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Sumário - Este artigo visa apresentar ao leitor um resumo geral dos parâmetros que definem a 
escolha de um TC. Esta escolha deve ser realizada de acordo com as normas vigentes, a fim de que 
o projeto se enquadre na linha de produção dos fabricantes. Definições fora da norma implicam em 
projetos especiais e normalmente com custos mais elevados. Os aspectos de especificação 
apresentados aqui foram agrupados de forma a facilitar a comparação com base nas principais 
normas atualmente em uso. O estudo de Transformadores de Corrente é pouco explorado nas 
disciplinas acadêmicas, tanto nos cursos técnicos como nas universidades brasileiras, o que gera 
uma carência na formação desses profissionais. O artigo, composto de três partes, visa contribuir de 
forma a minimizar essa lacuna. 
 
(Palavras-chave: Transformadores de Corrente, Proteção, Medição) 
 
 

Introdução 
 

Por definição, tomando como exemplo 
e de acordo com a norma IEC 61869-2, um 
transformador de corrente (TC) "é um 
instrumento que, em condições normais de 
operação, possui no seu secundário uma 
corrente proporcional a do primário e com um 
ângulo de defasagem aproximadamente nulo, 
para uma conexão correta". De forma simples 
e objetiva, num primeiro momento, tal 
definição pode ocultar o grau de complexidade 
das variáveis envolvidas no projeto de um TC. 
Diferentes aplicações e características dos 
sistemas elétricos exigem dos 
Transformadores de Corrente características 
distintas, sobretudo no que diz respeito a 
diferentes precisões e respostas específicas a 
situações transitórias ou sob falta. 

Padronizando e definindo os 
parâmetros necessários, as normas orientam 
fabricantes e usuários para o correto 
casamento entre fabricação e uso. Este artigo 
levanta os principais parâmetros envolvidos na 
escolha de um TC sob a luz das principais 
normas atualmente utilizadas: IEC 60044-
1(1996), 60044-6(1992), 61869-2(2012), IEEE 
C57.13(2008) e NBR 6856 1992 e 2015. Os 
autores recorreram também ao Relatório 
Técnico IEC TR 61869-100 par pinçar alguns 
aspectos da especificação transitória. 

Devido à quantidade de informação, o 
artigo foi dividido em três partes. A Parte 1 

referente a este trabalho trata dos dados 
gerais comuns aos TC´s de Medição e 
Proteção e dos parâmetros específicos dos 
TC´s de Medição. A Parte 2 que será 
apresentada mais adiante tratará dos 
parâmetros específicos dos TC´s de Proteção 
e dos aspetos da especificação transitória. A 
Parte 3 que virá na sequência apresentará um 
exemplo de um caso típico. 
 
Sobre as Normas 
 
 IEC 60044-1: Faz parte de um 
conjunto de normas, IEC 60044, que trata 
vários tipos de instrumentos de transformação. 
A primeira versão data de 1996. Com título 
"Parte 1: Transformadores de corrente", 
aplica-se a transformadores de corrente para 
utilização com instrumentos de medição e os 
dispositivos de proteção para frequências de 
15Hz a 100Hz. De acordo com a norma 
"embora os requisitos referem-se basicamente 
para transformadores com enrolamentos 
separados, eles também são aplicáveis, se for 
o caso, para autotransformadores". 
 IEC 60044-6(1992): A primeira versão 
data de 1992. Com o título "Parte 6: 
Requisitos para transformadores de 
corrente para proteção de resposta 
transitória", de acordo com a norma 
"esta parte da IEC 60044 lida com os 
requisitos e testes que, além daqueles 
indicados na IEC 60044-1, se aplicam 
aos transformadores de corrente 
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indutivos destinados ao uso com 
sistemas de proteção elétrica para os 
quais é essencial que os 
transformadores conservem uma dada 
precisão na presença de uma corrente 
de várias vezes a corrente nominal 
contendo uma exponencial decrescente 
com uma constante de tempo fixa". 
 IEC 61869-2(2012): Como parte da 
IEC 61869 publicada em 2012, com o título 
"Parte 2: Requisitos adicionais para 
transformadores de correntes, esta norma 
"cancela e reitera a primeira edição da IEC 
60044-1, publicada em 1996, e sua Emenda 1 
(2000) e Emenda 2 (2002), e a primeira edição 
da EIC 60044-6, publicada em 1992. 
Adicionalmente introduz inovações técnicas na 
padronização e adaptação requeridas para 
transformadores de corrente para performance 
transitória." 
 IEEE C57.13(2008): Publicada em 
2008 com o título "Requisitos Padrão IEEE 
para Transformadores de Instrumento", 
abrange transformadores de instrumento de 
forma geral. O capítulo 6 desta norma trata 
sobre transformadores de corrente, foco da 
atenção deste trabalho.  
 NBR 6856 1992 e 2015: A segunda 
versão publicada em 2015 cancela e substitui 
a anterior publicada em 1992. "Esta Norma 
especifica os requisitos de desempenho para 
transformadores de correntes destinados a 
serviços de medição, controle e proteção. Os 
requisitos específicos para transformadores de 
corrente para uso em laboratórios e 
transdutores ópticos estão fora do escopo 
desta Norma.”  
 IEC TR 61869-100: Publicada em 
2017, trata da especificação transitória. 
 
Princípio de funcionamento de um TC 
 
 A figura abaixo ilustra um 
transformador de corrente tipo toroidal onde o 
condutor primário passa por dentro do núcleo 
induzindo a corrente no secundário. 
 

 

 
Figura 1: Transformadores de corrente 

  
O principio básico do funcionamento 

baseia-se nas leis de Faraday-Lenz, na qual o 
campo magnético criado pela corrente 
alternada do primário produz uma força 
eletromotriz no enrolamento secundário 
proporcional à variação do fluxo (frequência), 
e por meio dessa força eletromotriz, surge a 
corrente secundária criando um campo 
magnético contrário que se opõe a variação do 
fluxo. Dessa interação entre as forças 
eletromotrizes que é feita a transferência da 
energia, gerando no secundário do TC a 
corrente proporcional a corrente do primário.  

Dessas leis fundamentais, com 
relação ao fluxo induzido, sabe-se que: 
 
  (1) 
 
Np = Número de espiras do primário 
Ns = Número de espiras do secundário 
Ʀ = Relutância do Circuito magnético 
 
 Com o circuito magnético fechado, 
aspectos construtivos que minimizam o fluxo 
de dispersão e o material ferromagnético do 
núcleo que garante uma alta permeabilidade 
magnética, a transformação aproxima-se do 
ideal, relutância praticamente zero. Dessa 
forma a equação pode então ser simplificada: 
 
  (2) 
 
  (3) 
 
 Na maioria dos projetos o primário é 
feito com uma só espira e, nesses casos, a 
relação é então o próprio número de espiras 
do secundário.  
 Para um bom entendimento do 
funcionamento do TC é fundamental a 
compreensão do circuito equivalente do 
mesmo. Partindo-se do modelo completo de 
um transformador sob a ótica de baixas 
frequências e fazendo as considerações 
específicas do projeto, consegue-se um 
modelo simples e útil. O modelo geral é 
indicado na figura 2.  
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Figura 2: Circuito genérico do TC 

 
 
R1W - Resistência do enrolamento primário 
R2W - Resistência do enrolamento secundário 
L1W - Indutância de dispersão do enrolamento 
primário 
L2W - Indutância de dispersão do enrolamento 
secundário 
RL - Representa as perdas no núcleo devido à 
“hysteresis” e “eddy currents” 
Lm - Representa a indutância que define a 
corrente necessária para magnetizar o núcleo 
T - Representa um transformador ideal que faz 
a redução da corrente com relação Np/Ns 
 
 Perdas devido à “hysteresis”: perdas 
relacionadas à energia necessária para 
movimentar os dipolos magnéticos do material 
ferromagnético do núcleo, buscando alinha-los 
com o fluxo magnético alternado. 
 
 Perdas “eddy currents”: perdas 
relacionadas a correntes parasitas que se 
formam no núcleo por ele também ser feito de 
material metálico e, portanto, condutor. Esse 
efeito é minimizado laminando o núcleo, de 
forma que as lâminas fiquem as mais finas 
possíveis, paralelas ao sentido do fluxo. 
 
 Assim, desprezando a impedância do 
primário do TC, que estaria caracterizada pela 
resistência e indutância de dispersão do 
primário (poucas espiras, normalmente uma 
só), considerando que o TC esteja trabalhando 
na região linear (indutância Lm constante) e 
desprezando as perdas no núcleo, e com 
indutância secundária desprezível (aspectos 
construtivos); referindo ao secundário, onde a 
corrente de excitação será igual a corrente do 
primário dividida pela relação, tem-se o 
circuito simplificado na figura 3: 

 
Figura 3: Circuito simplificado do TC. 

 
 
 Observa-se a partir desse modelo que 
mantida a corrente de entrada do TC como 
uma fonte de corrente, a corrente no 
secundário se porta idealmente como uma 
fonte de corrente. A corrente circulando pela 
impedância da carga ZB, irá implicar no 
aparecimento de uma tensão VB= ZBxIs no 
burden, e na impedância de magnetização 
secundária aparecerá a tensão (R2w+ZB)xIs. 
Essa tensão que aparece na impedância de 
magnetização implicará em uma corrente de 
magnetização Im de pequeno valor, estando o 
TC operando na região linear, e 
consequentemente is será ligeiramente menor, 
quase não perceptível. No entanto, se 
aumentarmos a impedância da carga ZB e a 
tensão crescer a ponto de chegar ao nível de 
saturação do núcleo, a corrente im aumentará 
consideravelmente, e como consequência, 
ocorrerá redução na corrente is. Daí conclui-se 
que para o bom desempenho dos TC´s, eles 
devem trabalhar sempre com impedância 
baixas a fim de não ocorrer a saturação 
quando a corrente aumenta durante os curtos.  
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TC´s de Medição e Proteção 
 
 De forma geral, quando se trata da 
escolha de um TC, a primeira questão a ser 
respondida é para qual finalidade ele está 
designado, medição ou proteção? Obviamente 
dentro da caixa de um TC pode-se ter vários 
núcleos e neles vários enrolamentos, 
garantindo diferentes Taps e saídas 
secundárias, e desta forma servir tanto para 
proteção como medição, todavia, os aspectos 
construtivos e funcionais de uma saída 
destinada à medição são muito diferentes de 
uma destinada à proteção. 
 Quando se trata de medição, o 
objetivo principal é a precisão que deve ser 
garantida pouco acima da corrente nominal 
(em torno de 10%), tanto em amplitude como 
em ângulo de fase (que neste caso deve ficar 
o mais próximo de zero possível). Já para a 
proteção a precisão não é tão relevante, o 
importante é garantir a fidelidade da 
transformação para altos níveis de corrente, 
com várias vezes a corrente nominal 
(normalmente 20 a 30 vezes), para que, 
durante uma falta, os relés possam medir 
esses altos níveis de corrente e tomar a 
decisão adequada. Desta forma, o núcleo do 
enrolamento destinado à proteção deve ser 
projetado para que não haja saturação abaixo 
desse alto nível de corrente, exigindo uma 
quantidade muito maior de material 
ferromagnético no núcleo e enrolamentos 
capazes de suportarem os efeitos dos 
esforços transitórios que surgem durante a 
falta. Por sua vez, nos TC´s de medição, a 

própria saturação ajuda a limitar os níveis 
altos de tensão no secundário durante as 
ocorrências de faltas, e diferente dos 
enrolamentos de proteção onde é evitada, nos 
TC´s de medição a saturação entra como 
aliada. No projeto do núcleo de um 
enrolamento de medição, a saturação deverá 
ocorrer logo acima dos níveis máximos 
normais de medição desejados. 
 
Parâmetros comuns, tanto para TC´s de 
Medição como Proteção 
 
Correntes Nominais do Primário: 
 
 As correntes nominais do primário são 
normalmente associadas às correntes 
nominais dos circuitos onde eles serão 
aplicados. A escolha, se possível, deve levar 
em consideração as sobrecargas permitidas 
no sistema. Como em muitos casos a 
estrutura física do primário (barra ou cabo) é 
comum aos transformadores de medição e 
proteção, as correntes nominais primárias são 
as mesmas para os dois tipos. 
 A tabela 1 ilustra os valores típicos 
para as correntes nominais das várias normas. 
Observa-se que as normas IEC 61869-2 e IEC 
60044-1 definem valores padronizados de 10 
a 75 A, a partir daí, sugere valores múltiplos e 
frações. Essa metodologia não limita valores, 
e estarão dentro das normas valores bem 
elevados desde que sejam múltiplos dos 
valores sugeridos.  
 

 
Tabela 1: Valores típicos para as correntes nominais 

Norma Valores Padrões de Corrente Primária Observações 

IEC 60044-1 10 – 12,5–15 – 20 – 25 – 30  – 40 – 50 – 60 – 
75 A Seus múltiplos decimais ou frações 

IEC 61869-2 10 – 12,5 – 15 – 20 – 25 – 30  – 40 – 50 – 60 
– 75 A Seus múltiplos decimais ou frações 

IEEE C57.13 
10 – 15 – 25 – 40 – 50 – 75 – 100 – 200 – 300 
– 400 – 600 – 800 –1,2k – 1,5k – 2k – 3k – 4k 
– 5k –6k – 8k e 12k 

Há também possibilidade de ligações 
série-paralelo no primário e de taps 
no secundário, porém, são utilizados 
sempre esses valores de corrente 

NBR 6856 
1992 

5 – 10 – 15 –20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 – 75 
– 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 – 
600 – 800 – 1k – 1,2k – 1,5k – 2k – 2,5k – 3k 
– 4k – 5k – 6k – 8k 

- 

NBR 6856 
2015 

5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 –50 – 60 – 75 
– 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 – 
600 – 800 – 1k – 1,2k – 1,5k – 2k – 2,5k – 3k 
– 4k – 5k – 6k – 8k 

- 
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Corrente Nominais do Secundário: 
 
 A corrente secundária é normalmente 
definida pelos instrumentos que serão 
conectados ao TC, quer sejam de 1, 2 ou de 
5A. No Brasil tem-se historicamente como 
mais usual valores de 5 A, mas observa-se 
que a norma NBR 6856 de 1992 introduziu a 
possibilidade de serem de 1, 2 ou 5 A, no 
entanto, em 2015, a norma redefiniu os 
valores, permitindo apenas 1 ou 5 A conforme 
ilustra a tabela 2. 
 
 
Tabela 2: Valores das correntes secundárias 

Norma 
Valores 

Padrões de 
Corrente 

Secundária 
Observações 

IEC 60044-1 1, 2 ou 5A 

Também são 
considerados 
padrões esses 

valores divididos 
por raiz de 3 

devido à conexão 
em delta 

IEC 61869-2 1 ou 5A 
Para classes TPX, 

TPY e TPZ, a 
corrente nominal é 

1A 

IEEE C57.13 5A - 

NBR 6856 
1992 1, 2 ou 5A - 

NBR 6856 
2015 1 ou 5A 

Para TCs ligados 
em delta os 

valores de 1 e 5 
divididos por raiz 
de 3 também são 

considerados 
padrões 

 
 
 
Relações Nominais: 
 
 Conhecendo-se as necessidades da 
corrente nominal do primário e da corrente 
nominal do secundário, pode-se definir a 
relação. Algumas normas apresentam 
diversos valores para que os usuários se 
enquadrem com o intuito de viabilizar 
praticamente todas as necessidades práticas 
dos sistemas de proteção e medição. A tabela 
3 ilustra como as normas tratam a questão das 
relações. 
 

 
 

Tabela 3: Normas que especificam as relações 
nominais 

Norma Relações Nominais 

IEC 60044-1 Não especifica tabelas 

IEC 61896-2 
Não especifica tabelas -  Define 

pelas correntes 
 primárias e secundárias 

IEEE C57.13 Tabelas 12 e 13 

NBR 6856 
1992 Tabelas 4, 5, 6 e 7 

NBR 6856 
2015 Tabelas 7, 8, 9, 10 e 11 

 
 
 

Tabela 4: Relações nominais duplas (NBR 
6856-1992) 

Corrente 
primária 

nominal A 
Relação 

nominal 5A 
Relação 

nominal 1A 
5 x 10 1 x 2:1 5 x 10 :1 

10 x 20 2 x 4:1 10 x 20:1 
15 x 30 3 x 6:1 15 x 30:1 
20 x 40 4 x 8:1 20 x 40:1 
25 x 50 5 x 10:1 25 x 50:1 
30 x 60 6 x 12:1 30 x 60:1 
50 x 100 10 x 20:1 50 x 100:1 
75 x 150 15 x 30:1 75 x 150:1 

100 x 200 20 x 40:1 100 x 200:1 
150 x 300 30 x 60:1 150 x 300:1 
200 x 400 40 x 80:1 200 x 400:1 
250 x 500 50 x 100:1 250 x 500:1 
300 x 600 60 x 120:1 300 x 600:1 
400 x 800 80 x 160:1 400 x 800:1 

500 x 1000 100 x 200:1 500 x 
1000:1 

600 x 1200 120 x 240:1 600 x 
1200:1 

800 x 1600 160 x 320:1 800 x 
1600:1 

1000 x 2000 200 x 400:1 1000 x 
2000:1 

1200 x 2400 240 x 480:1 1200 x 
2400:1 

1500 x 3000 300 x 600:1 1500 x 
3000:1 

2000 x 4000 400 x 800:1 2000 x 
4000:1 

2500 x 5000 500 x 
1000:1 

2500 x 
5000:1 
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Tabela 5: Relações nominais Triplas (NBR 6856-1992) 

Corrente primária nominal (A) Relação nominal 
5A 

Relação nominal 1A 

25 x 50 x 100 5 x 10 x 20 :1 25 x 50 x 100:1 
50 x 100 x 200 10 x 20 x 40:1 50 x 100 x 200:1 
75 x 150 x 300 15 x 30 x 60:1 75 x 150 x 300:1 

100 x 200 x 400 20 x 40 x 80 :1 100 x 200 x 400:1 
150 x 300 x 600 30 x 60 x 120:1 150 x 300 x 600:1 
200 x 400 x 800 40 x 80 x 160:1 200 x 400 x 800:1 

250 x 500 x 1000 50 x 100 x 200:1 250 x 500 x 1000:1 
300 x 600 x 1200 60 x 120 x 240:1 300 x 600 x 1200:1 
400 x 800 x 1600 80 x 160 x 320:1 400 x 800 x 1600:1 
500 x 1000 x 2000 100 x 200 x 400:1 500 x 1000 x 2000:1  

1000 x 2000 x 4000 200 x 400 x 800:1 1000 x 2000 x 4000:1 
 
 
 
 

Tabela 6: Exemplos de relações nominais e marcações de terminais (NBR 6856-1992) 
Corrente Relação / Esquema Descrição 

100 – 5A 

20:1 

 

Transformador de corrente 
com um enrolamento 
primário e um enrolamento 
secundário. 

100 x 200 – 5A 

20 x 40:1 

 

Transformador de corrente 
com dois enrolamentos 
primários para conexão em 
série ou paralela e um 
enrolamento secundário. 

200 x 400 x 800 -1A 

200 x 400 x 800:1 

 

Transformador de corrente 
com quatro enrolamentos 
primários para conexão em 
série, paralela ou mista e 
um enrolamento secundário. 
 
Obs: São quatro 
enrolamentos primários e 
três correntes primárias. 

200 / 300 – 5A 

40 // 60:1 

 

Transformador de corrente 
com um enrolamento 
primário, com diferentes 
correntes primárias obtidas 
por tapes no primário 
(derivações) e um 
enrolamento secundário. 

150 /200 / 250 / 400 / 
450 / 600 – 5A 

30 / 40 / 50 / 80 / 90 / 120:1 

 

Transformador de corrente 
com um enrolamento 
primário com diferentes 
correntes primárias obtidas 
por tapes no secundário 
(derivações) e um 
enrolamento secundário. 
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200 / 300 – 5A 

40 // 60:1 

 

Transformador de corrente 
com um enrolamento 
primário com diferentes 
correntes primárias obtidas 
por tapes no secundário 
(derivações) e um 
enrolamento secundário. 

150 / 200 / 250 / 400 
/ 450 / 600 – 5A 

30 / 40 / 50 / 80 / 90 / 120:1 

 

Transformador de corrente 
com um enrolamento 
primário com diferentes 
correntes primárias obtidas 
por tapes no secundário 
(derivações) e um 
enrolamento secundário. 

15 / 200 x 300 / 400 
– 1A 

150 / 200 x 300 / 400:1 

 

Transformador de corrente 
com dois enrolamentos 
primários para conexão em 
série e paralela, com 
diferentes correntes 
primárias obtidas por 
associação. Há derivação 
no enrolamento secundário. 

100 – 5 – 1A 

20:1 e 100:1 

 

Transformador de corrente 
com um enrolamento 
primário e dois 
enrolamentos secundários 
com correntes nominais 
secundárias diferentes. 

(Medição) 1200 – 5A 
(Proteção) 2000 – 5A 

240:1 e 400:1 

 

Transformador de corrente 
com um enrolamento 
primário e dois 
enrolamentos secundários 
com relações nominais 
diferentes. 

 
 

Tabela 7: Relações Nominais múltiplas (NBR 6856-1992 e 2015) 
Designação 

genérica 
Derivações 
principais 

Esquema Corrente 
primária 

nominal A 

Relação 
nominal 

Derivações 
secundárias 

RM 600 – 5A 100/150/400/ 
600 – 5A 

 

50 
100 
150 
200 
250 
300 
400 
450 
500 
600 

10:1 
20:1 
30:1 
40:1 
50:1 
60:1 
80:1 
90:1 
100:1 
120:1 

S2 – S3 
S1 – S2 
S1 – S3 
S4 – S5 
S3 – S4 
S2 – S4 
S1 – S4 
S3 – S5 
S2 – S5 
S1 – S5 
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RM 1200 – 
5A 

200/300/800/ 
1200 – 5A 

 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
800 
900 
1000 
1200 

20:1 
40:1 
60:1 
80:1 
100:1 
120:1 
160:1 
180:1 
200:1 
240:1 

S2 – S3 
S1 – S2 
S1 – S3 
S4 – S5 
S3 – S4 
S2 – S4 
S1 – S4 
S3 – S5 
S2 – S5 
S1 – S5 

RM 2000 – 
5A 

400/1200     
/1500/2000 – 

5A 

 

300 
400 
500 
800 
1100 
1200 
1500 
1600 
2000 

60:1 
80:1 
100:1 
160:1 
220:1 
240:1 
300:1 
320:1 
400:1 

S3 – S4 
S1 – S2 
S4 – S5 
S2 – S3 
S2 – S4 
S1 – S3 
S1 – S4 
S2 – S5 
S1 – S5 

RM 3000 – 
5A 

1000/2200 
/2500/3000 – 

5A 

 

500 
800 
1000 
1200 
1500 
2000 
2200 
2500 
3000 

100:1 
160:1 
200:1 
240:1 
300:1 
400:1 
440:1 
500:1 
600:1 

S4 – S5 
S3 – S5 
S1 – S2 
S2 – S3 
S2 – S4 
S2 – S5 
S1 – S3 
S1 – S4 
S1 – S5 

RM 4000 – 
5A 

500/2000/ 
3000 – 5A 

 

500 
1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3500 
4000 

100:1 
200:1 
300:1 
400:1 
500:1 
600:1 
700:1 
800:1 

S1 – S2 
S3 – S1 
S2 – S3 
S1 – S3 
S2 – S4 
S1 – S4 
S2 – S5 
S1 – S5 

RM 5000 – 
5A 

1500/2000 
/4000/5000 – 

5A 

 

500 
1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3500 
4000 
5000 

100:1 
200:1 
300:1 
400:1 
500:1 
600:1 
700:1 
800:1 

1000:1 

S2 – S3 
S4 – S5 
S1 – S2 
S1 – S3 
S2 – S4 
S3 – S5 
S2 – S5 
S1 – S4 
S1 – S5 

RM 6000 – 
5A 

1000/1500 
/4000/6000 – 

5A 

 

500 
1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
4000 
4500 
5000 
6000 

100:1 
200:1 
300:1 
400:1 
500:1 
600:1 
800:1 
900:1 

1000:1 
1200:1 

S2 – S3 
S1 – S2 
S1 – S3 
S4 – S5 
S3 – S4 
S2 – S4 
S1 – S4 
S3 – S5 
S2 – S5 
S1 – S5 

 



 
Proteção e Comunicação de Sistemas Elétricos de Potência 

 
 

  Pag 9 de 18 
 

 
Tabela 8: Relações nominais simples (NBR 6856-2015) 

Corrente 
primária 
nominal 

(A) 

Relação 
nominal 

(5A) 

Relação 
nominal 

(1A) 

Corrente 
primária 
nominal 

(A) 

Relação 
nominal 

(5A) 

Relação 
nominal 

(1A) 

Corrente 
primária 
nominal 

(A) 

Relação 
nominal 

(5A) 

Relação 
nominal 

(1A) 
5 1:1 5:1 100 20:1 100:1 1200 240:1 1200:1 
10 2:1 10:1 150 30:1 150:1 1500 300:1 1500:1 
15 3:1 15:1 200 40:1 200:1 2000 400:1 2000:1 
20 4:1 20:1 250 50:1 250:1 2500 500:1 2500:1 
25 5:1 25:1 300 60:1 300:1 3000 600:1 3000:1 
30 6:1 30:1 400 80:1 400:1 4000 800:1 4000:1 
40 8:1 40:1 500 100:1 500:1 5000 1000:1 5000:1 
50 10:1 50:1 600 120:1 600:1 6000 1200:1 6000:1 
60 12:1 60:1 800 160:1 800:1 8000 1600:1 8000:1 
75 15:1 75:1 1000 200:1 1000:1 10000 2000:1 10000:1 

 
 

Tabela 9: Relações nominais simples (NBR 6856-2015) 
Corrente 
Primária 

Nominal (A) 

Relação 
Nominal 

Corrente 
Primária 

Nominal (A) 

Relação 
Nominal 

Corrente 
Primária 

Nominal (A) 

Relação 
Nominal 

 
5 1:1 100 20:1 1000 200:1 

10 2:1 150 30:1 1200 240:1 
15 3:1 200 40:1 1500 300:1 
20 4:1 250 50:1 2000 400:1 
25 5:1 300 60:1 2500 500:1 
30 6:1 400 80:1 3000 600:1 
40 8:1 500 100:1 4000 800:1 
50 10:1 600 120:1 5000 1000:1 
60 12:1 800 160:1 6000 1200:1 
75 15:1 - - 8000 1600:1 

 
 

Tabela 10: Relações nominais duplas (NBR 
6856-2015) 

Corrente primária 
nominal (A) 

Relação 
nominal 

5 x 10 1 x 2:1 
10 x 20 2 x 4:1 
15 x 30 3 x 6:1 
20 x 40 4 x 8:1 
25 x 50 5 x 10:1 
30 x 60 6 x 20:1 
50 x 100 10 x 30:1 
75 x 150 15 x 40:1 

100 x 200 20 x 50:1 
150 x 300 30 x 60:1 
200 x 400 40 x 80:1 
250 x 500 50 x 100:1 
300 x 600 60 x 120:1 
400 x 800 80 x 160:1 
500 x 1000 100 x 200:1 
600 x 1200 120 x 240:1 
800 x 1600 160 x 320:1 
1000 x 2000 200 x 400:1 
1200 x 2400 240 x 480:1 
1500 x 3000 300 x 600:1 
2000 x 4000 400 x 800:1 
2500 x 5000 500 x 1000:1 

 
 
 
 

Tabela 11: Relações nominais Triplas (NBR 
6856-2015) 

Corrente primária 
nominal (A) 

Relação 
nominal 

25 x 50 x 100 5 x 10 x 20 :1 
50 x 100 x 200 10 x 20 x 40:1 
75 x 150 x 300 15 x 30 x 60:1 

100 x 200 x 400 20 x 40 x 80 :1 

150 x 300 x 600 30 x 60 x 
120:1 

200 x 400 x 800 40 x 80 x 
160:1 

250 x 500 x 1000 50 x 100 x 
200:1 

300 x 600 x 1200 60 x 120 x 
240:1 

400 x 800 x 1600 80 x 160 x 
320:1 

500 x 1000 x 2000 100 x 200 x 
400:1 

1000 x 2000 x 4000 200 x 400 x 
800:1 
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Tabela 12: classificações para os transformadores de corrente com uma ou duas relações (IEC 

C57.13) 
Relações de Corrente [A] 

Relação Única 
Dupla relação com 

enrolamento primário em 
série-paralelo 

Relação Dupla com taps 
nos enrolamentos 

secundários 
10:5 800:5 25 x 50:5 25/50:5 
15:5 1200:5 50 x 100:5 50/100:5 
25:5 1500:5 100 x 200:5 100/200:5 
40:5 2000:5 200 x 400:5 200/400:5 
50:5 3000:5 400 x 800:5 300/600:5 
75:5 4000:5 600 x 1200:5 400/800:5 
100:5 5000:5 1000 x 2000:5 600/1200:5 
200:5 6000:5 2000 x 4000:5 1000/2000:5 
300:5 8000:5 - 1500/3000:5 
400:5 12000:5 - 2000/4000:5 
600:5 - - - 

 
 

Tabela 13: Relações do transformador de corrente, tipo multi – relação (IEC C57.13) 
Relações de 
corrente (A) 

 Taps 
secundário 

Relações de 
corrente (A) 

 Taps 
secundário 

 600:5   3000:5  
50:5  X2 – X3 300:5  X3 – X4 

100:5  X1 – X2 500:5  X4 – X5 
150:5  X1 – X3 800:5  X3 – X5 
200:5  X4 – X5 1000:5  X1 – X2 
250:5  X3 – X4 1200:5  X2 – X3 
300:5  X2 – X4 1500:5  X2 – X4 
400:5  X1 – X4 2000:5  X2 – X5 
450:5  X3 – X5 2200:5  X1 – X3 
500:5  X2 – X5 2500:5  X1 – X4 
600:5  X1 – X5 3000:5  X1 – X5 

 1200:5   4000:5  
100:5  X2 – X3 500:5  X1 – X2 
200:5  X1 – X2 1000:5  X3 – X4 
300:5  X1 – X3 1500:5  X2 – X3 
400:5  X4 – X5 2000:5  X1 – X3 
500:5  X3 – X4 2500:5  X2 – X4 
600:5  X2 – X4 3000:5  X1 – X4 
800:5  X1 – X4 3500:5  X2 – X5 
900:5  X3 – X5 4000:5  X1 – X5 
1000:5  X2 – X5    
1200:5  X1 – X5    

 2000:5   5000:5  
300:5  X3 – X4 500:5  X2 – X3 
400:5  X1 – X2 1000:5  X4 – X5 
500:5  X4 – X5 1500:5  X1 – X2 
800:5  X2 – X3 2000:5  X3 – X4 
1100:5  X2 – X4 2500:5  X2 – X4 
1200:5  X1 – X3 3000:5  X3 – X5 
1500:5  X1 – X4 3500:5  X2 – X5 
1600:5  X2 – X5 4000:5  X1 – X4 
2000:5  X1 – X5 5000:5  X1 – X5 
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Fator Térmico: 
 

A especificação do fator térmico é feita 
para que o TC possa suportar as correntes de 
sobrecargas do sistema sem ser danificado. 
Se a corrente nominal e a relação foram 
definidas considerando a sobrecarga, o fator 
térmico não necessita ser previsto, todavia, 
em muitas aplicações, a corrente primária 
precisa ficar abaixo da corrente nominal do 
TC, e nesses casos essa informação 
proporcionada pelo usuário na especificação, 
informa ao fabricante que ele deve 
dimensionar o transformador de corrente para 
uma corrente maior. Alguns fabricantes já 
definem em catálogo que seus 
transformadores de corrente saem de fábrica 
com um fator típico de 20%, mas o correto é o 
usuário fazer a definição na especificação. A 
tabela 14  abaixo ilustra os vários fatores 
térmicos adotados. Tipicamente eles variam 
de 1,0 (quando não existe necessidade da 
previsão de suportabilidade adicional, ou seja, 
a corrente vai até a corrente nominal do 
primário), até valores de 2,0 (o dobro da 
corrente nominal).  

 
Tabela 14: Fatores térmicos adotados pelas 

normas 

Norma 
Valores 

Padrões de 
Fator 

Térmico 
Observações 

IEC 
60044-1 

120% - 
150% - 
200% 

Normalmente a 
corrente de limite 
térmico é igual a 
corrente nominal 
do primário, mas 
quando não é, 
esses são os 
valores mais 

usados 

IEC 
61869-2 

120% - 
150% - 
200% 

IEEE 
C57.13 

1.0 – 1.33 – 
1.5 – 2.0 – 
3.0 – 4.0 

- 

NBR 
6856 
1992 

1.0 – 1.2 – 
1.3 – 1.5 – 

2.0 
- 

NBR 
6856 
2015 

1.0 – 1.2 – 
1.3 – 1.5 – 

2.0 
- 

 
 
Burden: 
 

O conceito do burden no TC é 
caracterizado pela impedância que pode ser 
instalada no seu secundário de forma que ele 

consiga manter a fidelidade da transformação, 
sem perder sua precisão e características 
operacionais para o qual foi especificado. 

Os padrões de burden para TC´s de 
medição sempre foram menores que os 
padrões adotados para os TC´s de proteção, 
visto que, na proteção com relés 
eletromecânicos, costumava-se conectar 
bobinas de vários relés em serie em uma 
determinada fase, o que ocasionava uma 
maior impedância e consequentemente 
maiores burdens. Em contrapartida os 
circuitos de medição não recebiam tantas 
bobinas com altas impedâncias e assim as 
exigências de burden ficavam menores. Como 
nos relés eletromecânicos as impedâncias 
eram elevadas, os transformadores de 
correntes de proteção eram dimensionados 
para valores elevados de burden. No entanto, 
com ao advento dos relés numéricos (IED´s), 
que são trifásicos, multifuncionais e com 
entradas de baixas impedâncias, as 
exigências com relação ao burden da proteção 
diminuíram, ficando a maior carga associada 
aos cabos que levam a corrente do TC aos 
IED´s.  

As normas definem os burdens como 
apresentado nas tabelas a seguir. As mais 
atuais passaram a definir valores menores 
para o burden, como se pode constatar na IEC 
61.869-2 onde o maior valor de burden e de 
30 VA. Para os transformadores de corrente 
que operam com 5 A no secundário, ela define 
somente 30 VA,  isso implica que a 
impedância máxima deve ser de 1,2 Ohms 
(1,2 x 5x5= 30 VA).  

Para a IEEC 57.13, quando o burden é 
definido, por exemplo, como sendo B-8, fica 
estabelecido um burden com 200 VA em 5 A, 
ou seja,  impedância de 8 Ohms (200 = 8 . 52). 
A tabela 15 ilustra e define o burden para cada 
norma. 
 
 
Tabela 15: Definição de Burden pelas normas 

Norma Burdens Padrões 
IEC 60044-1 2.5 – 5 – 10 – 15 – 30 VA 

IEC 61869-2 2.5 – 5 – 10 – 15 – 30 VA 

IEEE C57.13 Tabela 16 

NBR 6856 1992 Tabela 19 

NBR 6856 2015 Tabelas 17, 18, 19 e 20 
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Tabela 16: Burdens padrões para medição e proteção (IEEE C57.13) 

Burdens Caracterização 
do Burden 

Resistência 
(Ω) 

Indutância 
(mH) 

Impedância 
(Ω) 

Potência 
Aparente 

(VA em 5A) 
Fator de 
Potência 

Cargas de 
Medição B-0.1 0.09 0.116 0.1 2.5 0.90 

 B-0.2 0.18 0.232 0.2 5.0 0.90 
 B-0.5 0.45 0.580 0.5 12,.5 0.90 
 B-0.9 0.81 1.040 0.9 22.5 0.90 
 B-1.8 1.62 2.080 1.8 45.0 0.90 

Cargas 
dos Relés B-1.0 0.50 2.300 1.0 25.0 0.50 

 B-2.0 1.00 4.600 2.0 50.0 0.50 
 B-4.0 2.00 9.200 4.0 100.0 0.50 
 B-8.0 4.00 18.400 8.0 200.0 0.50 

 
 
Tabela 17: Características das cargas com fator de potência 0,9 para corrente secundária nominal de 

5A (NBR 6856-2015) 
Potência aparente 

(VA) 
Resistência 

(Ω) 
Resistência indutiva 

(Ω) Impedância (Ω) 
2.5 0.09 0.044 0.1 
5.0 0.18 0.087 0.2 
12.5 0.45 0.218 0.5 
22.5 0..81 0.392 0.9 
45.0 1.62 0.785 1.8 
90.0 3.24 1.568 3.6 

 
 

Tabela 18: Características das cargas com fator de potência 0.5 e corrente secundária nominal de 5A 
(NBR 6856-2015) 

Potência aparente 
(VA) 

Resistência 
(Ω) 

Resistência indutiva 
(Ω) Impedância (Ω) 

25 0.5 0.866 1.0 
50 1.0 1.732 2.0 

100 2.0 3.464 4.0 
 
 

Tabela 19: Características das cargas com fator de potência 1.0 e corrente secundária nominal de 1A 
(NBR 6856-1992 e 2015) 

Potência aparente 
(VA) 

Resistência 
(Ω) 

Resistência indutiva 
(Ω) Impedância (Ω) 

1.0 1.0 0.00 1.0 
2.5 2.5 0.00 2.5 
4.0 4.0 0.00 4.0 
5.0 5.0 0.00 5.0 

 
 

Tabela 20: Características das cargas com fator de potência 0.9 e corrente secundária nominal de 1A 
(NBR 6856-2015) 

Potência aparente 
(VA) 

Resistência 
(Ω) 

Resistência indutiva 
(Ω) Impedância (Ω) 

8.0 7.2 3.487 8.0 
10.0 9.0 4.359 10.0 
20.0 18.0 8.720 20.0 
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Ponto de Joelho: 
 

O Ponto de joelho dos 
transformadores de corrente define o limite da 
linearidade do TC, é o ponto considerado na 
curva de magnetização (F.e.m x Iexc.) em que 
o TC começa a entrar em saturação. No 
entanto, as normas possuem definições 
próprias para expressar o ponto de joelho da 
curva. Na tabela 22 estão as definições 
adotadas pelas diferentes normas.  

 
 

Tabela 22: Definição do Ponto de joelho de 
uma curva de magnetização 

Norma Ponto de Joelho 
IEC 

60044-1 A tensão em que seu aumento em 
10%  leva ao aumento de 50% da 

corrente 
IEC 

60044-6 
IEC 

61869-2 

IEEE 
C57.13 

Ponto do gráfico de excitação em 
log-log na qual a reta tangente 
forma um ângulo de 30 ou 45º, 

dependendo do tipo de núcleo do 
TC 

NBR 
6856 

A tensão em que seu aumento em 
10% leva ao aumento de 50% da 

corrente 
 
 

O levantamento da curva de 
magnetização dos TC´s é sempre feito pelo 
secundário com o primário aberto. Sobre essa 
curva, se aplicada as diferentes definições de 
cada norma, chega-se a resultados diferentes. 
Assim, é importante ao definir o valor de joelho 
de um TC, expressar com qual norma aquele 
valor foi obtido.  

Os pontos de joelho dos 
transformadores de corrente para proteção é 
sempre muito maior do que o ponto de joelho 
dos TC´s de medição, pois os TC´s de 
proteção devem transferir as correntes 
exponenciais contidas nas correntes primárias 
para a fiel operação dos relés, e para tal, os 
TC´s não devem saturar. Isso exige na 
construção de TC´s de proteção que os 
núcleos magnéticos tenham maiores áreas. 
 
Parâmetros específicos para TC´s de 
Medição 
 
Classe de Precisão dos TC´s de Medição: 
 

TC´s de medição são usados tanto 
para medições operacionais quanto para fins 

de faturamento, neste último, buscam-se as 
maiores precisões possíveis. A tabela 23 
apresenta as classes de precisão para as 
normas aqui consideradas. A norma IEC 
61869-2 define precisões de 0,1 a 5%, já as 
normas brasileiras, NBR 6856 1992 e 2015, 
consideravam TC´s de medição até 3%. A 
norma IEC 61869-2 prevê também duas 
classes chamadas especiais que são 0,2S e 
0,5S para os  transformadores de corrente tipo 
S (Special) e a NBR 6856 define as classes 
0,3S e 0,6S.  
 
 

Tabela 23: Classe de precisão dos TCs de 
medição 

Norma 
Classes 

Padronizadas 
TC de medição 

Observações 

IEC 60044-
1 

0.1 – 0.2 – 0.5 – 
1 – 3 – 5 

As classes 0.2S 
e 0.5S não são 
consideradas 
padrões mas são 
citadas na norma 

IEC 61869-
2 

0.1 – 0.2 – 0.2S  
– 0.5 – 0.5S – 1 

– 3 – 5 
- 

IEEE 
C57.13 0.3 – 0.6 – 1.2 - 

NBR 6856 
1992 

0.3 – 0.6 – 1.2 – 
3.0 - 

NBR 6856 
2015 

0.3 – 0.6 – 1.2 – 
3.0 

Há ainda duas 
classes especiais 
0.3S e 0.6S na 
qual o 
paralelogramo 
menor é a 20% 
da corrente 
nominal ou 
térmica e o maior 
a 5% da corrente 
nominal 

 
 

Durante a transformação da corrente 
do primário para o secundário, os TC´s 
apresentam pequenos erros tanto em 
amplitude como em fase (ângulo). Porém, 
para transformadores de corrente de medição, 
os fabricantes minimizam esses erros, caso 
contrário poderiam causar diferenças 
expressivas no faturamento da energia.  

O projeto do TC de medição é 
otimizado para ter os menores erros de 
amplitude e de fase quando esta trabalhando 
com a corrente nominal, e assim, para valores 
percentuais menores da corrente, o erro é 
sempre maior do que o erro na corrente 
nominal.  



 
Proteção e Comunicação de Sistemas Elétricos de Potência 

 
 

  Pag 14 de 18 
 

Definição do Erro de Relação e Fase: 
 

O erro de relação de um TC é definido 
em percentagem pela norma IEC 61869-2 
como sendo: 
 
 

 
(4) 

 
Kr = Relação de transformação do TC; 
Ip = Corrente nominal do primário; 
Is = Corrente medida no secundário quando 
esta circulando Ip no primário; 
 

A figura 4 (à esquerda) ilustra a 
transformação da corrente do primário em um 
transformador de relação 1:1 para o 
secundário, expressando os erros de fase ∆ϕ 
e de amplitude Ie.  

Como se pode ver, tanto o erro de 
fase (ângulo) como o de relação (amplitude) 
são afetados pela corrente de excitação (soma 
das correntes relacionadas à magnetização 
(Im) e as perdas no núcleo (Ia)). Se o TC 
fosse ideal, a corrente de excitação seria nula 
e não haveria erros. Como os erros são muito 
pequenos, e considerando a relação unitária, 
as correntes Is e Ip são quase iguais, por esse 
motivo a norma aproxima os erros, a partir do 
triângulo de erros da figura da direita, como 
sendo: Erro de relação (amplitude) a projeção 
∆I da corrente de excitação com relação a 
corrente do primária Ip. Da mesma forma, o 
erro de fase pode ser determinado da parte 
relacionada a ∆Iq. Ao considerar-se a relação 
diferente da unitária a corrente do secundário 
deve ser multiplicada pela relação para a 
análise.  

 
 

 
 

Definição do Erro Composto: 
 
            A norma IEC 61869-2 define também o 
erro composto εc como sendo a relação de Ie 
por Ip, dada pela equação abaixo: 
 
 

 
(5) 

 
Kr = Relação de transformação do TC; 
Ip = Corrente nominal do primário; 
ip = Corrente instantânea medida no primário; 
is = Corrente instantânea medida no 
secundário; 
T = Período de um ciclo.  
 
 Paralelogramos de Erros: 
 

Algumas normas definem 
paralelogramos de erros onde os erros devem 
estar locados para as várias condições de 
carga, isso é usual para TC´s de medição. No 
paralelogramo, o eixo horizontal expressa a 
tolerância do erro de fase em minutos, 
enquanto o vertical, o erro de amplitude( 
relação).  

A norma NBR 6856 apresenta para 
cada classe dois paralelogramos de erro. A 
figura 5 mostra, por exemplo, os 
paralelogramos de erro para a Classe 0,3. O 
menor paralelogramo expressa os limites da 
precisão permitida quando operando com 
100% da corrente nominal para TC´s Classe 
0,3, ou quando operando de 20% até a 
corrente de fator térmico para TC´s Classe 
0,3S. O maior paralelogramo, expressa os 
limites da precisão em 10% da corrente 
nominal para TC´s Classe 0,3, ou em 5% da 
corrente nominal para TC´s Classe 0,3S. 

  
Figura 4: Diagrama para definição de erro 
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Figura 5: Paralelogramo de erros 
 

 
Expressão dos erros de amplitude e de fase 
pelas tabelas das normas:  
 
Entre as normas analisadas aqui, a NBR 6856 
e a IEEE C57.13 expressam os limites de erro 
através dos paralelogramos, já a IEC 60.444-1 
e a IEC 61869-2 expressam os erros através 
de tabelas, onde definem as cargas e a 
amplitude da corrente como um percentual da 
nominal. Esse resumo é expresso na tabela 
24.  
 
 

Tabela 24: Tabelas dos erros de amplitude e 
de fase pelas normas 

Norma Tabelas correspondentes ao 
erro e a defasagem 

IEC 60044-1 Tabelas 25, 26 e 27 

IEC 60044-6 - 

IEC 61869-2 Tabela 25, 26 e 27 

IEEE C57.13 Limites do Paralelogramo na 
Tabela 28 

NBR 6856 
1992 

Limites do Paralelogramo na 
Tabela 28 

NBR 6856 
2015 

Limites do Paralelogramo na 
Tabela 28 
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A tabela 25 abaixo ilustra que para um TC de 
classe 0,1% o erro de relação é cerca de 0,4%  
e de 15 minutos em fase quando opera com 
5% da corrente nominal, enquanto que o erro 
de relação com corrente nominal é de 0,1% e 

o de fase é 5 minutos. O leitor, portanto, deve 
captar a mensagem de que o erro mínimo do 
transformador de corrente de medição é 
quando ele opera nas condições nominais.  
 

 
 

Tabela 25: Limites do erro da corrente e deslocamento de fase para os TCs de medição - classes de 
0.1 a 1 ( IEC 60044-1) 

Classe de 
Exatidão 

± Percentagem da corrente de erro 
(taxa) em percentagem da corrente 

mostrada abaixo 

± Deslocamento de fase em percentagem da taxa de 
corrente mostrada abaixo 

Minutos Centirradians 
 5 20 100 120 5 20 100 120 5 20 100 120 

0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 15 8 5 5 0.45 0.24 0.15 0.15 

0.2 0.75 0.35 0.2 0.2 30 18 10 10 0.9 0.45 0.3 0.3 

0.5 1.5 0.75 0.5 0.5 90 45 30 30 2.7 1.35 0.9 0.9 

1.0 3.0 1.5 1.0 1.0 180 90 60 60 5.4 2.7 1.8 1.8 

 
Tabela 26: Limites do erro da corrente e deslocamento de fase para os TCs  de medição em 

aplicações especiais (IEC 60044-1) 
Classe de 
Exatidão 

± Percentagem da corrente de 
erro (taxa) em percentagem da 

corrente mostrada abaixo 

± Deslocamento de fase em percentagem da taxa de 
corrente mostrada abaixo 

Minutos Centirradians 
 1 5 20 100 120 1 5 20 100 120 1 5 20 100 120 

0.2 S 0.75 0.35 0.2 0.2 0.2 30 15 10 10 10 0.9 0.45 0.3 0.3 0.3 

0.5 S 1.5 0.75 0.5 0.5 0.5 90 45 30 30 30 2.7 1.35 0.9 0.9 0.9 

 
Tabela 27: Limites do erro da corrente para TCs de medição - classes 3 e 5 (IEC 60044-1) 

Classes ± Percentagem da corrente de erro (taxa) em percentagem da 
corrente mostrada abaixo 

 50 100 
3 3 3 
5 5 5 

 
Tabela 28: Padrões de classes de precisão para serviços de medição e limites correspondentes do 

fator de correção do transformador (0.6 a 1.0 do fator de potência (Atrasado) da carga medida). 
Limites do Paralelogramo. 

Classe de 
exatidão da 

medição 

Transformador de tensão                      
(de 90% a 110% da tensão nominal) Transformadores de Corrente 

Mínimo Máximo 
Em 100% da corrente 

nominal 
Em 10% da corrente 

nominal 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

0.3 0.997 1.003 0.997 1.003 0.994 1.006 

0.6 0.994 1.006 0.994 1.006 0.988 1.012 

1.2 0.988 1.012 0.988 1.012 0.976 1.024 
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Fator de Segurança (FS) para TC´s de 
Medição: 
 

Ao definir o fator de segurança o 
usuário esta fornecendo ao fabricante a 
informação de um valor de corrente que o TC 
deve suportar em situações anormais. O TC 
de medição não é feito para reproduzir com 
fidelidade as correntes de curto, no entanto 
em situações anormais o TC fica submetido a 
esforços térmicos e, baseado nesses esforços, 
o fabricante ajusta o seu projeto para que o 
TC possa suportar grandes valores de 
correntes sem que se danifique. Algumas 
normas não especificam os limites dos fatores 
de segurança para os TC´s de medição, no 
entanto outras indicam fatores como 5 e 10. A 
tabela 29 ilustra como cada norma se 
expressa com relação a esse fator.  

 
Tabela 29: Fator de segurança padrão 

Norma Fator de segurança padrão 
IEC 

60044-1 Não especifica limites 

IEC 
61869-2 5 e 10 

IEEE 
C57.13 - 

NBR 6856 
1992 Não especifica limites 

NBR 6856 
2015 

Não especifica limites, mas cita 
como exemplo 5 e 10. 

 
 
Conclusão 
 

Esse trabalho em sua Parte 1 ilustra 
aspectos da especificação de TC´s analisando 
e sumarizando importantes detalhes das 
normas: IEC 60044-1, 60044-6, 61869-2, IEEE 
C57.13, NBR 6856 1992 e 2015  pois existem 
muitos transformadores instalados no Brasil 
que têm seus projetos definidos com a 
diversas normas. A Parte 1 desse trabalho 
apresentou os fundamentos para definir 
corrente nominal do primário e secundário, 
relação, erros de fase e amplitude, 
paralelogramo de erro para TC´s de medição e 
os conceitos associados. Nele o leitor tem 
uma visão dos conceitos, e assim poderá 
compreender e escolher os TC´s de medição.  

Esse documento tem o simples 
objetivo de introduzir alguns conceitos ao 
leitor, comparando apenas alguns detalhes de 
especificação de TC´s. Ele tem caráter 
didático, focado no ensino de transformadores 
de corrente a fim de facilitar a compreensão 

das normas. Os autores deixam claro que as 
normas são documentos completos, que 
consolidam um grande conhecimento e que a 
sua leitura é indispensável. Além dos assuntos 
tratados aqui, elas detalham aspectos de 
efeitos do ambiente da instalação nas 
especificações (altitude, umidade, etc.), 
detalham métodos de ensaios e vários outros 
aspectos de importante leitura.  
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