP onde são inseridas as chaves no lado 

primário do transformador que estão inicialmente abertas caracterizando a situação de regime 

permanente. Sendo a simulação de um determinado tipo de falta realizada por meio do fecha-

mento da chave relacionada à falta que se pretende aplicar no instante de tempo correspon-

dente ao ângulo de inserção pretendido. Para o outro lado do transformador, as faltas são si-

muladas da mesma maneira. 

Na Figura 22 estão ilustradas as formas de onda da corrente no primário do transfor-

mador para um exemplo de situação de falta interna aplicada ao secundário do transformador 

TR1A entre as fases "A" e "B" com envolvimento de 5% do enrolamento e ângulo de incidên-

cia de 270º. 

 

 

Figura 21 - Trecho do arquivo ATP com as chaves utilizadas para a aplicação de faltas internas no 

primário do transformador TR1A. 
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Figura 22 - Corrente trifásica observada para uma falta interna aplicada ao secundário de TR1A entre 

as fases "A" e "B", com envolvimento de 5% do enrolamento e ângulo de incidência de 270º. 

 

4.2.1.2 Energização em vazio 

 

Para gerar as situações de energização a vazio foram inseridas duas chaves, inicial-

mente abertas, uma entre a barra BLT1O e o transformador TR1A, e outra entre o transforma-

dor TR1A e a barra BGCH1. Sendo assim, a primeira chave, ligada ao primário do transfor-

mador, foi fechada em certo instante de tempo dando início a energização do transformador e 

a outra, ligada ao secundário, mantida aberta. Para a geração de vários casos, a primeira chave 

foi fechada em instantes de tempo diferentes, variando-se o ângulo de inserção da energiza-

ção. As formas de onda da corrente no primário do transformador para um exemplo de situa-

ção de energização em vazio do transformador TR1A com ângulo de incidência de 270º é 

exibido na Figura 23. 

 

(f ile regime_r29_2_f i.pl4; x-v ar t)  c:STC7A -     c:STC7B -     c:STC7C -     

30,30 30,35 30,40 30,45 30,50 30,55 30,60[s]
-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

[A]
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Figura 23 - Corrente trifásica observada para uma energização em vazio de TR1A com ângulo de inci-

dência de 270º. 

 

4.2.1.3 Energização sob carga 

 

Agora, no caso das situações de energização sob carga, as mesmas duas chaves foram 

inseridas nos mesmos locais do caso das situações da energização em vazio. Porém, neste 

caso, a segunda chave, ligada ao lado secundário do transformador, será mantida sempre fe-

chada, caracterizando a conexão permanente com a carga. Para a geração de vários casos, 

como no caso da energização em vazio, a primeira chave foi fechada em instantes de tempo 

diferentes, variando-se o ângulo de inserção da energização. Como no exemplo anterior, as 

formas de onda da corrente no primário do transformador para uma situação de energização, 

agora sob carga do transformador TR1A com ângulo de incidência de 270º, pode ser observa-

do na Figura 24. 

 

(f ile ene_ang270.pl4; x-v ar t)  c:STC7A -     c:STC7B -     c:STC7C -     

30,80 30,85 30,90 30,95 31,00 31,05 31,10[s]
-8,0

-4,6

-1,2

2,2

5,6

9,0

[A]
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Figura 24 - Corrente trifásica observada para uma energização sob carga de TR1A com ângulo de 

incidência de 270º. 

 

4.2.1.4 Energização sob falta interna 

 

As situações de energização sob falta interna também foram simuladas no transforma-

dor TR1A. Para isto, uma das chaves que particionam os enrolamentos do transformador en-

contra-se fechada, caracterizando uma situação de falta, antes mesmo do início da energiza-

ção. Neste sentido, a chave que se encontra fechada diz respeito ao tipo de falta aplicada. Na 

Figura 25 estão ilustradas as formas de onda da corrente no primário do transformador para 

uma situação de energização em vazio com ângulo de incidência de 270º sob uma falta interna 

entre as fases "A" e "B" aplicada ao lado secundário do transformador TR1A, e com 5% do 

enrolamento envolvido. 

 

(f ile ene_ang27.pl4; x-v ar t)  c:STC7A -     c:STC7B -     c:STC7C -     

30,80 30,85 30,90 30,95 31,00 31,05 31,10[s]
-7,0

-4,4

-1,8

0,8

3,4

6,0

[A]
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Figura 25 - Corrente trifásica observada para uma energização de TR1A com ângulo de incidência de 

270º sob uma falta interna entre as fases "A" e "B", aplicada ao lado secundário do transformador e 

com 5% do enrolamento envolvido. 

 

4.2.1.5 Sobre-excitação 

 

Outra situação considerada foi a sobre-excitação do transformador TR1A. Para carac-

terizar tal situação, foi elevada a tensão da fonte de alimentação até certa porcentagem do seu 

valor nominal. A Figura 26 mostra as formas de onda da corrente no primário do transforma-

dor para uma situação de sobre-excitação com a fonte tendo sua tensão aumentada a 170% de 

seu valor nominal. 

 

(f ile ene_ang270_sob_f i_d_a5b5.pl4; x-v ar t)  c:STC7A -     c:STC7B -     c:STC7C -     

30,80 30,85 30,90 30,95 31,00 31,05 31,10[s]
-3

-2

-1

0

1

2

3

[A]
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Figura 26 - Corrente trifásica observada para uma sobre-excitação de 170% do valor nominal da ten-

são de alimentação. 

 

4.2.1.1 Falta externa 

 

As situações de falta externa ao transformador TR1A foram simuladas buscando evi-

denciar o fenômeno da saturação do TC. Para isto, foi posicionada uma chave para cada fase 

próxima ao TC do secundário do transformador, caracterizando a situação faltosa. Assim sen-

do, a chave que se encontrar fechada diz respeito ao tipo de falta aplicada. Na Figura 27 estão 

ilustradas as formas de onda da corrente no primário do transformador para uma situação de 

falta externa trifásica com ângulo de incidência de 270º aplicada ao lado secundário do trans-

formador TR1A.  

Vale comentar que poucos casos de falta externa ao transformador TR1A resultaram 

na real saturação do TC. Assim, por preservar a idoneidade das simulações realizadas, apenas 

estes poucos casos obtidos é que serão utilizados no treinamento das RNA no Capítulo 5. 

 

(f ile regime_r29_2_se.pl4; x-v ar t)  c:STC7A -     c:STC7B -     c:STC7C -     

30,38 30,40 30,42 30,44 30,46 30,48[s]
-9,0

-5,2

-1,4

2,4

6,2

10,0

[A]
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Figura 27 - Corrente trifásica observada para uma falta externa com ângulo de incidência de 270º, 

aplicada ao secundário do transformador TR1A. 

 

4.2.1 Fenômenos de QEE 

 

A seguir são apresentados os fenômenos de QEE que foram considerados durante este 

trabalho para verificação ou não da ocorrência de correntes diferenciais em relação à proteção 

do transformador de potência TR1A.  

Vale comentar que para os casos de afundamento, elevação e desequilíbrio de tensão, 

um único caso simulado será utilizado para ilustrar os três fenômenos, já que este consta dos 

três distúrbios simultaneamente. Porém, um banco de dados com variações de parâmetros 

para cada situação também foi criado para uma melhor visualização de cada caso. O mesmo 

vale para os casos de distorção harmônica e flutuação de tensão. 

Para gerar alguns distúrbios de QEE (afundamento, elevação e desequilíbrio de ten-

são), curtos-circuitos foram aplicados ao longo do alimentador de distribuição citado anteri-

ormente. Desta forma, quatro tipos de faltas foram aplicados a partir de certo instante de tem-

po (monofásica, bifásica, com e sem o envolvimento da terra, e trifásica). Além disso, dois 

(f ile regime_r29_f e.pl4; x-v ar t)  c:STC7A -     c:STC7B -     c:STC7C -     

30,75 30,80 30,85 30,90 30,95 31,00 31,05[s]
-30

-20

-10

0

10

20

30

[A]
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valores de resistência de falta foram utilizados nas simulações (0 e 40 Ω). Os locais de aplica-

ção da falta também foram variados e cinco pontos foram escolhidos e estão apontados na 

Figura 28, juntamente com sua distância em relação ao transformador TR1A. Com isto, a se-

veridade dos distúrbios de QEE pôde ser mapeada, gerando um banco de dados maior para o 

estudo relativo à QEE do SEP em análise. 

 

 

Figura 28 - Locais de aplicação dos curtos-circuitos no alimentador de distribuição. 

 

A forma de onda da tensão da fase "B" no secundário do transformador TR1A para 

uma falta aplicada em L1, no instante 0,1 s, e envolvendo a fase "A" e o terra, com resistência 

nula é exibida na Figura 29. Conforme observado na figura, a partir da inserção da situação de 

falta sobre o sistema, ficou caracterizado um afundamento de tensão de 64%, quando conside-

rado o valor de tensão eficaz nominal. 

L
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L
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Figura 29 - Afundamento de tensão no secundário do transformador TR1A. 

 

Já na Figura 30, a forma de onda da tensão da fase "C" no secundário do transforma-

dor TR1A para a mesma situação anterior é exibida. A partir do instante 0,1 s fica caracteri-

zada uma elevação de 48% em relação ao valor eficaz da tensão nominal. 

Para ilustrar o fenômeno de desequilíbrio de tensão, as formas de onda das tensões tri-

fásicas no secundário do transformador TR1A, ainda para a mesma situação faltosa, é exibida 

na Figura 31. Desta maneira, a partir do instante 0,1 s fica caracterizado um desequilíbrio de 

108,4 % nas formas de ondas das tensões trifásicas apresentadas. 

 

(f ile base_tr1a_f alta_at.pl4; x-v ar t)  v :TP8SB     

0,05 0,08 0,11 0,14 0,17 0,20[s]
-250,0

-187,5

-125,0

-62,5

0,0

62,5

125,0

187,5

250,0

[V]
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Figura 30 - Elevação de tensão no secundário do transformador TR1A. 

 

 

Figura 31 - Desequilíbrio de tensão no secundário do transformador TR1A. 

 

Por meio da utilização do retificador trifásico em ponte conectado ao longo do alimen-

tador de distribuição foi realizada uma tentativa de geração do fenômeno da distorção harmô-

nica da tensão no secundário do transformador TR1A. Para isto, variou-se entre os cinco lo-

(f ile base_tr1a_f alta_at.pl4; x-v ar t)  v :TP8SC     

0,05 0,08 0,11 0,14 0,17 0,20[s]
-320

-240

-160

-80

0

80

160

240

320

[V]

(f ile base_tr1a_f alta_at.pl4; x-v ar t)  v :TP8SA     v :TP8SB     v :TP8SC     

0,05 0,08 0,11 0,14 0,17 0,20[s]
-320

-240

-160

-80

0

80

160

240

320

[V]
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cais apontados na Figura 28 a alocação deste equipamento, buscando, desta forma, variar a 

severidade da distorção da forma de onda da tensão. Vale comentar que a distorção da forma 

de onda da tensão foi observada apenas no lado secundário do transformador de conexão do 

próprio retificador quando aplicado no local mais próximo a TR1A (L1), como pode ser ob-

servado na Figura 32. A distorção harmônica total da forma de onda da tensão neste caso foi 

de 28,5%. 

 

Figura 32 - Tensões trifásicas observadas no secundário do transformador de conexão do retificador. 

 

Devido à baixa potência de curto-circuito da barra na qual o retificador está conectado, 

em comparação com a barra do lado primário deste mesmo transformador, as formas de onda 

da tensão refletida para o lado primário do transformador de conexão, praticamente, não so-

frem nenhuma distorção, mantendo uma assinatura próxima da senoidal para as três fases, que 

são ilustradas na Figura 33, com uma DHT de apenas 0,6%. 

 

(f ile BASE_TR1A_DIST.pl4; x-v ar t)  v :X0001A     v :X0001B     v :X0001C     

0,05 0,08 0,11 0,14 0,17 0,20[s]
-900

-560

-220

120

460

800

[V]
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Figura 33 - Tensões trifásicas observadas no primário do transformador de conexão do retificador. 

 

Desta forma, as formas de onda da tensão apresentadas no secundário do transforma-

dor TR1A, praticamente, também não sofrem alterações a partir da conexão do retificador ao 

sistema, como exibido na Figura 34, apresentando uma DHT também de 0,6%. 

 

 

Figura 34 - Tensões trifásicas observadas no secundário do transformador TR1A. 

(f ile BASE_TR1A_DIST.pl4; x-v ar t)  v :X0148A     v :X0148B     v :X0148C     

0,05 0,08 0,11 0,14 0,17 0,20[s]
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[kV]

(f ile base_tr1a_dist.pl4; x-v ar t)  v :TP8SA     v :TP8SB     v :TP8SC     

0,05 0,08 0,11 0,14 0,17 0,20[s]
-250,0

-187,5

-125,0

-62,5

0,0

62,5

125,0

187,5

250,0

[V]
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Vale ressaltar também que, apesar de não ser refletida, a distorção nas formas de onda 

da tensão para o primário, todos os outros equipamentos que vierem a ser conectados no se-

cundário deste transformador de conexão serão alimentados pela forma de onda da tensão 

comprometida ilustrada na Figura 32. 

Ainda, como o que define a assinatura da forma de onda das correntes trifásicas é o ti-

po de carga que esta alimenta, pelos espectros de frequência das correntes no primário e se-

cundário do transformador de conexão (Figuras 35 e 36) constata-se a inserção na rede por 

parte do retificador de harmônicos ímpares e não múltiplos de três (5º, 7º, 11º, 13°, etc.), ou 

seja, confere com o encontrado na literatura, já que para este tipo de dispositivo a ordem das 

correntes harmônicas presentes são dadas por:  

 

1 qkn  (28) 

Onde: 

n é a ordem harmônica; 

k é qualquer número inteiro positivo; e 

q é o número de pulsos do retificador. 

 

 

Figura 35 - Espectro de frequência das correntes no primário do transformador de conexão. 
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Figura 36 - Espectro de frequência das correntes no secundário do transformador de conexão. 

 

Por meio da utilização do FEA conectado ao longo do alimentador de distribuição foi 

realizada a tentativa de geração do fenômeno da flutuação de tensão no secundário do trans-

formador TR1A. Para isto, também se variou entre os cinco locais apontados na Figura 28 

para a alocação deste equipamento, buscando, desta forma, variar a severidade da flutuação da 

forma de onda da tensão. 

Porém, como no caso da distorção da forma de onda da tensão, a flutuação de tensão 

foi mais bem observada apenas no lado secundário do transformador de conexão do próprio 

FEA quando aplicada em L1, como pode ser observado na Figura 37. Estas formas de onda 

apresentam componentes harmônicos de ordem elevada, que podem prejudicar o funciona-

mento de equipamentos conectados a este ponto de acoplamento. 
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Figura 37 - Tensões trifásicas observadas no secundário do transformador de conexão do FEA. 

 

Como no caso do retificador, as tensões no lado primário (Figura 38) não sofrem dis-

torções, devido também à baixa potência de curto-circuito da barra na qual este equipamento 

está conectado em comparação com a barra do lado primário deste mesmo transformador. 

 

 

Figura 38 - Tensões trifásicas observadas no primário do transformador de conexão do FEA. 

(f ile base_tr1a_f lu.pl4; x-v ar t)  v :X0001A     v :X0001B     v :X0001C     
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(f ile base_tr1a_f lu.pl4; x-v ar t)  v :X0145A     v :X0145B     v :X0145C     
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Assim, as formas de onda da tensão apresentadas no secundário do transformador 

TR1A, praticamente, também não sofrem alterações a partir da conexão do FEA ao SEP, co-

mo exibido na Figura 39. 

 

 

Figura 39 - Tensões trifásicas observadas no secundário do transformador TR1A. 

 

Como dito anteriormente o que define a forma de onda das correntes trifásicas é a car-

ga alimentada, então, pela análise dos espectros de frequência da corrente no secundário do 

transformador de conexão (Figuras 40 e 416), nota-se uma considerável presença de sub-

harmônicos, que proporciona uma das características deste fenômeno que é a modularização 

da forma de onda. Porém, por se tratar de um fenômeno imprevisível devido à variação alea-

tória do arco elétrico, como citado em GARCIA (2010), torna-se difícil uma análise mais exa-

ta sobre a predominância de outras ordens harmônicas. Ainda assim, é possível observar a 

presença de harmônicos de ordem par e ímpar, que vão diminuindo conforme a ordem eleva-

se. 

(f ile base_tr1a_f lu.pl4; x-v ar t)  v :TP8SA     v :TP8SB     v :TP8SC     

0,05 0,08 0,11 0,14 0,17 0,20[s]
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Figura 40 - Espectro de frequência das correntes no primário do transformador de conexão. 

 

Figura 41 - Espectro de frequência das correntes no secundário do transformador de conexão. 

 

Com as simulações computacionais compreendidas, o próximo passo é explicar como 

foi implementado o algoritmo computacional do software. Para isto, a metodologia completa 

do trabalho será apresentada no próximo capítulo. 
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5. PROCEDIMENTOS E O ALGORITMO IMPLEMENTADO  

 

As principais ferramentas computacionais utilizadas nesta pesquisa foram: o software 

ATP (PRIKLER e HOIDALEN, 1997), como ilustrado no Capítulo 4, por meio do qual foram 

feitas as simulações de interesse do sistema elétrico modelado; a linguagem de programação 

C++ (DEITEL e DEITEL, 2001), (SCHILDT, 1996) com a qual foi implementado o algorit-

mo proposto; e o software Matlab utilizado para fornecer a saída gráfica do programa.  

Ainda para o desenvolvimento do trabalho, foram utilizadas algumas técnicas inteli-

gentes. Neste sentido, foi feito um estudo detalhado da TW e da LF, além de uma revisão bi-

bliográfica sobre métodos que utilizam tais técnicas para a realização da proteção de trans-

formadores e estudos relacionados à QEE. Posteriormente, um estudo sobre metodologias que 

utilizam RNA para tratar da saturação de TC também foi realizado.  

Cabe enfatizar que as simulações computacionais fizeram parte de uma importante e-

tapa desenvolvida neste trabalho, uma vez que estas foram responsáveis por gerar os dados 

necessários ao processamento e avaliar o algoritmo proposto. 

 

5.1 Descrição metodológica 

 

A Figura 42 ilustra, de uma maneira geral, como se desenvolveu e será apresentada a 

metodologia da pesquisa, denotando os blocos do algoritmo implementado por BRANCO 

(2009) e os que foram posteriormente acrescentados. 

Inicialmente, realiza-se a geração das situações de interesse por meio de simulações 

computacionais, como, por exemplo, as de afundamento, elevação e desequilíbrio de tensão e 

chaveamento de blocos de cargas não lineares, observando a influência destas sobre a correta 

operação da proteção dos transformadores. Vale adiantar que foram também simuladas e ob-
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servadas as várias situações relacionadas com a proteção deste equipamento e como estas in-

terferem na QEE refletida ao lado de alta do transformador.  

O bloco Aquisição e Pré-processamento (Figura 42) representa todo o processo de a-

quisição e de digitalização dos sinais implementado por BRANCO (2009), considerando as 

características relevantes de um relé comercial pelo emprego de TC e TP, filtragem analógica, 

conversão para o formato COMTRADE (IEEE Standard Common Format for Transient Data 

Exchange (COMTRADE) for Power Systems, 1999), conversão analógico-digital (12 bits) e a 

normalização do sinal amostrado.  
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Análise das correntes diferenciais 

devido a distúrbios de QEE

 

Figura 42 - Fluxograma do algoritmo completo implementado. 

 

Posteriormente, verifica-se a ocorrência da saturação dos TC. Em caso afirmativo, a 

forma de onda da corrente é corrigida. Justifica-se tal necessidade, visto que os TC são fun-

damentais para a aquisição e uma correta representação dos valores trifásicos das correntes 

observadas.  
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Em caso de que, mesmo após a correção da forma de onda da corrente, forem consta-

tadas correntes diferenciais, identificam-se as origens, podendo ser provenientes de falta in-

terna ou de outra situação para qual a proteção do transformador não deveria atuar. No caso 

da corrente diferencial proveniente de uma falta interna, o algoritmo de proteção, que não é 

objetivo desta pesquisa, deve comandar a abertura dos disjuntores. Caso contrário, o algorit-

mo implementado nesta pesquisa deve apontar qual evento a ocasionou. Dentre os possíveis 

eventos, têm-se: energização em vazio, energização sob carga, energização sob falta interna e 

de sobre-excitação do transformador. 

Em seguida, realiza-se uma análise sobre as descontinuidades observadas nas formas 

de onda das tensões e correntes medidas junto ao transformador. Um novo bloco é considera-

do. Este será responsável pela observação das relações entre os fenômenos associados à pro-

teção do transformador e sua influência para a QEE. A análise também se aplica com o obje-

tivo de quantificar o nível dos distúrbios associados à falta da QEE observado no lado de alta 

do transformador que tenha sido originado pelos consumidores conectados no lado de baixa. 

Para esta análise, observam-se as formas de ondas das tensões e correntes trifásicas.  

Cabe frisar que tal estudo será de grande utilidade não só para a QEE, como também 

para uma análise da situação atual de operação do sistema e para o entendimento das causas 

e/ou consequências de certos distúrbios, bem como da propagação destes que são oriundos 

dos consumidores para o restante do SEP.  

 

5.2  Tratamento do fenômeno da saturação dos TCs 

 

Nesta etapa do trabalho, o fenômeno da saturação dos TCs foi abordado e tratado 

computacionalmente. Como passo inicial, o objetivo foi detectar a forma de onda distorcida 

que pode vir a provocar a operação indesejável dos dispositivos de proteção. Posteriormente, 
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foi então escolhido um método computacional de compensação para esta forma de onda dis-

torcida do secundário, no caso RNA, sendo tomados como base os trabalhos de MONARO et 

al. (2010) e de BARBOSA (2010).  

Neste contexto, apenas depois desta forma de onda distorcida ser corrigida é que a 

mesma será direcionada às outras etapas subsequentes do algoritmo proposto. 

Cabe lembrar que o sistema de proteção deve responder pela segurança do transforma-

dor mediante somente a uma falta interna e, por exemplo, para situações de energização e 

faltas externas e próximas à sua área de atuação que podem provocar a saturação dos TC, 

manter-se inativo. Desta maneira, ao detectar um distúrbio, o algoritmo deve antes de tudo 

questionar se aquela forma de onda se encontra distorcida devido à saturação do TC. Em caso 

afirmativo, o algoritmo de compensação da forma de onda deve atuar e, posteriormente, a 

corrente será disponibilizada para a classificação e respectivo relatório. Agora, caso a forma 

de onda não esteja distorcida, a classificação do distúrbio ocorrerá diretamente de acordo com 

os eventos já incluídos no algoritmo, sem passar pelo módulo de compensação. Neste sentido, 

para cada fase do secundário e a ser processada existe uma RNA associada para a detecção, e 

outra para a correção quando da existência da situação de saturação do TC. Ou seja, utilizam-

se seis conjuntos de RNA operando em paralelo. 

Desta maneira, foram utilizadas duas arquiteturas de RNA do tipo Multi-Layer Per-

ceptron (MLP) com finalidades distintas (MONARO et al., 2010). Sendo a primeira utilizada 

no processo de detecção da saturação do TC e a segunda para a correção da forma de onda 

saturada.  

Vale comentar que a RNA corretora será somente solicitada quando houver saturação 

do TC, possibilitando um melhor desempenho do algoritmo desenvolvido, evitando a inserção 

de imprecisões adicionais às formas de onda. 
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Rede Detectora 

A rede detectora funciona com o reconhecimento de padrões de correntes distorcidas 

pela saturação do TC. Como em MONARO et al., (2010), a topologia utilizada é formada por 

duas camadas neurais. A camada de entrada deste trabalho contém 34 entradas, das quais 32 

são amostras do sinal de corrente da janela de dados atual, sendo as outras duas referentes ao 

somatório das amostras de cada um dos dois ciclos anteriores a este. Esta escolha se deve ao 

fato de que o comportamento do TC em um dado ciclo é dependente dos ciclos anteriores. De 

acordo com os testes realizados em MONARO et al., (2010) esta escolha melhora significati-

vamente o desempenho da rede. 

A camada neural escondida possui 33 neurônios, e a camada de saída apresenta apenas 

um neurônio responsável pela indicação da saturação ou não do TC. A topologia da rede de-

tectora é mostrada na Figura 43. A função de ativação empregada em todos os neurônios foi a 

tangente hiperbólica, com coeficiente β = 1. O algoritmo de treinamento empregado foi o 

backpropagation com fator de momentum α = 0,3 e taxa de aprendizagem η = 0,4. Cabe co-

mentar também que 10.483 padrões foram utilizados durante o treinamento e um total de 

4.492 padrões no processo de validação. 
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x(n-31)

Σx(n-32)...x(n-63)

Σx(n-64)...x(n-95)

1 y(n)

 

Figura 43 - Topologia da RNA detectora. 
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A topologia escolhida (34-33-1) para a RNA detectora apresentou uma taxa de acerto 

de 98,51% para os 4.492 dados de validação utilizados. A Figura 44 ilustra a resposta da RNA 

detectora para um dos padrões de validação. 

 

 

Figura 44 - Resposta da RNA detectora para um dos padrões de validação. 

 

Rede Corretora 

 

A RNA corretora funciona como um aproximador funcional que faz o papel inverso da 

curva de saturação do TC. Como em MONARO et al., (2010) utilizou-se uma topologia com 

três camadas neurais. A camada de entrada contém 34 entradas, sendo estas as mesmas apre-

sentadas para a rede detectora. 

A primeira camada neural escondida possui 20 neurônios, e a segunda camada neural 

escondida conta com cinco neurônios. A camada neural de saída possui um único neurônio, o 

qual fornece a corrente corrigida. A topologia da rede corretora é mostrada na Figura 45. A 

função de ativação empregada em todos os neurônios foi a tangente hiperbólica com coefici-
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ente β = 1. O algoritmo de treinamento empregado foi o backpropagation com fator de mo-

mentum α = 0,8 e taxa de aprendizagem η = 0,01. Também para esta rede neural, 10.483 pa-

drões foram utilizados durante o treinamento e um total de 4.492 padrões no processo de vali-

dação. 
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Figura 45 - Topologia da RNA corretora. 

 

É importante salientar que a RNA corretora (34-20-5-1) obteve um erro absoluto mé-

dio de 2,78 A na aproximação funcional para os dados de validação. A Figura 46 apresenta o 

resultado proveniente da RNA corretora para um padrão de validação após o treinamento. 
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Figura 46 - Resposta da RNA corretora para um padrão de validação. 

 

5.3  O algoritmo de proteção e monitoramento proposto  

 

Como notado na descrição das condições de operação do transformador de potência, 

apenas a observação do conteúdo de segundo harmônico para verificar a necessidade ou não 

da atuação da proteção é insuficiente. Desta maneira, foi desenvolvido um algoritmo de prote-

ção e monitoramento na tentativa de se sobrepor este problema, realizando a detecção e a 

classificação das ocorrências transitórias relacionadas com a proteção de transformadores em 

tempo real.  

A Figura 47 ilustra o fluxograma do algoritmo de proteção e monitoramento imple-

mentado a cada uma das três fases do sistema de forma independente, após o tratamento do 

fenômeno da saturação de TCs, caso seja necessário. Posteriormente é tomada a decisão sobre 

a ocorrência do evento, avaliando-se as respostas de cada uma das fases em conjunto. 
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Figura 47 - Fluxograma do algoritmo de proteção e monitoramento proposto. 

 

Os dois primeiros blocos do fluxograma correspondem à aquisição e ao condiciona-

mento dos dados. Para simular a aquisição de dados em tempo real, ilustrado pelo bloco 1, 

considera-se uma janela correspondente a um ciclo dos sinais em análise, definida na frequên-

cia fundamental do sistema, para que sejam direcionados ao algoritmo proposto. Esta janela 

tem um deslocamento amostra-a-amostra sobre os sinais, e a cada movimento é realizado o 

condicionamento dos dados provenientes dos TC (bloco 2). Os sinais de corrente são filtrados 

por um filtro passa-baixa com uma frequência de corte de 480 Hz e reamostrados a uma taxa 

de 16 amostras por ciclo da frequência fundamental. Neste ponto, elimina-se a componente de 

sequência zero e se corrige a defasagem entre as formas de onda do primário e secundário do 

transformador (BRANCO, 2009). 

As formas de onda das correntes medidas nos dois lados do transformador originadas 

das simulações computacionais via o software ATP são os dados de entrada fornecidos ao 

algoritmo. 

 Após o condicionamento dos sinais de entrada, encontra-se a corrente diferencial (Id) 

e a corrente de restrição (Ir) de acordo com as fórmulas do bloco 3 do fluxograma, onde Ip e Is 

representam as correntes no lado primário e secundário do transformador, respectivamente. 
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Processa-se então a Transformada Wavelet Packet (TWP) de quarto nível destas formas de 

onda, com o intuito de se obter as informações sobre os componentes harmônicos presentes 

nos sinais.  

A referência (BARROS e DIEGO, 2006) ilustra a utilização da TW para análises rela-

cionadas à SEP. Neste trabalho, os autores desenvolveram uma metodologia que fornece in-

formações sobre os múltiplos da frequência fundamental de ordem ímpar presentes em um 

sinal elétrico. Para aplicação do algoritmo aqui proposto, adaptou-se a metodologia apresen-

tada de modo que também seja possível obter os componentes de ordem par como feito em 

BRANCO (2009).  Já a biblioteca da TW utilizada neste trabalho foi a mesma utilizada em 

(GUIDO, PEREIRA e SLAETS, 2009), elaborada em linguagem de programação C. 

Após o processamento das correntes Id e Ir pela TWP é possível encontrar as variáveis 

que servirão de entrada para o SF, representado pelo bloco 5 do fluxograma.  

O SF apresenta três entradas, sendo que a primeira entrada (IdF/IrF) corresponde a razão 

entre o valor eficaz do harmônico de primeira ordem (componente fundamental) de Id e de Ir. 

A segunda e terceira entrada (Id2 e Id5) referem-se aos conteúdos de segundo e quinto harmô-

nico presentes em Id, respectivamente. Vale comentar que a família de filtros utilizada para a 

obtenção das entradas do SF foi a Daubechies 20 (Db20), pois com esta foi possível realizar 

os melhores ajustes das regras fuzzy e obter os melhores resultados durante os testes. 

O SF propriamente dito se refere ao bloco 6 da Figura 47. Este tem a responsabilidade 

de classificar a condição de operação que ocorreu no transformador em estudo a partir das 

entradas apresentadas pelo bloco anterior. 

A Figura 48 ilustra as variáveis linguísticas de entrada do SF e a variável de saída 

fuzzy utilizadas. É possível observar na figura que as variáveis fuzzy de entrada são compostas 

por dois termos fuzzy: Baixa e Alta, cujas funções de pertinência são retangulares. Já a variá-

vel de saída é composta por quatro conjuntos fuzzy unitários (singletons) que definem a condi-
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ção transitória de operação a ser classificada, que neste caso são: Regime (RE), Energização 

em vazio (EV), Sobre-Excitação (SE) e Falta Interna (FI). 

 

 
 

Figura 48 - Funções de pertinência. 

 

Desta forma, torna-se possível a caracterização de oito regras de inferência. As quais 

são: 

 

1. Se (Id/Ir É Baixa) E (Id2 É Baixa) E (Id5 É Baixa) Então (Tipo É RE).    

2. Se (Id/Ir É Baixa) E (Id2 É Baixa) E (Id5 É Alta) Então (Tipo É SE).    

3. Se (Id/Ir É Alta) E (Id2 É Baixa) E (Id5 É Alta) Então (Tipo É SE).    

4. Se (Id/Ir É Alta) E (Id2 É Alta) E (Id5 É Baixa) Então (Tipo É EV).    

5. Se (Id/Ir É Alta) E (Id2 É Alta) E (Id5 É Alta) Então (Tipo É EV).    

6. Se (Id/Ir É Baixa) E (Id2 É Alta) E (Id5 É Baixa) Então (Tipo É EV).    

7. Se (Id/Ir É Baixa) E (Id2 É Alta) E (Id5 É Alta) Então (Tipo É EV).    

8. Se (Id/Ir É Alta) E (Id2 É Baixa) E (Id5 É Baixa) Então (Tipo É FI).    

 
 

É importante ressaltar que as variáveis de entrada, as funções de pertinência e as re-

gras de inferência foram definidas através de um conhecimento prévio sobre os conteúdos 

espectrais das diversas situações estudadas e inúmeros testes realizados até serem alcançados 

os ajustes apresentados. 
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Neste trabalho, o operador de implicação MAX-MIN foi utilizado por apresentar me-

nor esforço computacional e um rápido processamento quando comparado aos demais opera-

dores (ZIMMERMANN, 2001). 

Para o procedimento de defuzzificação foi aplicada a técnica do último máximo, que 

fornece como resposta o maior valor do domínio com máximo valor do grau de pertinência ao 

conjunto de saída. 

Cabe comentar também que a concepção deste SF foi baseada em uma implementação 

do padrão IEC 61131-7 (IEC, 2000), que trata da programação de aplicações de controle fuzzy 

em Controladores Lógicos Programáveis (CLP), sendo a biblioteca utilizada neste caso a Free 

Fuzzy Logic Library (FFLL, 2002). 

O último bloco da Figura 47 é responsável pela classificação da condição de operação 

por meio das saídas do SF aplicadas a cada uma das fases do transformador, para que se tenha 

uma única indicação. 

No caso de um apontamento de falta interna em alguma das três fases do transforma-

dor analisado, antes da classificação final, verifica-se se esta ocorrência não poderia ser classi-

ficada como de uma energização sob falta interna. Para tanto, é observado o valor da energia 

do primeiro detalhe da TW da forma de onda da corrente do secundário do transformador. A 

energia é calculada de acordo com a equação 12. Caso o valor desta energia seja zero, o trans-

formador foi energizado sob falta interna. Caso contrário, a situação foi realmente a de uma 

falta interna. O mesmo raciocínio vale para o caso da classificação inicial como de energiza-

ção em vazio. Caso a energia do primeiro detalhe da TW da forma de onda da corrente do 

secundário seja diferente de zero, a ocorrência será classificada como energização sob carga. 

Em caso contrário, a situação enfrentada realmente é de energização em vazio. 
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 (12) 

 

Onde n é o número da amostra do detalhe do sinal. 

Para finalizar, realiza-se uma análise das saídas do algoritmo e se conclui com relação 

à condição de operação do transformador de potência, sendo esta indicada pela saída de maior 

valor das três fases. 

Em relação ao trabalho anterior (BRANCO, 2009), este algoritmo apresenta certas 

modificações, como, por exemplo, a saída da condição de operação do transformador de po-

tência referente à energização em paralelo, pois neste caso não existe nenhum transformador 

de potência conectado em paralelo ao TR1A, que é o foco deste estudo. Em contraposição, 

outra condição foi adicionada. Neste caso, a condição de energização sob carga que não foi 

analisada por (BRANCO, 2009). Além disso, a partir deste trabalho será validada a metodo-

logia do trabalho anterior para uma situação diferente, visto que esta agora será testada para 

um transformador de potência abaixador. Portanto, para uma completa análise, todas as seis 

possíveis condições de operação do transformador de potência aqui citadas serão simuladas e 

os resultados da classificação do algoritmo proposto serão apresentados no Capítulo 6. 

A partir das simulações computacionais citadas no Capítulo 4 via software ATP, foi 

verificado o surgimento ou não de correntes diferenciais a cada fenômeno avaliado. Nos casos 

em que a presença desta corrente era indesejável, sua classificação foi realizada pelo algorit-

mo modificado desenvolvido por BRANCO (2009), conforme ilustra a Figura 1. Neste senti-

do, caso a situação geradora da corrente diferencial fosse prejudicial ao transformador prote-

gido, a proteção associada deveria ser sensibilizada. 

Caso contrário, ou seja, para os casos de regime, sobre-excitação, energização em va-

zio, energização sob carga e para os distúrbios de QEE aplicados ao secundário do transfor-
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mador, o algoritmo deve ter robustez suficiente para a classificação, justificando o porquê da 

não atuação da proteção para os casos presenciados. 

Para tanto, todos os distúrbios de QEE citados no Capítulo 4 foram também simula-

dos. Relembra-se que na presença destes casos o sistema de proteção associado ao transfor-

mador em análise deve interpretar os mesmos como condições de regime permanente. 

Ainda com o intuito de avaliar o algoritmo de classificação desenvolvido, algumas das 

condições de operações do transformador de potência (sobre-excitação, energização sob carga 

e falta interna) serão simuladas juntamente com distúrbios associados à falta da QEE e aplica-

dos no lado secundário do transformador. Sendo assim, a resposta do algoritmo será verifica-

da em relação à influência que estes eventos podem provocar no sistema primário da conces-

sionária. Este tipo de análise torna-se interessante já que ilustra a maneira com que as distri-

buidoras de energia sentem os fenômenos ocorridos no lado do consumidor (secundário), a 

partir dos valores de tensão e corrente esperados, podendo servir como base para aprimora-

mentos no sistema.  

 

5.4 Caso-exemplo 

 

Nesta seção, será mostrado o passo a passo do algoritmo completo proposto e aplicado 

a um dos casos simulados, visando melhor ilustrar cada uma das etapas da Figura 42. Para tal 

demonstração, o caso escolhido refere-se a uma situação de curto-circuito monofásico franco 

aplicado em L1(Figura 28). As formas de onda das correntes trifásicas para esta situação fo-

ram tomadas em ambos os lados do transformador por meio dos TC alocados, e são exibidas 

na Figura 49. 
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Figura 49 - Correntes trifásicas em ambos os lados do transformador. 

 

Na sequência, verifica-se a ocorrência da saturação dos TC. Pela Figura 49, percebe-se 

que para algumas amostras, ocorrerá a detecção por parte da primeira RNA deste fenômeno e 

a necessidade de correção dos sinais. Desta forma, a RNA corretora será acionada. A Figura 

50 ilustra as formas de ondas anteriormente apresentadas (Figura 49) já corrigidas pela atua-

ção da segunda RNA. 

 

 

Figura 50 - Correntes trifásicas em ambos os lados do transformador após a correção da saturação. 
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Como próximo passo, encontra-se a corrente diferencial (Figura 51) e a corrente de 

restrição de acordo com as fórmulas mencionadas anteriormente. Posteriormente, processa-se 

a TWP de quarto nível destas formas de ondas. Sendo assim, as outras duas entradas necessá-

rias e já justificadas ao SF são obtidas e ilustradas na Figura 52. 

 

 

Figura 51 - Correntes trifásicas diferenciais. 

 

 

Figura 52 – Outras entradas do Sistema Fuzzy. 
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O SF, que possui a responsabilidade de classificar a condição de operação enfrentada 

pelo transformador é então acionado. Porém, como o SF é aplicado às três fases do sistema, 

no final, serão obtidas três respostas. A resposta a ser escolhida dentre as três será a que pos-

sui o maior valor de acordo com a variável de saída “Evento”. Neste sentido, para o caso-

exemplo, a saída final do algoritmo de proteção e monitoramento é apresentada na Figura 53. 

 

 

Figura 53 - Saída final do Sistema Fuzzy para o caso-exemplo. 

 

Neste caso, por se tratar de um evento externo ao transformador analisado, o algoritmo 
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(RE). Contudo, tal resposta não foi evidenciada. A justificativa para tal comportamento vem 

do surgimento de correntes diferenciais indevidas que vieram a induzir a uma classificação 

equivocada do algoritmo. 

Além disto, em relação aos efeitos refletidos para o lado primário do transformador, 

nota-se que as tensões sofreram afundamentos com menor intensidade neste lado, quando 

comparadas às tensões no secundário, e com valores distintos dos esperados pela própria con-
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da para este caso, os percentuais de afundamento, elevação e interrupção das tensões, bem 

como de aumento e/ou decréscimo das correntes, observados nas três fases do sistema durante 

o caso-exemplo, são apresentados nas Tabelas 3 e 4. 

 

 

Figura 54 - Tensões trifásicas em ambos os lados do transformador. 

 

Tabela 3 - Distúrbios observados nas formas de ondas das tensões trifásicas (Figura 54). 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A Afundamento de 50% Interrupção de 95% 

Fase B Afundamento de 10% Elevação de 20% 

Fase C Regime Afundamento de 50% 

 

Tabela 4 - Distúrbios referentes às correntes (Figura 49). 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A Aumento de 990% Aumento de 1001% 

Fase B Aumento de 503% Aumento de 505% 

Fase C Aumento de 415% Aumento de 419% 
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6. RESULTADOS DA CLASSIFICAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS E DA REFLE-

XÃO PARA O ALIMENTADOR PRINCIPAL  

 

O propósito deste capítulo é apresentar os resultados do algoritmo proposto frente às 

várias situações transitórias comumente ocorridas nos transformadores de potência, princi-

palmente, as que originam correntes diferenciais que podem vir a afetar a proteção diferencial 

convencional. Além disto, serão apresentadas as análises realizadas perante as simulações 

apontadas anteriormente, na tentativa de relacionar os distúrbios de QEE originários do lado 

secundário do transformador com as correntes diferenciais que podem vir a surgir, assim co-

mo também o efeito destes distúrbios para a concessionária de energia, representada pelo lado 

primário deste transformador. 

Sendo assim, ao longo deste capítulo serão feitas considerações e análises a cerca de 

todos os casos simulados. 

 

6.1 Algoritmo de proteção e monitoramento  

 

O primeiro caso a ser ilustrado em relação ao algoritmo de proteção e monitoramento 

diz respeito à condição de regime permanente de operação do sistema. Para tanto, na Figura 

55 são mostradas as tensões e correntes trifásicas medidas pelos TPC, TP e TC em ambos os 

lados do transformador TR1A. Além disto, são exibidas também as entradas do SF: a corrente 

diferencial, a razão entre a componente de segundo harmônico e a fundamental - Ih2/Ihf (%), 

e a razão entre a componente de quinto harmônico e a fundamental - Ih5/Ihf (%), de cada uma 

das três fases do sistema. Por fim, a saída do algoritmo referente à classificação da ocorrência 

também é apresentada. Como pode ser observado, a partir de uma janela de dados de 16 a-
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mostras necessárias para a inicialização do processamento, o algoritmo é sensibilizado acu-

sando uma situação de regime permanente (RE) como era esperado. 

Em relação à QEE, para esta situação de regime permanente, como era esperado, não 

se observa nenhuma variação nas magnitudes das formas de onda das tensões e correntes tri-

fásicas em ambos os lados do transformador durante toda a simulação, sendo os valores de 

DHT e DHI iguais a 0,6% e 0,8%, respectivamente. 

No que diz respeito à situação de sobre-excitação (SE), foram realizadas 61 simula-

ções envolvendo os valores de tensão nominal entre 110% e 170%, com passos de acréscimo 

de 1%. Na prática, um transformador sob uma severa condição de sobre-excitação deve ser 

desconectado do sistema a fim de evitar maiores danos e percentuais muito acima dos 110% 

não serão evidenciados. Mesmo assim, para todas as situações, o algoritmo também respon-

deu como esperado, classificando corretamente todas as situações na maioria de suas amostras 

já a partir do primeiro caso com 110% do valor de tensão nominal (Figura 56). A correta clas-

sificação a partir deste valor representa um avanço em relação à BRANCO (2009) que apenas 

conseguia classificar adequadamente as situações de sobre-excitação para valores acima de 

125% do valor de tensão nominal. Como pode ser observada, a indicação da ocorrência é feita 

imediatamente após as 16 amostras iniciais necessárias para se completar uma janela de da-

dos. No que se diz respeito à QEE, não se observa uma variação significativa nas magnitudes 

das formas de onda das tensões e correntes trifásicas em ambos os lados do transformador 

durante toda a simulação. Já os valores de DHT e DHI para as três fases do lado primário são 

iguais a 2,5% e 1,2%, respectivamente. Já para o lado secundário o DHT observado foi de 

8,6% e o DHI de 4,6%. 
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Figura 55 - Saída do algoritmo para uma situação de regime permanente. 
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Figura 56 - Saída do algoritmo para uma situação de sobre-excitação. 
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Pela observação de como o algoritmo proposto se comportava perante as situações de 

energização sob carga (EC) e energização em vazio (EV), variou-se o ângulo de inserção des-

tas energizações entre 270º e 90º, em passos de 15º, gerando um total de 13 casos para cada 

uma. O algoritmo foi capaz de detectar e classificar corretamente todas as situações, como, 

por exemplo, mostram as Figuras 57 (EC) e 58 (EV). 

No caso da EC, os valores de DHT e DHI para cada uma das fases do sistema em am-

bos os lados do transformador são mostrados nas Tabelas 5 e 6, respectivamente. Entretanto, 

como no caso da EV o secundário do transformador é mantido em aberto, apenas os valores 

de DHT e DHI para o lado primário do transformador serão apresentados nas Tabelas 7 e 8, 

respectivamente. 

 

Tabela 5 - Valores de DHT para a situação de EC. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A 10% 12% 

Fase B 8% 12% 

Fase C 8% 10% 

 

Tabela 6 - Valores de DHI para a situação de EC. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A 25% 18% 

Fase B 25% 18% 

Fase C 20% 18% 

 

Tabela 7 - Valores de DHT para a situação de EV. 

 Lado primário 

Fase A 15% 

Fase B 13% 

Fase C 15% 
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Tabela 8 - Valores de DHI para a situação de EV. 

 Lado primário 

Fase A 25% 

Fase B 23% 

Fase C 23% 

 

Para cada situação de falta interna (FI) considerou-se, como apresentado no capítulo 4: 

o tipo de falta (fase-terra, entre fases ou entre espiras); o enrolamento envolvido (primário ou 

secundário); a porcentagem deste enrolamento como mostrado na Figura 20; e o ângulo de 

fase de inserção (entre 270º e 90º, em passos de 15º), gerando um total 364 casos. 

Para todos estes casos simulados, o algoritmo apontou corretamente a situação avalia-

da. Em média, a classificação final teve um atraso de 12 amostras após a real aplicação da 

falta. Até estas 12 amostras, a ocorrência foi classificada como energização sob carga (EC), 

devido à presença de componentes harmônicos diferentes da fundamental, como por exemplo, 

ilustrado na Figura 59. 

No que se refere à QEE, se observa uma predominância da frequência fundamental nas 

formas de onda das tensões e correntes trifásicas em ambos os lados do transformador, mesmo 

após a aplicação do curto-circuito. Contudo, para cada fase, observam-se diferentes distúrbios 

e severidades em relação às magnitudes de tensão e corrente como mostram as Tabelas 9 e 10. 

 

Tabela 9 - Distúrbios referentes às tensões. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A Afundamento de 25% Afundamento de 85% 

Fase B Regime Elevação de 20% 

Fase C Regime Afundamento de 15% 

 

Tabela 10 - Distúrbios referentes às correntes. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A Aumento de 490% Regime 

Fase B Aumento de 305% Decréscimo de 50% 

Fase C Aumento de 200% Decréscimo de 45% 
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Figura 57 - Saída do algoritmo para uma situação de energização sob carga. 
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Figura 58 - Saída do algoritmo para uma situação de energização em vazio. 
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Figura 59 - Saída do algoritmo para uma situação de falta interna. 
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Foram também aplicadas situações de energização sob falta interna (ED). Como para o 

caso anterior, o número total de casos simulados foi de 364, já que os parâmetros envolvidos 

são os mesmos.  

Como comentado no capítulo 5, para estas situações o SF deveria responder com a in-

dicação de uma falta interna (FI). Porém, após a verificação da energia do detalhe de primeira 

ordem da TW das correntes do secundário do transformador, nota-se que esta ocorre ao mes-

mo tempo em que uma energização. Para todos estes casos, o algoritmo indicou corretamente 

que o transformador estava submetido a uma situação de falta interna durante um procedimen-

to de energização, como por exemplo, exibido na Figura 60. Entretanto, assim como nas situ-

ações de falta interna, o tempo de início de detecção ficou comprometido em 12 amostras 

devido ao conteúdo harmônico caracterizado quando do início de uma falta. Apesar deste a-

traso, os resultados desta pesquisa também representam um avanço em relação à BRANCO 

(2009), onde o atraso era, em média, de 16 amostras. 

Cabe comentar que, como no caso da ED, o secundário do transformador é mantido 

em aberto. Sendo assim, apenas os valores de DHT e DHI para o lado primário do transfor-

mador serão apresentados nas Tabelas 11 e 12, respectivamente. 

 

Tabela 11 - Valores de DHT. 

 Lado primário 

Fase A 12% 

Fase B 10% 

Fase C 10% 

 

Tabela 12 - Valores de DHI. 

 Lado primário 

Fase A 23% 

Fase B 8% 

Fase C 12% 
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Figura 60 - Saída do algoritmo para uma situação de energização sob falta interna. 
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6.2 Correntes diferenciais originadas por distúrbios de QEE no secundário do 

transformador 

 

A partir das simulações dos distúrbios de QEE no secundário do transformador TR1A 

discutidas no Capítulo 4, será verificada a presença ou não de correntes diferenciais sobre o 

transformador protegido. Frente a tais situações, o que é esperado como classificação por par-

te do algoritmo de monitoramento é a situação de regime permanente (RE), por tratar-se de 

eventos externos ao transformador em análise. 

Para tal objetivo, curtos-circuitos foram aplicados ao longo do alimentador variando-

se o tipo de falta, o local de aplicação e a resistência de falta envolvida, gerando assim, dis-

túrbios de QEE diferentes em cada uma das fases do sistema (afundamentos e elevações de 

tensão), ou mesmo, envolvendo as três fases (desequilíbrio de tensão). 

Inicialmente, para exemplificar estas situações, um curto-circuito monofásico franco e 

aplicado em L1 será apresentado. Observando a Figura 61, vê-se que por várias vezes a corren-

te diferencial torna-se bastante elevada após a aplicação do curto-circuito e, juntamente, com 

valores elevados de segundo e quinto harmônicos também presentes, acaba afetando o desem-

penho do algoritmo, que classifica a ocorrência como sobre-excitação (SE) ou energização 

sob carga (EC). 

No que diz respeito à QEE, como dito anteriormente, as tensões e as correntes de cada 

fase sofrem diferentes distúrbios com diferentes severidades como mostram as Tabelas 13 e 

14.  
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Tabela 13 - Distúrbios referentes às tensões. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A Afundamento de 50% Interrupção de 95% 

Fase B Afundamento de 10% Elevação de 20% 

Fase C Regime Afundamento de 50% 

 

Tabela 14 - Distúrbios referentes às correntes. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A Aumento de 990% Aumento de 1001% 

Fase B Aumento 503% Aumento de 505% 

Fase C Aumento de 415% Aumento de 419% 

 

Ainda para uma falta fase-terra franca, agora aplicada em L3, nota-se na Figura 62 uma 

corrente diferencial com valores menores e componentes de segundo e quinto harmônicos um 

pouco mais elevados apenas no início da aplicação do curto-circuito, o que também vem pre-

judicar o funcionamento do algoritmo neste instante. Porém, na sequência, o algoritmo conse-

gue classificar corretamente a ocorrência como RE em relação ao transformador.  

Em relação à QEE, os distúrbios observados nas tensões e correntes em cada fase do 

sistema são quantificados nas Tabelas 15 e 16, respectivamente.  

 

Tabela 15 - Distúrbios referentes às tensões. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A Regime Afundamento de 10% 

Fase B Regime Afundamento de 15% 

Fase C Regime Elevação de 10% 

 

Tabela 16 - Distúrbios referentes às correntes. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A Decréscimo de 20% Decréscimo de 25% 

Fase B Aumento de 40% Aumento de 50% 

Fase C Aumento de 35% Aumento de 41% 
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Figura 61 - Saída do algoritmo para um curto-circuito fase-terra franco aplicado em L1. 
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Figura 62 - Saída do algoritmo para um curto-circuito fase-terra franco aplicado em L3. 
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Já para a mesma situação de falta fase-terra franca aplicada em L4, a corrente diferen-

cial observada na Figura 63 apresenta valores baixos, assim como os harmônicos de segunda e 

quinta ordem, fazendo com que a situação seja classificada corretamente como RE durante 

toda a análise.  

As Tabelas 17 e 18 ilustram os diferentes distúrbios de QEE ocasionados em cada fa-

se. 

 

Tabela 17 - Distúrbios referentes às tensões. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A Regime Regime 

Fase B Regime Regime 

Fase C Regime Regime 

 

Tabela 18 - Distúrbios referentes às correntes. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A Aumento de 10% Aumento de 15% 

Fase B Aumento de 10% Aumento de 15% 

Fase C Decréscimo de 10% Decréscimo de 15% 

 

 

Vale frisar que as três situações anteriormente apresentadas e aplicadas em L1, L3 e L4 

foram caracterizadas por uma resistência de falta de zero (0) Ohms. Já para o caso de uma 

falta fase-terra aplicada com resistência de falta de 40 Ω em L1, a ocorrência apresenta baixos 

valores de corrente diferencial, segundo e quinto harmônicos, permitindo uma correta análise 

por parte do algoritmo, como mostrado na Figura 64.  

No que diz respeito à QEE, os diferentes distúrbios sofridos por cada fase são exibidos 

nas Tabelas 19 e 20.  
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Tabela 19 Distúrbios referentes às tensões. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A Regime Regime 

Fase B Regime Regime 

Fase C Regime Regime 

 

Tabela 20 - Distúrbios referentes às correntes. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A Aumento de 12% Aumento de 15% 

Fase B Regime Regime 

Fase C Regime Regime 
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Figura 63 - Saída do algoritmo para um curto-circuito fase-terra franco aplicado em L4. 
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Figura 64 - Saída do algoritmo para um curto-circuito fase-terra, com resistência de falta de 40 Ohms, aplicado em L1. 
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Seguindo o mesmo procedimento para a situação de uma falta bifásica franca aplicada 

em L1, observa-se também que, devido à proximidade da falta externa com o transformador 

protegido, para alguns segundos, a corrente diferencial apresenta valores elevados, assim co-

mo também, para o conteúdo de segundo harmônico. Tais características fazem com que o 

algoritmo interprete a situação como sendo uma energização sob carga (EC), como ilustrado 

na Figura 65.  

Em relação à QEE, as Tabelas 20 e 21 mostram os distúrbios ocasionados nas tensões 

e correntes de cada uma das fases do sistema, respectivamente. 

 

Tabela 21 - Distúrbios referentes às tensões. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A Afundamento de 80% Afundamento de 50% 

Fase B Afundamento de 10% Regime 

Fase C Afundamento de 10% Afundamento de 50% 
 

Tabela 22 - Distúrbios referentes às correntes. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A Aumento de 980% Aumento de 990% 

Fase B Regime Regime 

Fase C Aumento de 985% Aumento de 995% 

 

A mesma falta bifásica franca agora a em L3, apresenta corrente diferencial elevada 

apenas em uma fase inicial, assim como também os conteúdos de segundo e quinto harmôni-

co, afetando inicialmente a decisão do algoritmo que classifica a ocorrência como energização 

sob carga (EC). Porém, na sequência, o algoritmo vem a classificar corretamente a situação 

como sendo regime permanente (RE), como mostra a Figura 66.  

A análise referente aos distúrbios de QEE observados em cada fase do sistema é retra-

tada pelas Tabelas 23 e 24. 
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Tabela 23 - Distúrbios referentes às tensões. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A Regime Regime 

Fase B Afundamento de 10% Afundamento de 20% 

Fase C Afundamento de 15% Afundamento de 15% 
 

Tabela 24 - Distúrbios referentes às correntes. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A Regime Regime 

Fase B Aumento de 315% Aumento de 320% 

Fase C Aumento de 480% Aumento de 390% 

 

Como no caso da falta fase-terra, para um curto-circuito aplicado em L4, já não há 

mais interferência da aplicação de uma falta bifásica franca no surgimento de correntes dife-

renciais, ou aumento dos níveis de conteúdo de segundo e quinto harmônico presentes. Ou 

seja, o algoritmo classifica desde o início da análise a ocorrência como sendo regime perma-

nente (RE) – Figura 67.  

As Tabelas 25 e 26 ilustram os distúrbios de QEE observados em ambos os lados do 

transformador em relação às tensões e correntes trifásicas. 

 

Tabela 25 - Distúrbios referentes às tensões. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A Regime Regime 

Fase B Regime Regime 

Fase C Regime Regime 

 

Tabela 26 - Distúrbios referentes às correntes. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A Aumento de 95% Aumento de 98% 

Fase B Regime Regime 

Fase C Aumento de 70% Aumento de 75% 
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Figura 65 - Saída do algoritmo para um curto-circuito fase-fase franco aplicado em L1. 
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Figura 66 - Saída do algoritmo para um curto-circuito fase-fase franco aplicado em L3.
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Figura 67 - Saída do algoritmo para um curto-circuito fase-fase franco aplicado em L4. 
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Para situações de faltas com resistências mais elevadas (40 Ω), a falta bifásica em L1, 

já não apresenta nenhuma interferência na decisão do algoritmo. Como pode ser observada 

pela Figura 68, a classificação da ocorrência é realizada com sucesso desde seu início.  

No que diz respeito à QEE, cada fase sofre diferentes distúrbios com diferentes severi-

dades como apontam as Tabelas 27 e 28.  

 

Tabela 27 - Distúrbios referentes às tensões. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A Regime Regime 

Fase B Regime Regime 

Fase C Regime Regime 

 

Tabela 28 - Distúrbios referentes às correntes. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A Aumento de 150% Aumento de 155% 

Fase B Regime Regime 

Fase C Aumento de 135% Aumento de 137% 

 

Os mesmos resultados e análises podem ser extrapolados para as situações de falta bi-

fásica-terra (Figuras 69 a 72) e trifásica (Figuras 73 a 76). Ou seja, para as situações de curto-

circuito mais próximas ao transformador, o algoritmo será afetado pela presença de altas cor-

rentes diferenciais e elevados conteúdos de segundo e quinto harmônico. Ao se afastar do 

transformador, essa influência irá diminuindo, a ponto de só ter efeito no início da aplicação 

da falta. Já para distâncias maiores com relação ao transformador protegido (locais L4 e L5), 

nenhuma interferência é observada e o algoritmo aponta corretamente a situação evidenciada 

desde o início da análise. O mesmo vale para situações de curtos-circuitos aplicados com re-

sistência de falta de 40 Ω. Para estas situações, nenhum dos casos apresentou efeito negativo 

na decisão do algoritmo proposto. 
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Figura 68 - Saída do algoritmo para um curto-circuito fase-fase, com resistência de falta de 40 Ohms, aplicado em L1. 
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Figura 69 - Saída do algoritmo para um curto-circuito fase-fase-terra franco aplicado em L1. 
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Figura 70 - Saída do algoritmo para um curto-circuito fase-fase-terra franco aplicado em L3. 
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Figura 71 - Saída do algoritmo para um curto-circuito fase-fase-terra franco aplicado em L4. 
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Figura 72 - Saída do algoritmo para um curto-circuito fase-fase-terra, com resistência de falta de 40 Ohms, aplicado em L1. 
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Figura 73 - Saída do algoritmo para um curto-circuito trifásico franco aplicado em L1. 
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Figura 74 - Saída do algoritmo para um curto-circuito trifásico franco aplicado em L3. 
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Figura 75 - Saída do algoritmo para um curto-circuito trifásico franco aplicado em L4. 
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Figura 76 - Saída do algoritmo para um curto-circuito trifásico com resistência de falta de 40 Ohms aplicado em L1. 
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Referente às cargas não lineares, retificador (Figura 77) e FEA (Figura 78), em L1, 

como já esperado, a inserção das mesmas não irá fazer surgir uma corrente diferencial consi-

derável para o transformador protegido, assim como também não altera os níveis do conteúdo 

de segundo e quinto harmônicos. Desta maneira, o algoritmo irá classificar a ocorrência de 

maneira como sendo regime permanente durante toda a análise. 

No que se refere à QEE, para os dois tipos de cargas não lineares, não se observaram 

uma variação significativa nas magnitudes das formas de onda das tensões e correntes trifási-

cas em ambos os lados do transformador durante toda a simulação. O mesmo ocorreu para os 

valores de DHT e DHI, que para as três fases foram iguais a 0,6% e 0,8%, respectivamente, 

para ambos os lados do transformador. 
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Figura 77 - Saída do algoritmo com a inserção do retificador em L1. 
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Figura 78 - Saída do algoritmo com a inserção do FEA em L1. 
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6.3 Efeitos refletidos para o lado primário devido aos distúrbios de QEE aplicados 

no lado secundário do transformador 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos quando das simulações de dis-

túrbios de QEE no lado secundário do transformador TR1A e da propagação (reflexão) destes 

para o lado primário do transformador. Desta maneira, procurar-se-á analisar o que a conces-

sionária de energia percebe quando da ocorrência de algum evento de QEE em seus consumi-

dores de energia finais. 

Para esta análise, todos os casos de afundamentos e elevações de tensão gerados a par-

tir dos curtos-circuitos serão utilizados, como na seção anterior. Porém, assim como foi ob-

servado anteriormente, para os casos com resistência de falta de 40 Ω, as formas de onda das 

tensões e correntes trifásicas em ambos os lados do transformador, praticamente, não sofrem 

alterações. Desta maneira, atenção será dada apenas aos casos de distúrbios de QEE origina-

dos a partir de curtos-circuitos francos nos cinco pontos considerados. 

Para exemplificar esta propagação ocorrida no lado primário, pelos distúrbios de QEE 

simulados no lado secundário do transformador TR1A, na Figura 79 estão representadas as 

formas de onda das tensões e correntes trifásicas observadas para um curto-circuito trifásico 

franco aplicado em L1. 

AUNG e MILANOVIC (2006) apresentam um estudo de como as tensões trifásicas 

devem se comportar em ambos os lados de um transformador a depender do tipo de ligação 

presente entre o primário e secundário. Como, o transformador TR1A em análise nesta pes-

quisa possui ligação delta-estrela (Dyn1), o trabalho de AUNG e MILANOVIC (2006) será 

utilizado como referência para se calcular os valores esperados no primário a partir dos dis-

túrbios de QEE provocados no seu lado secundário. 
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Figura 79 - Formas de onda das tensões e correntes trifásicas em ambos os lados do transformador observadas para um curto-circuito trifásico franco aplicado 

em L1. 
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Pelos resultados apresentados, fica claro que dependendo do tipo de falta ocorrido em 

um dos lados do transformador, para o outro lado, podem ser refletidas situações de afunda-

mento em uma, ou duas fases, ou até mesmo de interrupção em uma das fases, como mostra a 

Tabela 29. Por exemplo, para uma falta fase-terra, os valores dos afundamentos refletidos 

para o outro lado do transformador são no máximo de 0,58 pu. da tensão eficaz de pré-falta 

para duas das fases (incluindo a fase faltosa), mantendo-se a terceira fase sã.  

 

Tabela 29 - Propagação de um afundamento de tensão causado por faltas assimétricas através de 

um transformador Dyn1. 

Tipo de falta Tensões de falta (pu.) 
Afundamento de tensão  

propagado (pu.) 

Fase-terra 

0 0,58 

1 0,58 

1 1 

Fase-fase-terra 

0 0,58 

0 0 

1 0,58 

Fase-fase 

1 0,87 

0,5 0,87 

0,5 0 

 

 Por meio de simulações em regime permanente sobre o sistema elétrico em análise, 

observa-se que o erro decorrente do uso da formulação proposta por AUNG e MILANOVIC 

(2006) é de no máximo 1% para os valores de tensão e de 5% para os valores de corrente. 

Logo, estes valores serão adotados como limiares para a análise dos efeitos ocasionados no 

primário do transformador, tomando como base os valores de tensão e corrente esperados. 

A seguir serão apresentadas algumas tabelas compostas das seguintes colunas: local de 

aplicação do curto-circuito (Local); tensão eficaz média medida na fase “n” (Vnm) (V); tensão 

eficaz média esperada na fase “n” (Vne) (V); erro relativo da tensão da fase “n” (eVn) (%); cor-
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rente eficaz média medida na fase “n” (Inm) (A); corrente eficaz média esperada na fase “n” 

(Ine) (A); e erro relativo da corrente da fase “n” (eIn) (%).  

As Tabelas de 30 a 33 representam, respectivamente, os curtos-circuitos francos do ti-

po fase-terra, fase-fase, fase-fase-terra e trifásica. As células em destaque apontam os casos 

em que os limiares anteriormente apontados foram ultrapassados. 

Observa-se pelas tabelas apresentadas que na medida em que a distância em relação ao 

transformador TR1A vai aumentando, os erros relativos apresentados, tanto pelas tensões, 

quanto pelas correntes, vão diminuindo. 

Vale ainda destacar o caso de curtos-circuitos trifásicos (Tabela 4), em que os erros re-

lativos apresentados são altos para as situações de faltas aplicadas próximas ao transformador 

TR1A. 

No que segue, atenção será dada aos efeitos ocasionados pela conexão das cargas não 

lineares ao sistema.  

Como já apresentado, a conexão do retificador não chega a surtir efeito considerável 

nas formas de onda das tensões e correntes em ambos os lados do transformador TR1A. 

Porém, como pode ser observado na Figura 80, o transformador próprio do retificador 

apresenta um conteúdo harmônico considerável com componentes ímpares não múltiplos de 

três. No entanto, este conteúdo harmônico não se propaga para o lado primário do próprio 

transformador como mostrado em Figura 81. 
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Tabela 30 - Curtos-circuitos francos fase-terra. 

Local Vam Vae eVa(%) Vbm Vbe eVb(%) Vcm Vce eVc(%) Iam Iae eIa(%) Ibm Ibe eIb(%) Icm Ice eIc(%) 

L1 73,7 77,4 4,8 131,9 131,7 0,1 111,1 113,5 2,1 19,1 21,9 12.7 8,0 9,4 14,6 11,1 12,5 11,2 

L2 131,7 126,1 4,4 122,6 131,7 6,9 120,8 111,3 8,5 1,2 1,3 6,3 3,8 4,1 7,1 4,4 4,9 10,9 

L3 131,7 126,1 4,4 120,8 131,7 8,2 122,6 111,3 10,2 1,2 1,3 6,3 3,8 4,1 7,1 4,4 4,9 10,9 

L4 126,0 125,8 0,1 131,9 131,7 0,1 127,4 129,1 1,6 3,0 3,2 7,3 1,4 1,4 4,2 3,0 3,1 4,7 

L5 128,1 128,1 0,0 131,9 131,7 0,1 129,6 130,2 0,5 2,6 2,8 4,6 1,7 1,8 2,4 2,6 2,7 3,3 

 

Tabela 31 - Curtos-circuitos francos fase-fase. 

Local Vam Vae eVa(%) Vbm Vbe eVb(%) Vcm Vce eVc(%) Iam Iae eIa(%) Ibm Ibe eIb(%) Icm Ice eIc(%) 

L1 40,5 74,3 45,4 116,7 123,2 5,2 115,2 131,7 12,5 23,0 26,4 12,9 21,0 24,4 14,0 2,06 2,05 0,1 

L2 126,4 131,7 4,1 95,1 127,7 25,5 120,9 126,3 4,2 2,0 2,0 0,1 10,1 11,5 11,9 8,1 9,5 14,3 

L3 126,3 131,7 4,1 95,1 127,7 25,5 120,9 126,3 4,2 2,0 2,0 0,1 10,1 11,4 11,9 8,1 9,5 14,3 

L4 115,2 121,9 5,5 124,1 128,7 3,5 131,5 131,7 0,2 6,2 6,9 9,9 4,6 5,3 11,9 2,0 2,0 0,1 

L5 124,0 128,3 3,3 127,1 130,1 2,3 132,8 131,7 0,8 4,3 4,7 7,8 3,3 3,6 8,5 2,0 2,0 0,3 

 

Tabela 32 - Curtos-circuitos francos fase-fase-terra. 

Local Vam Vae eVa(%) Vbm Vbe eVb(%) Vcm Vce eVc(%) Iam Iae eIa(%) Ibm Ibe eIb(%) Icm Ice eIc(%) 

L1 107,8 147,2 26,8 107,8 147,2 26,8 98,4 98,9 0,6 26,2 30,0 12,6 18,1 21,0 13,5 9,6 13,0 25,7 

L2 95,1 109,4 13,1 95,1 109,4 13,1 117,4 100,1 17,3 2,5 2,6 4,6 10,0 11,4 12,1 8,3 9,7 14,0 

L3 95,1 109,4 13,1 95,1 109,4 13,1 117,4 100,1 17,2 2,5 2,6 4,6 10,0 11,4 12,0 8,3 9,7 14,0 

L4 122,4 131,3 6,8 122,4 131,3 6,8 129,5 126,8 2,1 6,0 6,7 9,8 4,9 5,5 11,9 2,2 2,2 1,8 

L5 126,2 131,5 4,0 126,2 131,5 4,0 131,5 129,8 1,3 4,2 4,6 7,8 3,5 3,8 8,4 2,1 2,2 1,1 

 

Tabela 33 - Curtos-circuitos francos trifásicos. 

Local Vam Vae eVa(%) Vbm Vbe eVb(%) Vcm Vce eVc(%) Iam Iae eIa(%) Ibm Ibe eIb(%) Icm Ice eIc(%) 

L1 40,5 2,1 1.805,9 40,6 2,1 1.806,6 40,5 2,2 1.723,6 30,3 35,0 13,5 29,0 26,1 11,0 34,8 28,4 22,8 

L2 95,2 80,1 18,8 95,1 80,0 18,9 95,2 80,1 18,8 10,5 12,1 13,0 10,5 12,1 12,9 10,5 12,1 13,1 

L3 95,2 80,1 18,8 95,1 80,0 18,9 95,2 80,1 18,8 10,5 12,1 12,9 10,5 12,1 12,8 10,5 12,1 13,1 

L4 115,1 108,4 6,3 115,1 108,2 6,3 115,0 108,2 6,2 6,2 7,0 11,0 6,2 7,0 11,0 6,2 7,0 11,3 

L5 124,0 120,7 2,8 123,8 120,7 2,6 124,0 120,8 2,6 4,3 4,7 8,7 4,3 4,7 8,6 4,3 4,7 8,6 
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Figura 80 - Espectro de frequência da tensão no secundário do transformador do retificador. 

 

 

Figura 81 - Espectro de frequência da tensão no primário do transformador do retificador. 
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conteúdos harmônicos propagam-se até em mesma quantidade para o primário do transforma-

dor. 

 

 

Figura 82 - Correntes trifásicas observadas no primário do transformador de conexão do retificador. 

 

 

Figura 83 - Correntes trifásicas observadas no secundário do transformador de conexão do retificador. 
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Sobre a conexão do FEA, esta também não chega a surtir efeito considerável nas for-

mas de onda das tensões e correntes em ambos os lados do transformador TR1A. Contudo, 

direcionando a análise para o transformador próprio do FEA, como pode ser ilustrado pela 

Figura 84, observa-se um conteúdo harmônico na tensão com componentes de ordem bastante 

elevada, bem como um conteúdo sub-harmônico. Porém, este conteúdo harmônico também 

não se propaga para o lado primário do próprio transformador como mostrado em Figura 85. 

 

 

Figura 84 - Espectro de frequência da tensão no secundário do transformador do FEA. 

 

Já em relação às correntes trifásicas, como visto anteriormente no espectro de frequên-

cia (Figuras 40 e 41) e agora nas formas de onda do primário e secundário (Figuras 86 e 87), 

observa-se que nenhuma componente harmônica é filtrada pelo transformador, ou seja, os 

conteúdos harmônicos propagam-se até em mesma quantidade, destacando também a presen-

ça de componentes sub-harmônicas. 
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Figura 85 - Espectro de frequência da tensão no primário do transformador do FEA. 

 

 

Figura 86 - Correntes trifásicas observadas no primário do transformador de conexão do FEA. 
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Figura 87 - Correntes trifásicas observadas no primário do transformador de conexão do FEA. 

 

6.4 Avaliação do algoritmo de monitoramento frente à aplicação de distúrbios de 
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terra, bifásica, bifásica-terra ou trifásica). Assim, para efeito de ilustração, será apenas apre-

sentado o tipo fase-terra. Como já apresentado, as situações caracterizadas por resistência de 

falta de 40 Ω não apresentam interferência na decisão do algoritmo. Deste modo, todos os 

casos aqui apresentados serão curtos-circuitos francos (sólidos). Logo, apenas o local de apli-

cação da falta será variado até que o algoritmo não acuse mais influência do curto-circuito 

aplicado. 

Inicialmente, será considerada uma situação de sobre-excitação do transformador de 

170%, com um curto-circuito fase-terra franco aplicado em L1, gerando um desequilíbrio de 

tensão nas fases do sistema, o que faz com que o algoritmo forneça uma saída correta (SE) até 

o instante de aplicação do curto-circuito em 0,1 s. Na sequência, a situação é classificada co-

mo energização sob carga (EC), devido aos elevados conteúdos de segundo e quinto harmôni-

cos no início da falta. No que segue a classificação volta a ser a correta (SE), como mostra a 

Figura 88.  

Em relação à QEE, os valores de DHT e DHI para cada uma das fases do sistema, em 

ambos os lados do transformador são apresentados nas Tabelas 34 e 35, respectivamente.  

 

Tabela 34 - Valores de DHT 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A 3% 2% 

Fase B 2% 2% 

Fase C 3% 2% 

 

Tabela 35 - Valores de DHI. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A 4% 10% 

Fase B 3% 12% 

Fase C 3% 12% 
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Figura 88 - Saída do algoritmo para uma situação de sobre-excitação do transformador com um curto-circuito fase-terra franco aplicado em L1. 
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O mesmo comportamento se repete ao longo da aplicação dos curtos-circuitos em L2 e 

L3, até chegarmos à situação onde este curto-circuito fase-terra franco é aplicado em L4. A 

partir deste ponto, a corrente diferencial apresenta valores menores, assim como o conteúdo 

de segundo harmônico não é tão elevado de modo que venha a afetar a classificação da ocor-

rência como sobre-excitação (SE), como ilustrado na Figura 89.  

Os valores de DHT e DHI para cada uma das fases do sistema, em ambos os lados do 

transformador, são apresentados nas Tabelas 36 e 37, respectivamente. 

 

Tabela 36 - Valores de DHT. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A 2% 3% 

Fase B 2% 3% 

Fase C 2% 3% 

 

Tabela 37 - Valores de DHI. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A 6% 8% 

Fase B 6% 8% 

Fase C 6% 8% 
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Figura 89 - Saída do algoritmo para uma situação de sobre-excitação do transformador com um curto-circuito fase-terra franco aplicado em L4. 
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Para os casos de energização sob carga (EC), aplicando a falta fase-terra franca em L1 

(no instante de 0,13 s), nota-se que o algoritmo não responde como esperado em apenas uma 

das amostras, classificando-a como falta interna (FI) – Figura 90.  

As Tabelas 38 e 39 mostram os valores de DHT e DHI para cada uma das fases do sis-

tema em ambos os lados do transformador.  

 

Tabela 38 - Valores de DHT. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A 8% 2% 

Fase B 9% 9% 

Fase C 7% 8% 
 

Tabela 39 - Valores de DHI. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A 2% 12% 

Fase B 7% 15% 

Fase C 6% 13% 

 

Já no próximo ponto de aplicação do curto-circuito (em L2), mantendo o mesmo caso 

de curto-circuito fase-terra franco, o algoritmo vem a classificar corretamente todas as amos-

tras como energização sob carga (EC), como ilustrado pela Figura 91.  

As Tabelas 40 e 41 mostram os valores de DHT e DHI para cada uma das fases do sis-

tema em ambos os lados do transformador.  

 

Tabela 40 - Valores de DHT. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A 12% 17% 

Fase B 15% 17% 

Fase C 13% 16% 
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Tabela 41 - Valores de DHI. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A 22% 24% 

Fase B 23% 12% 

Fase C 20% 14% 

 

Por fim, têm-se os casos de falta interna (FI). Para ilustrar tais situações, utiliza-se de 

uma falta interna fase-terra aplicada no primário envolvendo 80% do enrolamento, no instante 

0,1 s. Frente a esta situação, o algoritmo responde inicialmente como sendo de energização, 

devido aos valores elevados de segundo e quinto harmônico no início da falta. Contudo, após 

12 amostras, o algoritmo classifica corretamente a situação. Posteriormente, no instante de 

0,15 s, um novo curto-circuito fase-terra franco é aplicado em L1. A partir deste instante, a 

resposta do algoritmo é dada erroneamente como sendo de energização sob carga (EC), como 

ilustrado na Figura 92.  

As Tabelas 42 e 43 mostram os valores dos distúrbios de QEE para cada uma das fases 

do sistema em ambos os lados do transformador.  

 

Tabela 42 - Valores de DHT. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A 2% 2% 

Fase B 3% 4% 

Fase C 2% 3% 
 

Tabela 43 - Valores de DHI. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A 2% 15% 

Fase B 2% 18% 

Fase C 2% 18% 
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Figura 90 - Saída do algoritmo para uma situação de energização sob carga do transformador com um curto-circuito fase-terra franco aplicado em L1. 
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Figura 91 - Saída do algoritmo para uma situação de energização sob carga do transformador com um curto-circuito fase-terra franco aplicado em L2. 
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Figura 92 - Saída do algoritmo para uma situação de falta interna do transformador com um curto-circuito fase-terra franco aplicado em L1. 
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Ao longo do alimentador, esta situação se repete, até que este curto-circuito fase-terra 

franco é aplicado em L4. A partir deste ponto, já não há mais influência por parte do curto-

circuito na decisão do algoritmo, que vem a classificar, após 12 amostras, a situação enfrenta-

da como de falta interna (FI) (Figura 93).  

As Tabelas 44 e 45 mostram os valores dos distúrbios de QEE para cada uma das fases 

do sistema em ambos os lados do transformador.  

 

Tabela 44 - Valores de DHT. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A 2% 3% 

Fase B 2% 3% 

Fase C 2% 3% 

 

Tabela 45 - Valores de DHI. 

 Lado primário Lado secundário 

Fase A 4% 8% 

Fase B 3% 12% 

Fase C 3% 9% 
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Figura 93 - Saída do algoritmo para uma situação de falta interna do transformador com um curto-circuito fase-terra franco aplicado em L4. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo inicial um aprimoramento do algoritmo de monito-

ramento para transformadores desenvolvido por BRANCO (2009). Um estudo mais aprofun-

dado das usuais condições de operação do transformador foi realizado diante aos distintos 

fenômenos relacionados à proteção de transformadores. Na sequência, a influência de diferen-

tes eventos originados sobre o sistema pelos consumidores para a operação dos transformado-

res e seus respectivos desdobramentos também foi motivo de investigação.  

Para tanto, foi utilizado o software ATP para melhor caracterizar e gerar todas as con-

dições operacionais desejadas. Como o sistema elétrico utilizado foi composto por elementos 

de geração, transmissão e distribuição, foi também necessário um estudo detalhado de cada 

porção do sistema para analisar coerentemente os resultados obtidos via as simulações com-

putacionais realizadas. 

Cabe comentar também, ainda em relação às simulações que, como um número eleva-

do de casos foi necessário para certas análises, programas de simulação automática foram 

criados em linguagem C++, tornando mais rápido o processo de manipulação dos dados dese-

jados. 

Sobre a detecção e correção da saturação do TC, esta se realizou de forma bastante sa-

tisfatória, visto que as funções implementadas apresentaram  rapidez na detecção e precisão 

na compensação. Conforme evidenciado nos resultados apresentados, tais funcionalidades 

proporcionaram maior confiabilidade ao algoritmo desenvolvido. 

O SF considerado nesta pesquisa, também foi aprimorado em relação ao trabalho de 

BRANCO (2009), pois a situação de energização sob carga foi acrescida. Além disto, para a 

situação de sobre-excitação, o algoritmo de proteção e monitoramento agora aprimorado clas-

sificou corretamente todas as situações (61 casos) na maioria de suas amostras, já a partir do 
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primeiro caso com 110% de sobre-excitação. A correta classificação a partir deste valor repre-

senta um avanço em relação à BRANCO (2009) que apenas conseguia classificar adequada-

mente as situações de sobre-excitação para valores acima de 125% do valor de tensão nomi-

nal. Outro avanço que pode ser destacado em relação à BRANCO (2009), diz respeito a clas-

sificação das situações de falta interna e de energização sob falta interna, que para todos os 

728 casos, foi realizada com um tempo médio de atraso de 12 amostras. Já no trabalho anteri-

or, o atraso era, em média, de 16 amostras. 

A partir das simulações de curtos-circuitos externos ao transformador, gerando distúr-

bios de QEE em seu lado secundário, notou-se que dependendo do local da aplicação dos 

mesmos, correntes diferenciais podem vir a surgir fazendo com que o algoritmo proposto ve-

nha a classificar (diagnosticar) erroneamente a condição de operação enfrentada pelo trans-

formador. Desta forma, para situações de curto-circuito mais próximas ao transformador (lo-

cal L1), o algoritmo será afetado pela presença de altas correntes diferenciais e elevados con-

teúdos de segundo e quinto harmônico. Ao se afastar do transformador (locais L2 e L3), essa 

influência irá diminuindo, a ponto de só ter efeito no início da aplicação da falta. Já para dis-

tâncias maiores que 10 km com relação ao transformador protegido (locais L4 e L5), nenhuma 

interferência é observada, e o algoritmo apontará corretamente a situação evidenciada desde o 

início da análise. Ou seja, dos 20 casos simulados, em 8 destes, o algoritmo aponta a classifi-

cação como regime permanente desde o início da simulação. O mesmo vale para situações de 

curtos-circuitos aplicados com resistência de falta de 40 Ω. Para estas situações, nenhum dos 

20 casos apresentou efeito negativo na decisão do algoritmo proposto. Em relação às cargas 

não lineares, já em L1, a inserção das mesmas não irá fazer surgir uma corrente diferencial 

considerável para o transformador protegido, assim como também não altera os níveis do con-

teúdo de segundo e quinto harmônicos. Desta maneira, o algoritmo irá classificar a ocorrência 

de maneira como sendo regime permanente durante toda a análise. 
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Outra observação importante vem da análise realizada em relação à propagação dos 

distúrbios de QEE aplicados no lado secundário do transformador. Como visto, em várias 

situações (98 das 120 grandezas observadas durante as simulações), os valores das tensões e 

correntes tornam-se distantes dos valores esperados pelas concessionárias de energia no lado 

primário do transformador. Desta maneira, na medida em que a distância em relação ao trans-

formador TR1A aumenta, os erros relativos apresentados, tanto pelas tensões, quanto pelas 

correntes, vão diminuindo. Outro ponto importante a destacar é que no caso de curtos-

circuitos trifásicos, os erros relativos apresentados são bastante elevados para situações de 

faltas aplicadas próximas ao transformador TR1A. Como já dito, a conexão das cargas não 

lineares não chega a surtir efeito considerável nas formas de onda das tensões e correntes em 

ambos os lados do transformador TR1A.  

Por fim, quando o algoritmo proposto foi colocado frente às condições de operação do 

transformador, juntamente com distúrbios de QEE no seu lado secundário, este se mostrou 

robusto. Porém, para distâncias muito próximas ao transformador protegido, um conteúdo 

harmônico complexo confundiu a tomada de decisão por parte do algoritmo implementado. 

Para 40% dos 305 casos simulados de sobre-excitação, e 1820 de falta interna, o algoritmo 

respondeu corretamente desde o início da simulação. Já para os 65 casos de energização sob 

carga, o algoritmo respondeu corretamente durante toda a simulação em 80% dos casos.  
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