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RESUMO 
 
Este artigo objetiva avaliar o desempenho e evolução dos algoritmos de detecção de saturação com base 
em testes práticos de diferentes firmwares de IED’s comerciais. Foram realizados ensaios em laboratório 
com utilização de uma ferramenta que possibilita a modelagem do sistema de potência e injeção dos 
sinais nos IED’s cujos algoritmos foram avaliados. Neste contexto, foi dada ênfase à função de proteção 
diferencial de linha (87L). 
 
O trabalho englobou uma breve discussão sobre a caracterização da saturação em TC’s e foram 
mencionados alguns algoritmos presentes na literatura para detecção deste fenômeno. Por fim, realizou-
se uma análise técnica dos resultados obtidos. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Algoritmos, IED’s, Detecção de Saturação, Proteção Diferencial, Diferencial de Linha, 87L, Malha 
Fechada. 

1.0 - INTRODUÇÃO 
 
Historicamente, a reprodução de sinais senoidais puros com a variação em amplitude, ângulo e 
frequência dos mesmos, tem atendido ao propósito de testes em funções de proteção clássicas. No 
entanto, as exigências sobre os sistemas de proteção estão mudando, assim como o próprio sistema de 
proteção, tendo em vista a diversificação dos algoritmos presentes hoje nos IED’s, que englobam funções 
onde uma análise em regime transitório também é necessária, tornando as metodologias de testes 
convencionais insuficientes e requerendo uma avaliação dinâmica do sistema. 
 
Dentre os principais algoritmos que integram um IED e fazem necessária uma análise dinâmica do 
sistema para sua avaliação, destacam-se os de detecção de saturação, que basicamente detectam a 
saturação eletromagnética do núcleo de transformadores de corrente utilizando técnicas de 
processamento digital de sinais. Tais algoritmos auxiliam diretamente na estabilidade da proteção 
diferencial que com a ocorrência de saturação de TC’s pode fazer com que o IED opere indevidamente 
para faltas externas à zona protegida. A saturação de transformadores de corrente pode também afetar a 
operação de outras funções como sobrecorrente (50/51) e distância (21), resultando em perda de 
coordenação e seletividade do sistema de proteção. 
 
No que tange aos algoritmos de detecção de saturação, constata-se que diversos IED’s de diferentes 
fabricantes oferecem tal recurso agregado a seus firmwares. Diante disso, as perguntas que este artigo 
pretende responder são: O que são os algoritmos de detecção de saturação em TC’s? Estes algoritmos 
realmente detectam a ocorrência de saturações em quaisquer níveis e para quaisquer tipos de faltas 
externas ocorridas no sistema? Existe um limiar para a capacidade de detecção de saturação destes 
IED’s? 
 
Neste contexto, foram realizados testes práticos em IED’s comerciais, dando ênfase à proteção diferencial 
de linha (87L), objetivando uma análise detalhada do desempenho e evolução dos algoritmos de detecção 
de saturação embarcados nos mesmos. Visando obter uma base de comparação sólida do desempenho 
destes algoritmos, todos os dispositivos foram submetidos primeiramente a testes dinâmicos sem 
qualquer ocorrência de saturação nas formas de onda aplicadas aos IED’s. Posteriormente, foi realizado o 
levantamento da curva de saturação de um TC real, exportando os dados obtidos para o ambiente de 
simulação, o que possibilitou a análise de diferentes níveis de saturação, com a variação do burden do 
TC, e a avaliação do comportamento transitório dos algoritmos de detecção de saturação. 
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Para isso, foi utilizada uma ferramenta (hardware/software) brasileira capaz de simular o sistema de 
potência, possibilitando a interação deste sistema com relés reais através da reprodução dos sinais 
analógicos de corrente e tensão e da aquisição dos sinais binários de resposta dos IED’s. Tal ferramenta 
permitiu também o levantamento e cadastro da curva de saturação do TC real que foi adotado nos testes, 
assim como a simulação de diversos cenários onde, além da diversificação do burden dos TC’s, foram 
simuladas faltas internas e externas, variando-se o ponto da falta e também o tipo e ângulo de incidência 
desta, o que conhecidamente promove condições diversas de saturação.   
 

2.0 - CARACTERIZAÇÃO DAS CORRENTES SECUNDÁRIAS DURANTE SATURAÇÃO 
 
Para as análises de saturação considerando os IED´s modernos, cuja carga é muito baixa, o fator 
preponderante na resposta transitória do TC é a resistência dos cabos que realizam a conexão entre o 
secundário dos TC’s e os IED’s. Dessa forma, é válida a representação do burden como uma carga 
resistiva. 
 
A figura 1(a) ilustra o modelo geral de um transformador de corrente. Neste modelo estão representadas 
as resistências e indutâncias dos enrolamentos primário e secundário do transformador (R1W, R2W, L1W e 
L2W), além do ramo de magnetização, composto por uma resistência (RL) e uma indutância (Lm), e a carga 
do secundário. Considerando que os TC´s têm poucas espiras no primário e que a resistência do 
enrolamento do secundário predomina sobre a indutância, pode-se simplificar o modelo conforme mostra 
a figura 1(b).  
 

                         
             Figura 1 - (a) - Modelo geral de um TC.               Figura 1 - (b) - Modelo simplificado de um TC. 
 

 
Tal simplificação facilita o equacionamento da corrente transitória de magnetização, considerando-se que 
o TC opera na região linear, ou seja, na região onde não há saturação. As equações 1 e 2 regem, 
respectivamente, o comportamento das correntes de primário e de magnetização nestas condições. A 
figura 2 mostra a representação gráfica da corrente de magnetização, sendo 𝜏3 = 𝐿𝑚/(𝑅′2 + 𝑅2𝑊) e 𝜏1 
dependente das características de resistência e indutância do sistema. 
 

                                                        𝑖′1(𝑡) = Î 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡) −  Î 𝑒−
𝑡
𝜏1         (1) 

                                        𝑖′3(𝑡) = Î
𝜏3∗𝜔

𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) −  Î

𝜏3�
1
𝜏1
− 1
𝜏3
�
�𝑒−

𝑡
𝜏3 − 𝑒−

𝑡
𝜏1�           (2) 

 
 

 
Figura 2 - Corrente de magnetização considerando-se que não haja saturação do TC [1]. 
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Agregando agora o efeito da saturação dos TC´s na forma de onda pode-se contemplar a resposta 
conforme indicada na figura 3. 
 

 
Figura 3 - Resposta transitória do transformador de corrente com Burden resistivo e efeito de saturação [1]. 
 

3.0 - ALGORITMOS PRESENTES NA LITERATURA PARA DETECÇÃO DE SATURAÇÃO 
 
Antes do advento dos microprocessadores para a construção dos IED´s, várias tendências existiram para 
estabilizar as proteções diferencias mediante ocorrências de faltas externas que provocavam a saturação 
de TC´s. Dentre tais tendências, pode-se destacar o uso de resistores estabilizadores [2] e a instalação 
de uma fonte de tensão no circuito secundário do TC com o monitoramento da amplitude da alta 
frequência injetada para identificar os períodos de saturação do núcleo [3].  
 
Nos dias de hoje as técnicas de processamento digital de sinais e os algoritmos matemáticos, permitem 
que a saturação seja identificada e, com essa identificação, que a forma de onda seja reconstruída 
(matematicamente), assegurando a correta operação do IED. Neste contexto, serão citados os principais 
métodos presentes hoje na literatura para identificação da ocorrência de saturação em TC’s. 
 
3.1 Algoritmo dos mínimos erros quadrados 

 
Este algoritmo realiza a extração da amplitude e ângulo de fase da corrente secundária do TC, com 
grande velocidade, fundamentando-se na metodologia de correção por mínimos quadrados [4]. Para tal, 
este método baseia-se no fato de que entre o instante de início da falta até o crescimento do fluxo e, 
portanto, a ocorrência de saturação, existe um período mínimo de alguns milissegundos (3 a 5 
milissegundos) onde a corrente medida no secundário do TC ainda não contém distorções devido à 
saturação. 
O método estima a corrente no secundário do TC através da equação 3. 
 
                                                     𝐼2𝑒(𝑡) = 𝐼𝑚 𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡+ ∅)− 𝐼𝑚 𝑒−𝑡/𝑇1                                                (3) 
 
Com a utilização dos valores amostrados (𝐼2𝑎(𝑛), 𝐼2𝑎(𝑛− 1) e 𝐼2𝑎(𝑛 − 2)) e estimados (𝐼2𝑒(𝑛), 𝐼2𝑒(𝑛 − 1) e 
𝐼2𝑒(𝑛 − 2)) em três intervalos sucessivos, o algoritmo realiza o cálculo dos erros quadráticos relativos para 
estes diferentes intervalos, utilizando a equação 4. 
 
                                                                𝐸𝑟𝑟𝑜 = {𝐼2𝑒(𝑛)−𝐼2𝑎(𝑛)

𝐼2𝑒(𝑛) }²                                                                (4) 
 
Para que tenhamos o erro mínimo, faz-se a derivada do erro igual a zero para as três amostras distintas e 
geram-se três equações com três incógnitas (𝐼𝑚, ∅ 𝑒 𝑇1) que podem ser obtidas através de um trabalho 
algébrico. Dessa forma, a cada nova amostra obtida calculam-se os valores de amplitude, ângulo de fase 
e constante de tempo, e a partir do momento que esse valor é alterado, caracteriza-se que a saturação 
ocorreu. Quando as amostras obtidas voltam a serem replicas dos valores estimados nos instantes onde 
não havia a saturação, pode-se considerar que o TC saiu de saturação. O sistema vai processando os 
dados por todo o tempo e contribuindo com o envio da informação correta ao IED de proteção. 
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3.2 Algoritmo de detecção através da terceira derivada 
 
Esse algoritmo baseia-se na detecção do início e fim dos intervalos de saturação através do valor da 
diferença entre a amostra atual de corrente secundária do TC e um valor estimado para tal amostra. O 
processo de estimação é realizado através do cálculo da terceira derivada do sinal amostrado [5], 
conforme mostra a equação 5, onde n representa o intervalo atual de amostragem. 
 
                            𝑖2𝑒(𝑛) = 4 ∗ 𝑖2𝑎(𝑛 − 1) −  6 ∗ 𝑖2𝑎(𝑛 − 2) +  4 ∗ 𝑖2𝑎(𝑛 − 3) −  𝑖2𝑎(𝑛 − 4)                 (5) 
 
A condição utilizada para determinar as ocorrências de saturação é representada pela equação 6, onde 
𝑖2𝑒(𝑛) representa a corrente estimada para a amostra atual, 𝑖2𝑎(𝑛) representa a corrente amostrada e 𝜀𝑙𝑖𝑚 
representa o valor limite de erro do processo de estimação da corrente. Os momentos onde tal condição é 
satisfeita referem-se aos momentos de ocorrências de saturação na corrente secundária dos TC’s. 
 
                                                                 |𝑖2𝑒(𝑛)−  𝑖2𝑎(𝑛)| > 𝜀𝑙𝑖𝑚                                                    (6) 
 
 
3.3 Algoritmos de detecção que utilizam o filtro de Kalman 
 
O filtro de Kalman, para aplicações como o método de compensação da corrente secundária devido a 
saturação de TC’s tem sido apresentado por vários autores [4,6,7], sendo a sua implementação realizada 
em duas fases. Na primeira fase chamada estimação, os parâmetros que representam o modelo de 
estados são estimados. Na segunda fase do método, denominada de correção, os valores estimados na 
primeira fase são compostos com valores medidos (aquisitados) para melhorar o resultado. 
 

4.0 - FERRAMENTA DESENVOLVIDA 
 
A ferramenta desenvolvida para testes em malha fechada reproduz as formas de onda obtidas das 
simulações de software através de um testador universal que injeta os sinais a níveis secundários ou 
Sampled Values nos dispositivos de proteção e interfaceia com os mesmos através da aquisição de sinais 
binários ou GOOSE.  
 
4.1 Software 
 
O software PS Simul, desenvolvido no Brasil desde o ano de 2009, teve sua primeira versão lançada no 
ano de 2014, sendo disponibilizado pelo site da empresa em uma versão FREE (gratuita) [8]. Este 
programa permite ao usuário a modelagem de complexos sistemas de potência e de controle e a 
simulação de transitórios eletromagnéticos e eletromecânicos, trabalhando com uma interface bastante 
amigável, com uma série de recursos que facilitam a obtenção e avaliação de resultados, entrada de 
dados, visualização de erros, entre outros. A fim de possibilitar a criação de qualquer sistema de potência 
e/ou controle, são disponibilizados mais de 400 modelos de dispositivos do sistema, inclusive vários 
destes não contemplados por nenhum outro software de simulação transitória. Além de realizar as 
simulações, o software permite a reprodução/aquisição dos sinais pela mala de testes.  
 
Para que a interface com o hardware seja reconhecida pelo PS Simul, são disponibilizados na biblioteca 
do software os blocos de entrada binária, entrada GOOSE, saída analógica, saída binária, saída GOOSE 
e saída Sampled Value. Este processo de geração e aquisição de sinais ocorre por sobreposições 
automáticas de etapas com a realimentação do circuito, provendo assim um sistema de simulação em 
malha fechada por etapas com excelentes resultados. A eficácia do método iterativo para realização de 
testes em malha fechada já foi confrontada com a metodologia utilizada pelos sistemas de simulação em 
tempo real [9], onde se comprovou que os resultados para aplicações de testes em dispositivos de 
proteção são os mesmos. 
 
4.2 Hardware 
 
Para atender a essa aplicação, existem as gerações de testadores universais das linhas CE-6707, CE-
6710, CE-7012 e CE-7024. Para o estudo em questão foi escolhido o hardware CE-7012, que permite 
realizar tanto testes no universo da IEC 61850, com canais de envio e de recebimento GOOSE, além de 
24 canais de envio e 24 de recebimento de Sampled Values, quanto com entradas e saídas binárias e 
canais analógicos, sendo 6 canais de corrente, com a capacidade de geração de 50 Arms e 430 VA por 
canal, e 6 canais de tensão com 330 Vrms e 100 VA de capacidade cada. 
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5.0 - ESTUDO DE CASO 
 
 
5.1 Sistema teste 
 
A fim de realizar o estudo de desempenho dos algoritmos, foram executados testes em um sistema com 
características similares à de um pertencente à rede básica brasileira no que tange a níveis de tensão e 
geometrias típicas de linhas de transmissão, com foco na proteção diferencial de linha (87L) [10]. O 
circuito modelado segue representado na figura 4 e irá contemplar duas subestações representadas por 
seus sistemas equivalentes. Entre as subestações foi modelada uma linha de transmissão e, nos 
terminais da linha, inclusos transformadores de instrumento (TP’s e TC’s), além de disjuntores que neste 
estudo foram comandados externamente por relés SIEMENS - SIPROTEC 5 modelo 7SL86. 
 

 

 
Figura 4 - Circuito de potência modelado no software PS Simul. 

 
 
5.2 Levantamento da curva de saturação do TC 
 
A ferramenta desenvolvida permite o levantamento das curvas de excitação dos transformadores de 
corrente reais de forma totalmente automática, criando o gráfico corrente x tensão e destacando o valor 
de tensão de joelho juntamente com sua respectiva corrente, conforme mostra a Figura 5, que ilustra a 
curva obtida para o TC que será considerado nas simulações deste trabalho. O usuário pode ainda 
optar por várias normas distintas para determinar o joelho da curva de excitação do TC e, ao final do 
teste, é feita a desmagnetização do TC de modo a deixá-lo apto para ser conectado ao sistema sem 
prejudicar os sistemas de proteção, medição e controle.  
 
 

 
Figura. 5 - Teste de levantamento de curva de excitação de um TC. 

 
Conforme mostra a figura acima, a plataforma de software que realiza o levantamento da curva de 
excitação de TC’s disponibiliza todos os pontos da curva em uma tabela e permite a exportação da 
mesma. Este arquivo foi importado no ambiente do software PS Simul e os dados da curva de saturação 
real passaram a fazer parte do modelo do TC para os testes. 
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É válido ressaltar que a ferramenta possibilita também a realização de testes de relação de 
transformação, resistência de enrolamento e burden para TC’s, além de possibilitar o comissionamento de 
outros componentes de subestações como disjuntores, seccionadoras, TP’s, transformadores de força, 
etc. 
 
5.3 Avaliação dos algoritmos de detecção de saturação de diferentes firmwares de IED’s 
 
O sistema elaborado foi submetido a um total de 100 cenários de teste, onde foram simuladas diversas 
condições de faltas com variação do tipo de defeito, ângulo de incidência e localização, conforme mostra 
a Tabela I, visando comprovar o correto funcionamento do sistema de proteção. Cada um dos testes foi 
repetido por 10 vezes consecutivas, visando confirmar a repetibilidade dos IED’s no que tange ao 
algoritmo de detecção de saturação. 
 

Tabela 1 - Descrição dos Testes Realizados. 
CASOS DESCRIÇÃO DOS CASOS 

80 Faltas internas com ângulo de incidência de 0º e 90º. Serão simuladas faltas a: 0%, 25%, 
50%, 75% e 100% de SE1-SE2. Em cada local serão simulados diferentes tipos de falta. 

20 
Faltas externas nas entradas de SE1 e SE2, com saturação e com ângulos de incidências 
de 0° e 90°. Em cada subestação serão simulados diferentes tipos de falta, para diferentes 
valores de resistência de burden, visando provocar saturações leves e pesadas.  

 
Neste contexto foram testadas duas diferentes versões de firmwares (v7.31 e v7.80) disponibilizadas pelo 
fabricante SIEMENS, no intuito de constatar as principais evoluções conseguidas com as atualizações. 
De acordo com o manual [11] um dos estágios da função diferencial denominado Idiff-Fast foi substituído 
na versão mais recente de firmware pelo estágio Idiff-Fast 2, o que possibilitou melhorias na estabilidade 
da proteção diferencial diante de ocorrências de saturação em transformadores. 
 
5.3.1 Faltas internas 
 
Visando analisar o comportamento dos IED’s para uma falta que ocorre na linha de transmissão, foi 
selecionado, dentre os cenários simulados, o cenário de uma falta A-T que inicia-se no instante t = 0,5s a 
0% de SE1-SE2. A figura 6 mostra as formas de onda das correntes recebidas pelos IED’s e as binárias 
dos mesmos com ambos os firmwares embarcados. Pode-se concluir que para o cenário simulado, 
ambos os firmwares atuaram corretamente e com tempos de operação similares de aproximadamente 30 
milissegundos. 
 

 
      Figura 6(a) - Resultado com o firmware v7.31.            Figura 6(b) - Resultado com o firmware v7.80. 
 
5.3.2 Faltas externas 
 
A fim de analisar o comportamento dos IED’s em condições de faltas externas à linha de transmissão, 
foram escolhidos cenários de faltas do tipo A-B iniciadas no instante t = 0,5s, localizadas no barramento  
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da subestação SE1. Nestas condições foram simulados três cenários distintos variando-se o burden do 
TC localizado na subestação SE1, com o objetivo de provocar diferentes níveis de saturação no mesmo.  
No primeiro cenário, foi considerado um valor mínimo de burden de maneira a não provocar a saturação 
de nenhum dos TC’s, conforme mostra a figura 7. Constata-se neste cenário que com nenhum dos 
firmwares houve atuação dos relés, conforme previsto. 
 

 
      Figura 7(a) - Resultado com o firmware v7.31.           Figura 7(b) – Resultado com o firmware v7.80. 
 
No segundo cenário, o burden do TC da subestação SE1 foi elevado ao valor de 5 ohms visando provocar 
neste uma saturação moderada, conforme mostra a figura 8. Neste caso, pode-se observar que mesmo 
com um alto nível de distorção nas formas de onda do secundário do TC da subestação SE1, a função 
diferencial se mantém estável, não havendo a operação da mesma com nenhum dos firmwares. 
 

 
      Figura 8(a) - Resultado com o firmware v7.31.           Figura 8(b) - Resultado com o firmware v7.80. 

 
No terceiro cenário, o burden considerado para o TC da subestação SE1 foi de 40 ohms, visando elevar 
ainda mais o nível da saturação, conforme mostra a figura 9. Para este caso, pode-se observar que 
apenas o firmware mais atual (v7.80) foi capaz de detectar a saturação e bloquear a atuação da função 
diferencial. Observa-se pela forma de onda que a saturação, neste cenário, ocorreu em poucos 
milissegundos, o que pode ter comprometido o algoritmo da versão 7.31 de firmware, que precisaria 
captar uma quantidade maior de pontos antes da ocorrência da saturação para identificá-la. Tal fato, 
mesmo que observado apenas em níveis extremamente elevados de saturação, comprova a melhoria da 
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estabilidade da função diferencial conseguida com o firmware v7.80, conforme ressalta o fabricante no 
manual [11]. 
 

 
     Figura 9(a) - Resultado com o firmware v7.31.              Figura 9(b) - Resultado com o firmware v7.80. 
 

6.0 - CONCLUSÕES 
 
O estudo apresentou, através da simulação de 100 cenários de contingências, resultados de testes 
realizados em IED’s comerciais, visando avaliar o desempenho e evolução dos algoritmos de detecção de 
saturação embarcados nos mesmos. 
 
Nos testes foram utilizadas duas diferentes versões de firmware (v7.31 e v7.80) dos relés 7SL86 do 
fabricante SIEMENS, com foco na proteção diferencial de linha 87L. Inicialmente foram simuladas 
contingências internas, onde foi evidenciada a eficácia dos IED’s em retirar a linha protegida de operação 
para ambos os firmwares testados. Posteriormente, foram simuladas faltas externas à linha protegida, 
onde verificou-se que apenas sob condições de um nível exageradamente alto de saturação, a versão de 
firmware 7.80 foi superior à versão 7.31, permitindo o reconhecimento da ocorrência de saturação e 
bloqueando a operação da função diferencial (87L). É provável que o algoritmo da versão 7.31 tenha sido 
comprometido neste cenário, já que a saturação ocorreu em poucos milissegundos e seria necessária, 
para este firmware, a captação de um número maior de amostras para reconhecimento da saturação. 
 
Neste contexto pôde-se comprovar as melhorias implementadas nas versões mais recentes de firmwares, 
no que tange ao algoritmo de detecção de saturação. Tal constatação ressalta o compromisso da 
fabricante com a melhoria constante de seus algoritmos/funções de proteção. 
 
Por fim, é válido ressaltar a importância da análise transitória do comportamento de IED’s de proteção e 
a necessidade de ferramentas que modelem o sistema de potência e reproduzam seus transitórios, para 
que o nível de detalhamento e critério demandado por estudos como os realizados neste artigo sejam 
correspondidos com excelência. 
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