
THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 1 

 

Abstract--In the Electric Power System the protection is made 

by relays, the operation of the relays takes place from the voltage 

and current signals. These signals are transmitted to the relays 

through Potential Transformers (PTs) and Current Transformers 

(CTs). The CTs are subject to the saturation of their core, a 

phenomenon in which the current waveform is distorted at the 

secondary terminals, damaging the performance of the protection 

relays, which are based on root mean square values of the 

quantity in question to determine its performance or not in the 

protection scheme. The present work demonstrates the 

performance of differential relays under the effect of saturation of 

current transformers, in order to identify possible undue 

performances for defects outside the protected zone. Cases were 

analyzed for different fault types and according to the results 

obtained through the simulations, it can be concluded that the 

current signal distortions in the secondary of the saturated CT 

directly influence the operation of the differential protection 

relays. Also, it was possible to verify that such distortions become 

more severe according to the magnitude of the short-circuit 

current. 

 
Index Terms-- Electric Power System, Protection, Differential 

Relay, Saturation, Current Transformer, Short Circuit. 

I.  INTRODUÇÃO 

lém do dimensionamento adequado dos equipamentos e 

instalações que compreendem o Sistema Elétrico de 

Potência (SEP), a correta operação dos mecanismos de 
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proteção é essencial para que o caminho desde a geração até a 

carga consumidora de energia tenha o mínimo possível de 

falhas e interrupções.  

Os relés diferenciais são amplamente utilizados na proteção 

do SEP e seu funcionamento é caracterizado pela comparação 

entre as correntes de entrada e saída do elemento protegido 

[1]. Essa comparação é realizada a partir dos sinais enviados 

por transformadores específicos para proteção, os 

Transformadores de Corrente (TCs), os quais têm por função 

reproduzir de maneira fiel as altas correntes primárias em 

menor escala no terminal secundário onde estão conectadas as 

cargas (relés). Entretanto, transformadores de corrente estão 

sujeitos à saturação de seu núcleo magnético, fenômeno que 

pode provocar distorções na forma de onda dos sinais de 

corrente no terminal secundário, prejudicando a operação dos 

relés a ele conectados [2].  

De acordo com a filosofia da proteção diferencial, esta só 

deverá ocorrer para faltas internas a zona delimitada 

(protegida) pelos TCs. Sendo a única condição para a 

operação do relé quando a corrente que passa pela bobina de 

operação (diferença fasorial entre as correntes secundárias dos 

TCs) for maior que um valor de corrente de ajuste previamente 

determinado. 

Os relés diferenciais são considerados robustos e confiáveis. 

Entretanto, existem situações em que esses mecanismos são 

induzidos à operação incorreta. Os critérios de sensitividade e 

seletividade podem não considerar a possibilidade da 

saturação do TC para faltas externas à zona protegida, 

podendo ocasionar a operação indevida do relé nessas 

situações [3]. 

Nesse contexto, o presente trabalho se propõe a analisar o 

desempenho de relés diferenciais sob o efeito da saturação dos 

transformadores de corrente, de modo a identificar possíveis 

atuações indevidas para defeitos fora da zona protegida, 

considerando diferentes tipos de curto-circuito, diferentes 

níveis de fluxo residual nos núcleos dos TCs e alterando os 

pontos de falta ao longo da linha de transmissão.  

II.  METODOLOGIA 

O sistema teste adotado para as simulações de curto-circuito 

pode ser visto na Fig. 1. A partir destas simulações em EMTP-

ATP® foram obtidos os sinais de tensão e corrente empregados 

no estudo.  

A frequência do sistema é 60 Hz. Os geradores G1 e G2 

possuem a mesma amplitude de tensão, porém, com um ângulo 
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de defasagem de 30° (atraso de G2 em relação a G1), de modo 

que o fluxo de potência se dá no sentido de G1 para G2. A 

impedância de sequência zero (𝑍𝑜) é de 3,681 + j24,515Ω e de 

e sequência positiva (𝑍+) é de 0,819+ j7,757Ω para esses 

geradores.  

A linha de transmissão possui comprimento de 100 km. 

Suas impedâncias de sequência zero e positiva são, 

respectivamente, 𝑍𝑜= 18,41 + j122,58Ω/km e 𝑍+= 4,1 + j 

38,78 Ω/km. Ainda, ressalta-se que foram simulados TCs do 

tipo C400, com relação de transformação igual a 2000:5 em 

ambos os terminais, uma vez que o transformador de força 

possui relação de transformação de 1:1, a resistência e a 

indutância do secundário do transformador são 

respectivamente 0,5 Ω e 0,3 mH.   

 Em [4] são apresentados os detalhes do modelo do 

transformador de núcleo saturável adotado nas simulações.  

O tempo total de cada simulação foi de 0,4 segundos, e, em 

todos os casos simulados, a falta ocorre no instante de tempo 

de 0,19 s. 

G1

TC1
T1

TC2

G2

T2

LT

falta

87
 

Fig. 1.  Sistema teste implementado. 
 

Os relés tiveram suas características de operação 

implementadas em rotinas estruturadas no software Matlab®, 

reproduzindo a lógica de operação de um relé diferencial 

comum e um relé diferencial percentual. Os valores foram 

ajustados em 10% para a declividade. Logo, o slope do relé 

diferencial percentual é  = 5,71º. O pick-up do relé segue o 

valor recomendado de 0,2A. 

Para determinar os valores RMS instantâneos dos sinais de 

tensão e corrente oriundos das simulações de curto-circuito foi 

implementado, também em Matlab®, um filtro de Fourier de          

ciclo completo. Esses sinais foram catalogados e compõem o 

banco de dados de sinais, usado para alimentar o algoritmo 

principal que, através do processamento destas informações 

determina, a atuação dos relés de proteção. 

III.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram analisados casos para diferentes tipos de curto-

circuito (monofásico, bifásico e trifásico), alterando o fluxo 

remanescente no núcleo do TC em 0%, 25%, 50% e 80% do 

ponto de joelho da respectiva curva de histerese. Como o 

propósito deste trabalho é investigar o comportamento da 

proteção diferencial quando ocorrem distúrbios fora da zona 

de proteção, os pontos de ocorrência das faltas foram adotados 

a partir de 0% da linha de transmissão, passando por 5%, 10%, 

25% até 50% da LT tomando como referência a barra de T1. 

As impedâncias utilizadas nas simulações realizadas no 

EMTP-ATP®, antes e após o local da falta, são mostradas na 

Tabela 1. 

 

Todos os casos foram simulados para amostragens de 5760 

Hz (96 amostras/ciclo), 3840 Hz (64 amostras/ciclo), 1920 Hz 

(32 amostras/ciclo), 960 Hz (16 amostras/ciclo) e 480 Hz (8 

amostras/ciclo). As variações de parâmetros bem como o 

número total de simulações realizadas são mostradas na Tabela 

2.  
TABELA I 

RELAÇÃO DE IMPEDÂNCIAS NOS PONTOS DE FALTA DA LINHA DE 

TRANSMISSÃO 

Ponto de 

Falta 

Impedância da LT 

Antes do Local da Falta 

Impedância da LT  

Após o Local da Falta 

0% LT 0 
𝑍𝑜 =18,41 + j122,58Ω  

𝑍+=4,1 + j38,78Ω 

5% LT 
𝑍𝑜 =0,921 + j6,129Ω 

𝑍+=0,205 + j1,939Ω 

𝑍𝑜 =17,49 + j116,45Ω 

 𝑍+= 3,895+36,841Ω 

10% LT 
𝑍𝑜 =1,841 + j12,26Ω 

𝑍+= 0,41 + j3,878Ω 

𝑍𝑜 =16,569 + j110,32Ω 

𝑍+= 3,69 + j34,902Ω 

25% LT 
𝑍𝑜 =4,603 + j30,65Ω 

𝑍+=1,025 + j9,695Ω 

𝑍𝑜 =13,808 + j91,935Ω 

𝑍+=3,075+j29,085Ω 

50% LT 
𝑍𝑜 =9,205 + j61,29Ω 

𝑍+= 2,05 + j19,39Ω 

𝑍𝑜 =9,205 + j61,29Ω 

𝑍+= 2,05 + j19,39Ω 

 
TABELA II 

CASOS SIMULADOS 

Parâmetro Variação 

Tipos de CC Monofásico, Bifásico, Trifásico 

Carga do TC 4 Ω e 10 Ω (resistiva) 

Nível Fluxo Residual 0%, 25%, 50%, 80% 

Ponto de Falta 
0% LT, 5%LT, 10% LT, 25% LT, 

50% LT 

Amostras/Ciclo 8, 16, 32, 64, 96 

Total de Simulações 600 

 

Atribuindo uma carga de 4 e 10 ohms puramente resistiva 

no secundário do TC, de acordo com as condições 

previamente descritas, foram gerados 600 casos de falta para 

análise.  A Tabela 3 mostra a atuação dos relés para algumas 

destas situações. 
TABELA III 

COMPORTAMENTO DO RELÉ DIFERENCIAL 

 

Caso Tipo CC Carga 
Fluxo  

Residual 

Ponto 

de 

Falta 

Tempo Atuação do 

Relé 

 Comum Percentual 

A 
Monofásico 

4 Ω 

resistiva 
25% 

50% 

LT 

Não 

atua 
Não atua 

B 
Bifásico 

4 Ω 

resistiva 
25% 

50% 

LT 

0,2128 

s 
Não atua 

C 
Trifásico 

4 Ω 

resistiva 
25% 

50% 

LT 

0,2114 

s 
0,2126 s 

D 
Trifásico 

4 Ω 

resistiva 
80% 

50% 

LT 

0,1934 

s 
0,194 s 

E 
Trifásico 

10 Ω 

resistiva 
50% 

10% 

LT 

0,1920 

s 0,192 s 

 

A.  Carga de 4 ohms puramente resistiva para curto-circuito 

monofásico, fluxo remanescente de 25% ponto de falta 50% 

 

A Fig. 2 mostra os valores RMS do TC 1 saturado e do TC 

2 em condição de não saturação, ambos conectados a fase A 

do sistema. As diferenças visualizadas entre essas correntes 

não são de maior importância, visto que em caso de curto 

externo a zona protegida, o elemento diferencial de operação 

do relé é submetido praticamente a diferença entre os módulos 

das correntes secundárias dos TCs 1 e 2. Nesta situação, de 

nível de curto-circuito relativamente baixo, a variação entre as 
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correntes dos TCs não é suficiente para provocar a operação 

indevida da proteção diferencial para a ocorrência da falta 

externa ao transformador.  

Portanto, registra-se neste caso o correto comportamento 

dos relés diferenciais ao não atuarem.   

 
Fig. 2.  Valor RMS de corrente do secundário dos TCs para carga de 4 ohms 

resistiva, falta monofásica, 25% de fluxo remanescente em 50% linha de 

transmissão. 

 

B.  Carga de 4 ohms puramente resistiva para curto-circuito 

bifásico, fluxo remanescente de 25% ponto de falta 50% 

 

Neste caso, a distorção do sinal da corrente secundária 

ocorre com maior intensidade, mesmo mantendo os 

parâmetros do caso anterior, porém, para um curto-circuito do 

tipo bifásico. Na Fig. 3, pode-se observar o maior desbalanço 

entre as correntes secundárias dos TCs 1 e 2. A intensidade da 

corrente para este nível de curto-circuito é suficiente para 

provocar a atuação do relé comum (Fig. 4). O trip do relé 

acontece no instante 0,2128 s. Entretanto, a mesma situação 

não provoca a operação do relé percentual.  

 

 
Fig. 3.  Valor RMS de corrente do secundário dos TCs para carga de 4 ohms 

resistiva, falta bifásica, 25% de fluxo remanescente em 50% linha de 

transmissão. 

 
Fig. 4  Comportamento das correntes e trip do Relé Comum para carga de 4 

ohm resistiva, falta bifásica, 25% fluxo remanescente em 50% linha de 

transmissão. 

C.  Carga de 4 ohms puramente resistiva para curto-circuito 

trifásico, fluxo remanescente de 25% ponto de falta 50% da 

linha de transmissão 

Para a falta trifásica retratada neste caso, as distorções do 

sinal saturado, mostrado na Fig. 5, ocorrem com maior 

expressão do que nas faltas monofásica e bifásica dos itens 

anteriores. Neste caso, as deformidades ocorrem a partir do 

segundo semiciclo após a falta, agravando-se a partir do 

segundo ciclo e se estendendo até o 5º ciclo pós-falta. A Fig. 6 

mostra a diferença do valor RMS entre as correntes 

secundárias dos TCs, a qual resulta na atuação indevida do 

esquema de proteção diferencial.  

 

 
Fig. 5.  Formas de onda de corrente secundária do sinal saturado (TC 1) e não 

saturado (TC 2) para carga de 4 ohms resistiva, falta trifásica, 25% de fluxo 

remanescente em 50% da linha de transmissão. 

 

 
Fig. 6.  Valor RMS de corrente do secundário dos TCs para carga de 4 ohms 

resistiva, falta trifásica, 25% de fluxo remanescente em 50% da linha de 

transmissão. 

 

O relé diferencial comum atua no instante 0,21141 s (Fig. 7) 

e o trip da proteção percentual ocorre em 0,21263 s (Fig. 8). 

 

 
Fig. 7.  Comportamento das correntes e trip do Relé Comum para carga de 4 

ohm resistiva, falta triásica, 25% fluxo remanescente em 50% linha de 

transmissão. 
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Fig. 8  Magnitude das correntes que fluem no Relé Percentual e momento do 

trip, para carga de 4 ohm resistiva, falta triásica, 25% fluxo remanescente em 

50% linha de transmissão. 

 

D.  Carga de 4 ohms puramente resistiva para curto-circuito 

trifásico, fluxo remanescente de 80% ponto de falta 50% da 

linha de transmissão 

 

Com o incremento do fluxo remanescente, sendo alterado de 

25% para 80% ocorre uma distorção mais rigorosa na forma 

de onda do TC saturado, iniciando no primeiro semiciclo 

faltoso como pode ser visto em Fig. 9. O desequilíbrio entre os 

valores RMS das correntes do TC 1 e TC 2 acontece 

imediatamente após a falta (Fig. 10). A atuação indevida dos 

relés ocorre em 0,19349 s e 0,19436 s para o relé comum e 

diferencial, respectivamente. O comportamento do relé 

diferencial é mostrado na Fig. 11.  

 
Fig. 9  Formas de onda de corrente secundária d sinal saturado (TC 1) e não 

saturado (TC 2) para carga de 4 ohms resistiva, falta trifásica, 80% de fluxo 

remanescente em 50% da linha de transmissão. 

 

 
Fig. 10  Valores RMS de corrente do secundário dos TCs para carga de 4 

ohms resistiva, falta trifásica, 80% de fluxo remanescente em 50% da linha de 

transmissão. 

 

 
Fig. 11.  Atuação do Relé Percentual para carga de 4 ohm resistiva, falta 

triásica, 80% fluxo remanescente em 25% linha de transmissão. 

 

E.  Carga de 10 ohms puramente resistiva para curto-circuito 

trifásico, fluxo remanescente de 50% ponto de falta 10% da 

linha de transmissão 

 

O aumento da carga conectada ao secundário do TC 

provocou uma maior magnitude da corrente de curto-circuito, 

distorcendo ainda mais a forma de onda secundária deste TC, 

ocorrendo em maiores proporções durante o primeiro ciclo 

pós-falta (Fig. 12).  

 
Fig. 12  Formas de onda de corrente secundária d sinal saturado (TC 1) e não 

saturado (TC 2) para carga de 10 ohms resistiva, falta trifásica, 50% de fluxo 

remanescente em 10% da linha de transmissão. 

 

As magnitudes em valores RMS das correntes são 

mostradas na Fig. 13.  

 

 
Fig. 13  Valores RMS de corrente do secundário dos TCs para carga de 10 

ohms resistiva, falta trifásica, 50% de fluxo remanescente em 10% da linha de 

transmissão. 

 

Novamente, houve atuação indesejada dos relés de proteção 

diferencial. Os trips dos relés comum e percentual ocorrem em 

0,0021 s e 0,0024 s, respectivamente, após a ocorrência da 
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falta. A atuação da metodologia percentual diferencial pode 

ser vista na Fig. 14. 

 
Fig. 14 Atuação do Relé Percentual para carga de 10 ohms resistiva, falta 

trifásica, 50% de fluxo remanescente em 10% da linha de transmissão. 

 

Em condições de saturação do transformador de corrente, a 

proteção diferencial, independentemente do tipo, atua 

indevidamente, para a maioria dos casos de falta externa 

abordados. Foi verificada a atuação indevida do relé comum 

em 166 casos (92% do total) e do relé diferencial percentual 

em 150 dos 180 casos analisados para cada uma das taxas de 

amostragem simuladas.  

IV.  CONCLUSÕES 

Tendo em vista os resultados obtidos através das 

simulações, pode-se concluir que as distorções do sinal de 

corrente do secundário do TC saturado influenciam 

diretamente na operação dos relés diferenciais de proteção de 

ambas as aplicações. Essas distorções tornam-se mais severas 

de acordo com magnitude da corrente curto-circuito.  

Também, pode ser constatado que, com o aumento da carga 

conectada ao secundário do TC, as distorções na forma de 

onda da corrente secundária ocorrem com maior severidade, 

ocasionando variações mais bruscas nos pontos que 

caracterizam o início dos intervalos saturados e maior 

magnitude de corrente diferencial. Outro fator que interfere a 

operação dos relés estudados é a presença do fluxo 

remanescente no núcleo do TC, o qual provoca a saturação 

antecipada do núcleo. 

Por fim, a proteção diferencial, atuando como único ou 

principal dispositivo de proteção necessita de ações que 

minimizem os efeitos do fenômeno da saturação dos 

transformadores de corrente. São alternativas: técnicas 

adaptativas, metodologias de detecção ou de correção dos 

intervalos distorcidos da forma de onda secundária do TC 

afetado. Deste modo, pode-se evitar que o relé seja induzido a 

operar equivocadamente, isolando desnecessariamente o 

elemento protegido, comprometendo a robustez e a 

confiabilidade do sistema elétrico. 
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