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Abstract-- For protection applications, which are the subject of 
this paper, the specification of the characteristics of an adequate 
CT must consider the transient behavior and the possibility of 
saturation of it's magnetic core during a short-circuit event. This 
paper presents a graphical interface developed by the authors, 
which makes use of ATP (Alternative Transient Program) to 
model the current transformer considering it's transformation 
ratio, connected burden, voltage level, system X/R, precision 
class and, when available, the saturation characteristic curve. To 
account for the cases where the saturation curve has not been 
experimentally determined, an approximative saturation curve 
was developed, based on the CT precision class or on it's knee 
voltage. In a practical and agile way, the proposed interface 
allows visualizing the currents on the primary and on the 
secondary (reflected on the primary), aiding the technical team 
with the determination of the most adequate transforming ratio 
and precision class to be used in a given CT application, in order 
to assure correct measuring by protection equipment and, 
therefore, safer decision making by protection relays. 

 
 

Index Terms—Current Transformer (CT), Graphical 
Interface, Saturation Curve, Protection Application, Transient 
Behavior.  

I. INTRODUÇÃO 

crescente demanda de energia elétrica, devido ao 
desenvolvimento de um país, implica no constante 

crescimento do sistema elétrico de potência, aumentando sua 
complexidade de operação desde a geração, transmissão e até 
a distribuição de energia elétrica.  

Assim, como qualquer equipamento inserido na rede 
elétrica, um transformador de corrente (TC) está sujeito às 
variações de corrente no sistema elétrico, sendo necessária a 
sua correta especificação, seguindo exigências das normas 
vigentes, a fim de permitir o seu correto funcionamento.  

Segundo a norma ABNT NBR 6546 [1], o transformador 
de corrente é um transformador para instrumentos cujo 
enrolamento primário é ligado em série em um circuito 
elétrico e reproduz, no seu circuito secundário, uma corrente 
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proporcional à do seu circuito primário, com sua posição 
fasorial substancialmente mantida. Segundo Mamede [2], suas 
funções básicas são isolar os equipamentos de controle, 
medição e proteção do circuito de Alta Tensão (AT) e reduzir 
a corrente do sistema elétrico a valores padronizados (1A ou 
5A) no enrolamento secundário, por meio do fenômeno de 
conversão eletromagnética. 

Ao contrário dos transformadores de corrente para 
medição, os TCs voltados à proteção não devem saturar para 
correntes de valor elevado, tais como as que se desenvolvem 
durante a ocorrência de um defeito no sistema. Caso contrário, 
os sinais de corrente recebidos pelos relés estariam 
mascarados, culminando, assim, em sua possível operação 
indesejada, como afirmado em Mamede [2]. 

Quando o TC não está saturado, a forma de onda de 
corrente do secundário reflete precisamente a forma de onda 
de corrente do primário, porém em menor escala, assegurando 
o correto funcionamento do relé de proteção. Entretanto, tem-
se que na ocorrência de um curto-circuito próximo ao 
transformador de corrente, a intensidade da corrente e carga 
conectada ao seu secundário, podem ser maior que a 
dimensionada, podendo levar o seu núcleo ferromagnético à 
saturação e, consequentemente, distorcer a corrente do 
secundário em relação à corrente do primário. 

Devido às possíveis consequências da saturação, deve-se 
considerar a correta especificação do transformador de 
corrente presente na norma ABNT NBR 6856 [3] para uma 
nova instalação, e os critérios de dimensionamento. Além 
disso, Trento [4] diz que a possibilidade de saturação de TCs 
deve ser considerada durante análise de faltas e avaliação do 
sistema de proteção.  

Portanto, este trabalho irá mostrar a resposta da corrente do 
enrolamento secundário do transformador de corrente, referida 
a corrente do enrolamento primário, considerando a carga 
conectada ao seu secundário, nível de curto-circuito, relação 
X/R, classe de exatidão e nível de tensão, através de uma 
interface gráfica desenvolvida via Matlab. Além disso, para 
casos em que a curva de saturação do TC, obtida por meio de 
ensaio, não estiver disponível, uma curva aproximada poderá 
ser estimada considerando o método da tensão de joelho do 
transformador de corrente [4].  

Os resultados obtidos comprovam a viabilidade de 
utilização da interface de Análise de Transformadores de 
Corrente (ATC) desenvolvida, além de permitir uma rápida 
análise da condição de operação na qual o TC está submetido.  

Interface Gráfica para a Análise de Saturação de 
Transformadores de Corrente 
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II. ESPECIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO 

A norma ABNT NBR 6856 [4] tem como objetivo fixar as 
características de desempenho de transformadores de corrente 
(TC) destinados a serviço de medição e proteção, 
considerando condições gerais e específicas.  

De acordo com a ABNT [3] a especificação do 
transformador de corrente deve considerar diversos fatores. 
Entretanto, para a interface desenvolvida neste trabalho, 
apenas a descrição de algumas características foi considerada, 
tais como: A corrente nominal primária, cujo valor varia de 
5A até 8000A [3]; A especificação da potência da carga, 
expressa em VA, conectada ao secundário do TC [3]; A 
tensão secundária nominal do TC, sendo esta dividida em 
Classe A e Classe B, onde a Classe A representa os TCs cuja 
impedância interna é alta e a Classe B é constituída de TCs 
com impedância interna baixa [5]; A classe de exatidão que 
expressa o erro nominal esperado do transformador de 
corrente, sendo que para TCs a serviço de proteção o erro 
varia entre 5 e 10% [4]. Neste trabalho, consideraram-se 
transformadores de corrente de Classe B e com uma classe de 
exatidão equivalente a 10%.  

Após ser feita a escolha dos parâmetros para especificação 
do TC, são utilizados critérios de dimensionamento a fim de 
verificar a condição de saturação do núcleo ferromagnético do 
transformador de corrente.  

Este trabalho utiliza apenas dois tipos de critério de 
dimensionamento na simulação, porém serão apresentados 
cinco tipos para um melhor entendimento da evolução das 
equações apresentadas. Os três primeiros critérios consideram 
o fator de sobrecorrente para serviço de proteção como fator 
limitante. Já os outros dois critérios restantes, utilizam a 
tensão secundária nominal do TC ou a tensão de saturação do 
TC ensaiado como fator limitante das desigualdades.  

A equação (1) apresenta o critério mais adotado na prática, 
e considera que a maior corrente de curto-circuito (ICC) deve 
ser menor do que 20 vezes a corrente nominal do TC (Inom), 
podendo ser igual a 5A ou 1A, multiplicada pela relação 
nominal de transformação (RN) do TC.  
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Porém, a equação (1) não considera a carga conectada ao 

secundário do transformador de corrente e nem a componente 
contínua da corrente de curto-circuito (relação X/R). Portanto, 
o TC pode saturar se a carga conectada for maior do que 
nominal ou se a corrente de curto-circuito for muito intensa 
[4]. 

A equação (2) expõe o critério de dimensionamento 
conhecido como critério de curto-circuito simétrico e 
considera a carga conectada ao enrolamento secundário do 
transformador de corrente. 
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Onde ZC é a impedância da carga no secundário do TC, R2 é 

a resistência interna no secundário do TC e Znom é a 
impedância nominal padronizada do TC.  

E por fim, tem-se a equação (3), que demonstra o critério 
de curto-circuito assimétrico, o qual considera a componente 
contínua de curto-circuito no primário através da relação X/R, 
que expressa a relação entre a reatância e a resistência do 
sistema da fonte geradora até o ponto de curto-circuito [4]. 

 

              2 1 20cc C

nom N nom

I Z R X

I R Z R

                  
    (3) 

 
Outra maneira de observar se houve saturação do núcleo do 

TC é por meio da curva de saturação do mesmo. Cada 
transformador de corrente possui a sua própria curva 
característica, dificultando o conhecimento sobre o ponto de 
saturação do TC. 

Assim, Trento [4] utilizou vários relatórios de ensaios com 
diversos tipos de transformadores de corrente, e estimou uma 
curva de saturação que considera apenas três pontos, que 
relacionam a tensão e a corrente nominal (IRMS x VRMS) do TC 
com a tensão de joelho Vk, o qual corresponde ao valor de 
tensão em que o núcleo transformador de corrente satura. 

A Tabela I [4] mostra como calcular esses três pontos de 
forma simples a fim de obter uma aproximação admissível da 
curva de saturação de um transformador de corrente, quando 
não houver uma curva real de ensaio do transformador de 
corrente avaliado. 

 
TABELA I 

APROXIMAÇÃO DA CURVA DE SATURAÇÃO A PARTIR DA TENSÃO DE JOELHO VK 

 

 
Corrente 

nominal (ARMS) 
Tensão 

nominal (VRMS) 
Primeiro ponto 2,5/Vk Vk/13 
Segundo ponto 

(joelho) 
25/Vk Vk 

Terceiro ponto 2500/Vk 1,5* Vk 
 

 Além dos critérios de dimensionamento citados 
anteriormente, as equações (4) e (5) demonstram critérios pra 
curto-circuito simétrico e assimétrico, respectivamente [4]. 
Estas desigualdades usam como limitante Vk que é a tensão de 
saturação, caso a curva de saturação do TC esteja disponível, 
ou a tensão secundária nominal do TC [3]. 
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A interface gráfica desenvolvida neste trabalho considera 

os critérios das equações (4) e (5) para determinar a condição 
de saturação do núcleo do transformador de corrente 
simulado. 

III. IMPLEMENTAÇÃO DO CIRCUITO BASE NO SOFTWARE ATP  

Antes de iniciar o desenvolvimento da interface gráfica via 
Matlab implementou-se um circuito base no software ATP, 
que é uma ferramenta de grande importância para os estudos 
de transitórios em sistemas elétricos de potência. 

A Fig. 1 mostra o circuito base modelado, o qual contém 
uma fonte de tensão U, uma impedância Zsist, um 
transformador monofásico saturável, uma impedância Zburden, 
uma fonte de corrente Pré-falta e uma chave seccionadora. 

  

 
Fig. 1. Circuito base para estudo modelado no software ATP. 

 
 Este circuito-base representa um transformador de corrente 

em um sistema elétrico de potência em uma situação faltosa, 
sendo que cada componente da Fig. 1 tem determinada 
função, como será explicado a seguir. 

A fonte de tensão U simboliza a tensão do sistema de 
potência. A impedância Zsist é a impedância do sistema desde a 
fonte geradora até o ponto de curto-circuito, sendo que este 
valor pode ser calculado pela divisão entre a tensão e a 
corrente de curto-circuito, ambas inseridas pelo usuário. 

O próximo item do circuito base é o transformador 
monofásico saturável, o qual foi invertido para a obtenção de 
um elemento com as mesmas características de um TC. Para 
este determinado transformador foram fixados os valores de 
algumas variáveis como, por exemplo, a impedância do 
primário e a resistência de magnetização. Logo os demais 
valores são escolhidos pelo usuário de acordo com a 
característica construtiva do transformador de corrente 
testado, destacando a impedância do enrolamento secundário e 
a relação de transformação do TC. 

Em seguida tem-se o Zburden que retrata a impedância da 
carga conectada ao secundário do TC. Além disso, adiciona-se 
a esse valor a resistência dissipada pelos cabos de 
interconexão entre a casa de comando, onde o relé de proteção 
está situado, e o transformador de corrente. 

E, por fim, o circuito base da Fig. 1 mostra uma fonte de 
corrente Pré-falta que simula a corrente antes do curto-
circuito e uma chave seccionadora que é fechada no instante 
da falta.  

A Tabela II exibe os valores escolhidos pelo usuário para a 
simulação de um exemplo no software ATP.  

 
TABELA II 

DADOS DO CIRCUITO BASE SIMULADO 

 

 
Após todos os parâmetros do circuito serem adicionados, 

realiza-se a simulação do circuito implementado, gerando três 
arquivos com diferentes extensões. 

A Fig. 2 indica um dos arquivos gerados, o qual contém 
todas as informações inseridas pelo usuário no circuito 
modelado.  

 

 
 

Fig. 2. Arquivo gerado por software ATP. 
 

Além das informações da Fig. 2, o arquivo gerado possui 
uma matriz que exprime o resultado em forma matricial dos 
valores das correntes do enrolamento primário e secundário 
para todos os intervalos de tempo da simulação. A Fig. 3 
mostra a parte inicial da matriz resultante.  

 

 
Fig. 3. Porção inicial do resultado em forma matricial. 

Componentes do circuito base Valores 
Fonte de tensão (U) 138 kV

Impedância do sistema (Zsist)  0,53+j7,948Ω
Transformador de corrente saturável 600/5A

Impedância do enrolamento 
secundário 

0,5+j0,0001Ω 

Impedância da carga ((Zburden) 1,65Ω

Instante da falta  
 0,02 

segundos 
Corrente de pré-falta (Pré-falta) 1A
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O último arquivo originado disponibiliza os dados 

resultantes da simulação em forma gráfica, como pode ser 
observado na Fig. 4. 

 

 
Fig. 4. Forma de onda da corrente dos enrolamentos primário e secundário 

(refletida ao primário) do TC. 

 
A Fig. 4 mostra por meio de ondas senoidais o 

comportamento da corrente no enrolamento primário, 
representada pela cor vermelha, e no enrolamento secundário, 
referida ao primário, representada pela cor verde, a qual 
retrata as características do transformador de corrente testado. 
A escala de tempo do gráfico engloba os períodos antes, 
durante e após o instante da falta.  

Apesar do software ATP ter a capacidade de realizar a 
simulação do circuito da Fig. 1, o tempo gasto para alterar 
todos os dados necessários é consideravelmente alto, e, 
consequentemente, acaba-se tornando um processo trabalhoso. 
Por isso, para que todo o processo citado anteriormente seja 
facilitado e agilizado, decidiu-se desenvolver uma interface 
gráfica via Matlab, a qual é descrita na próxima seção deste 
trabalho.  

IV. INTERFACE GRÁFICA VIA MATLAB 

O Matlab é um software que apresenta inúmeras funções e 
aplicações à engenharia. Por isso, este trabalho utilizou a 
ferramenta conhecida como Graphical User Interface (GUI), 
a qual apresenta recursos que possibilitam a interação entre o 
usuário e rotinas computacionais. 

A interface gráfica desenvolvida pelo Matlab recebeu o 
nome de Análise de Transformadores de Corrente (ATC). Esta 
reúne todos os parâmetros necessários para uma análise de 
saturação do núcleo do transformador de corrente presente em 
um sistema elétrico de potência, para diferentes condições de 
carga, níveis de tensão e de curto-circuito.  

As configurações mínimas para a execução da interface 
gráfica são: Processador de 2GHz e 32 bits (x86) ou 64 bits 
(x64); 1GB de memória RAM (32 bits) ou 2GB de memória 
RAM (64 bits); ATP versão 5.0; Microsoft Visual C++ 2012. 

A Fig. 5 exibe um exemplo de simulação para um 
transformador de corrente de classe 10B400. A janela 
principal da ATC é dividida em campos, como Características 
de TC, I Curto, ZBurden, Critério para Curto Simétrico e 
Critério para Curto Assimétrico. Além disso, a interface 
gráfica apresenta diferentes botões, cada qual com uma 
determinada função, e um gráfico que representa o resultado 
da simulação em termos de corrente do enrolamento primário 
e secundário (referida ao primário).  

  
Fig. 5. Janela principal da interface gráfica ATC. 

 
O botão “Editar curva de saturação”, ao ser pressionado, 

apresenta uma janela auxiliar, como pode se observar na Fig. 
6. Esta janela tem como função apresentar a curva de 
saturação do transformador de corrente escolhido para 
simulação.  

De acordo com a Fig. 6, há duas maneiras dessa curva ser 
considerada na simulação, sendo que a primeira é por meio da 
adição de até quinze valores de corrente (mA) e tensão (V), 
definidas pelo ensaio de saturação do TC. A segunda maneira 
é a estimação de uma curva de saturação, utilizando os 
parâmetros apresentados na Tabela I, sendo que a escolha é 
feita através de radiobuttons. 
 

  
Fig. 6. Janela auxiliar “Editar curva de saturação” da interface ATC. 

 

Neste exemplo o usuário optou por utilizar os dados de 
ensaio da saturação do TC para a simulação e obtenção da 
curva [4]. Entretanto, decidiu-se plotar ambas as curvas, de 
saturação ensaiada e a estimada, apenas para comparação, 
como ilustrado na Fig. 7. 
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Fig 7. Curva de saturação ensaiada e estimada para um  TC de classe 10B400. 
 

O botão “Cabos” é responsável pelo cálculo da resistência 
dos cabos (Rcabo) de interconexão entre a casa de comando e 
os transformadores de corrente. Ao ser pressionado, este botão 
exibe uma janela auxilar, demonstrada pela Fig. 8. Esta 
resistência resultante é adicionada automaticamente a 
impedância da carga, resultanto em uma maior precisão do 
caso estudado. 
 

 
 

Fig 8. Janela auxiliar “Cabos” da interface gráfica ATC. 

 
Onde ρcu é a resistividade do cobre, Scu é a seção nominal 

do cabo, podendo esta ser escolhida entre 1, 2, 4, 6 e 10mm², e 
L é o comprimento do cabo de interconexão. 

O item responsável pela simulação e comunicação entre os 
softwares ATP e Matlab é o botão verde “Carregar arquivo 
ATP”, vide Fig. 5. Este ao ser pressionado coleta e faz o 
tratamento dos dados inseridos pelo usuário e cria um arquivo 
padrão igual ao ilustrado na Fig.2. 

Neste exemplo, a plotagem das curvas da corrente do 
enrolamento primário e secundário (refletida ao primário), 
demonstradas na Fig. 5, representa o resultado da simulação. 
Portanto, analisando ambas as curvas pode-se concluir se 
houve saturação no núcleo do transformador de corrente. 

 

V. RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES DA INTERFACE GRÁFICA 

ATC 

Os resultados das simulações realizadas na interface gráfica 
ATC, considerando diferentes níveis de tensão, de curto-
circuito e condições de carga serão apresentados nesta seção. 

O primeiro caso simulado é de um transformador de 
corrente com classe de exatidão 10B200, relação de 
transformação igual a 1200/5A e impedância interna de 0,5Ω. 
Considerou-se ainda, o valor de curto-circuito de 22,7kA, 
nível de tensão de 138kV e uma relação X/R igual a 4,55. Em 
relação à carga, foi utilizado um relé eletromecânico 
IAC51A2A com uma impedância de 2,4Ω [5] conectada ao 
secundário do transformador de corrente através de um fio de 
cobre com um bitola de 6mm² e 400 metros de comprimento 
(ida e volta). Portanto, o valor da impedância total da carga é 
igual a 3,53Ω. A Fig. 9 exibe todos os dados inseridos pelo 
usuário e o resultado da simulação.  

 
 

Fig. 9. Resultado da simulação para primeiro caso. 
 

Como pode ser observado na Fig. 9, o núcleo do 
transformador de corrente sofreu saturação, pois a curva da 
corrente secundária apresenta uma característica distorcida em 
relação à corrente primária e os critérios de análise para curto-
circuito simétrico e assimétrico também falharam. 

A fim de se obter uma melhoria do primeiro, caso foram 
realizadas mudanças em alguns parâmetros para a próxima 
simulação. Assim, substituiu-se o relé eletromecânico para um 
relé digital modelo SEL421 [6], com uma impedância de 
0,02Ω, e a seção nominal do cabo aumentou para 10mm², 
resultando em uma impedância total da carga é igual a 0,70Ω. 

 Por meio das curvas presentes na Fig.10 é possível 
observar que a mudança realizada em alguns dados de entrada 
promoveram uma melhoria no resultado simulado. Ou seja, 
existe apenas uma leve distorção entre a curva do enrolamento 
primário e secundário durante os primeiros ciclos do curto-
circuito assimétrico. 
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Fig. 10. Resultado da simulação para segundo caso. 
 

Nos dois próximos casos teremos simulações envolvendo 
transformadores de corrente que possuem as mesmas 
características elétricas, nível de tensão, nível de curto-circuito 
e carga, porém serão utilizadas curvas de saturação distintas 
para a simulação, ou seja, a curva de saturação estimada e a 
curva de saturação ensaiada.  

A Fig. 11 mostra o resultado da simulação de um 
transformador de corrente com as seguintes características: 
classe de exatidão de 10B800, relação de transformação igual 
a 1000/5A e uma impedância interna de 0,5Ω. As condições 
de curto-circuito ocorreram a uma tensão de 230kV, cuja 
corrente é igual 7,4kA, sendo a relação X/R de 7,30. A carga 
do secundário do transformador de corrente é um relé digital 
do modelo RET670 [7], o qual é conectado por um cabo com 
secção nominal de 6mm² e distância de 100 metros.  

 

  
Fig. 11. Resultado da simulação para terceiro caso. 

 

Pela análise do gráfico da Fig. 11 conclui-se que o 
transformador de corrente não sofreu saturação e ambos 
critérios de curto-circuito foram aceitos. Em todos os testes 
anteriores utilizou-se a curva de magnetização estimada, cujos 
valores podem ser obtidos pela Tabela I, para a simulação de 

saturação do transformador de corrente. Entretanto, neste teste 
foi empregada a curva de saturação baseada nos valores 
obtidos em um ensaio real [8]. 

A Fig. 12 apresenta os valores de corrente e tensão que 
foram disponibilizados pelo ensaio da curva de magnetização 
do transformador de corrente [8]. Em alguns casos não é 
necessário o preenchimento de todos os pontos da tabela para 
que se obtenha uma curva de saturação com todas as regiões 
de operação. Além disso, optou-se por adicionar um alto valor 
de corrente no último ponto a fim de promover uma melhor 
simulação numérica, colocando em evidência a característica 
de saturação do TC. 

 

 
 

Fig, 12. Janela auxiliar para editar curva de saturação do quarto caso. 
 

Portanto, após a inserção dos valores de corrente e tensão, 
obtém-se as curvas da Fig. 13, que representam a curva de 
saturação estimada e de ensaio, observando-se a similaridade 
entre ambas, concluindo que a estimativa da curva de 
magnetização por meio do método do joelho é muito eficaz, 
facilitando a realização da simulação.  

 

 
 

Fig. 13. Curvas de saturação ensaiada e estimada para quarto caso. 
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A Fig. 14 mostra o bom resultado desta simulação, pois as 
curvas senoidais da corrente do enrolamento primário e 
secundário resultantes da simulação são idênticas, destacando 
a eficiência da metodologia adotada. 

 

 
 

Fig. 14. Resultado da simulação para quarto caso. 

  

VI. CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de uma 
interface gráfica, denominada ATC, via Matlab, a qual realiza 
comunicação com o software ATP, permitindo uma rápida 
análise das condições operativas que podem levar à saturação 
de transformadores de corrente utilizados em esquemas de 
proteção de sistemas elétricos de potência. Foram utilizadas 
diferentes características elétricas como níveis de tensão, nível 
de curto-circuito e condições de carga.  

A interface ATC permite uma ágil inserção dos dados do 
TC, facilitando dessa maneira a visualização dos resultados da 
simulação de maneira gráfica. Outra vantagem desta interface 
é a utilização da curva de saturação estimada baseada na 
tensão de saturação do transformador de corrente, caso a curva 
de ensaio real não esteja disponível. Além disso, apresenta 
dois critérios para avaliação do TC considerando sua tensão 
secundária, sendo que a não conformidade destes critérios são 
prontamente visualizados através do cálculo apresentado na 
interface. Logo, estes critérios podem nos indicar quão longe 
estaríamos da tensão secundária desejada, nos fazendo refletir 
quais dados poderiam ser alterados na interface para melhorar 
os resultados.  

Vale ainda destacar, que a interface desenvolvida permite 
aos engenheiros de estudos de proteção uma rápida avaliação 
das condições de operação à qual os TCs estarão submetidos.  
Auxilia ainda, tanto na especificação de novos 
transformadores de corrente, para novos projetos, quanto na 
avaliação de possíveis atuações indevidas das proteções, 
devido à saturação dos transformadores de corrente. 
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