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Resumo 

•Este trabalho apresenta um estudo de caso com o 

objetivo de obter a forma de onda da TRT e 

compará-la às normas vigentes através do 

software Power System Simulator (PS Simul) 

 

•O trabalho propõe possíveis soluções para os 

casos em que as TRTs ultrapassaram os limites 

normatizados 
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Tensão de Restabelecimento Transitória (TRT) 

• Tensão que surge nos polos do disjuntor após a 

interrupção da corrente 

•  Amplitude elevada e alta frequência 

•  Limita a capacidade de interrupção 

•  Limites definidos por norma: 

− Amplitude 

− Taxa de crescimento (TCTRT) 
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IEEE C37.06-2009 e IEC 62271-100-2012 

•Estabelecem curvas envoltórias que limitam a taxa de 

crescimento e a amplitude das tensões  

•Envoltórias definidas por 2 ou 4 parâmetros  
  

  
 

 

2 Parâmetros 4 Parâmetros 
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Recomendações IEEE C37.011-2012 

•Recomendações quando a capacidade do 

disjuntor é ultrapassada pela TRT: 

−Trocar o disjuntor (Maior Imax e/ou Vmax) 

−Adicionar capacitâncias parasitas 

−Consultar fabricante 

•Propostas do trabalho: 

−Encontrar C  Limitar taxa de crescimento 

−Encontrar R  Limitar amplitude 
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Ferramentas para análise da TRTs 

•Sistemas reais complexos 

•Uso de métodos computacionais 

•Modelos fiéis do sistema elétrico 

•ATP, EMTP, etc 

•Desafios? Envoltória! 

•PS Simul (Power System Simulator) 
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PS Simul 

•Desenvolvimento: 2009 

•Transitórios Eletromagnéticos / Eletromecânicos 

• Interface amigável 

•+400 componentes (Potência e Controle) 

• Integração Trapezoidal + Euler  

•Constantes e Loops 
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Definição da Envoltória TRT no PS Simul 
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Sistema Simulado 

IEEE C37.011-2012 (Anexo B) 
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Caso 1 – Falta Terminal em Dj1 
• Falta ABC / Icc = 20% Imáx interrupção nominal (63 kA) 

• Dados para Envoltória: 

− Tensão 245 kV 

− Falta Terminal (T30) 

− Sistema Aterrado 
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Caso 1 – Falta Terminal em Dj1 + C parasita 

• Loop de 0,9 à 

30,9 nF (Passo 

de 5 nF) 

 

• Outra opção: 

Trocar disjuntor 

245  362 kV 

(aumento de 

custo 50%) 
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Caso 2 – Falta Terminal em Dj2 
• Falta ABC / Icc = 6% Imáx interrupção nominal (63 kA) 

• Dados para Envoltória: 

− Tensão 145 kV 

− Falta Terminal (T10) 

− Sistema Aterrado 
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Caso 3 – Falta na linha curta 
• Falta ABC 

• Dados para Envoltória: 

− Tensão 145 kV 

− Falta em linha curta (Quilométrica) 

− Sistema Aterrado 
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Caso 3 – Falta na linha curta + R pré-inserção 

• Loop de 5 kΩ à 500 Ω (Passo de 500 Ω) 

 

 

 

 

 

 

 

• Outra opção: Trocar disjuntor 145  245 kV (aumento de custo 160%) 

 



15 

Conclusões 

•Necessidade de software que possua modelos fiéis dos 

componentes do sistema 

•Capacidade de análise das TRTs pelo PS Simul: 

−Envoltória TRT (IEEE e IEC) 

−Ferramenta Loop 

−Automatismo 

•Necessidade de contato com os fabricantes para 

encontrar uma solução mais viável 
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