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Resumo 

Nas últimas décadas as empresas concessionárias de energia elétrica apresentam um 

progresso significativo no sistema de proteção de seus transformadores de potência instalados 

em subestações de distribuição de energia elétrica. Essas proteções são aplicadas com a 

finalidade de resguardar esses equipamentos, devido a sua importância para o sistema de 

distribuição, bem como ao seu custo.  

Basicamente, a proteção de transformadores é dotada de proteção de sobrecorrente de 

fase e de neutro instantânea e temporizada, proteção diferencial e proteções internas de 

temperatura, gás e pressão. 

O presente estudo traz um panorama geral das proteções incluídas nos transformadores 

presentes no sistema de distribuição de energia e também um exemplo de uma ocorrência de 

defeito, mostrando como se dá a atuação do sistema de proteção desses equipamentos. 
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Abstract 

In recent decades companies concessionaires of electricity have made significant 

progress in protecting their power transformers installed in substations of electricity 

distribution. These protections are enforced in order to protect the equipment, because of its 

importance to the distribution system as well as its economic value. 

Basically, transformer protection is provided with overcurrent protection and neutral 

instantaneous and timed, differential protection and internal temperature protections, and gas 

pressure. 

This study provides an overview of the protections included in the transformers in the 

system of power distribution and also an example of an event of default, showing how is the 

performance of the protection system of the equipment. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Protection of transformer differential relay, relay buchholz. 
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1 INTRODUÇÃO 

Todo e qualquer elemento de proteção deve possuir garantia de eficiência no 

desempenho de suas funções efetuando o isolamento da falta, em tempo hábil para evitar 

danos nos equipamentos existentes na subestação de energia elétrica. Devido ao elevado custo 

destes equipamentos, a a cada ano a tecnologia voltada para o sistema de proteção vem 

evoluindo e acompanhando as necessidade das concessionárias de energia elétrica. 

Para atender a estas finalidades, os relés de proteção devem apresentar eficiência 

quanto ao seu desempenho em relação a:  

 

 Sensibilidade: Os relés devem ser sensíveis tanto quanto possível dentro da sua 

faixa de ajuste para operação e também ser suficientemente capazes de 

diferenciar a mínima condição anormal de uma condição normal próxima; 

 Seletividade: Os relés devem ter a capacidade de selecionar as condições em 

que devem operar ou não; 

 Velocidade: Os relés devem responder com extrema rapidez às grandezas 

elétricas para quais estão ajustados; 

 Confiabilidade: Os relés devem possuir capacidade de operar corretamente 

quando solicitado e não operar desnecessariamente.  

 

Neste trabalho serão apresentadas as informações e instruções básicas da filosofia de 

proteção em transformadores de distribuição instalados  em subestações de energia elétrica 

afim de rebaixar a energia elétrica em níveis de tensão apropriadas para  distribuição. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

O sistema de energia elétrica (SEE) é definido como o conjunto de equipamentos que 

operam de maneira ordenada de forma a gerar, transmitir e fornecer energia elétrica aos 

consumidores, mantendo o melhor padrão de qualidade possível. 

O local onde ocorre a redução da “transmissão” para a “distribuição” é a subestação de 

distribuição, composta por um conjunto de equipamentos utilizados para comutar, mudar ou 

regular a tensão elétrica. Funciona como um ponto de controle e transferência em um sistema 

de energia elétrica. 

Dado o aumento significativo do consumo de energia elétrica, as empresas 

responsáveis pela distribuição têm investido um elevado valor econômico em equipamentos 

de transformação e distribuição de maneira a garantir a máxima qualidade na distribuição  

satisfação dos clientes consumidores e para assegurar uma vida razoável em seus 

equipamentos , mas para manter o perfeito funcionamento destes equipamentos é preciso que 

o sistema esteja protegido principalmente contra aquecimento (por motivo de curto circuito ou 

sobrecargas), quedas de tensões e frequência (por motivo de falha na geração).  

A ANEEL (Agencia Nacional de Energia Elétrica) exige certos padrões de qualidade e 

segurança que são requisitos básicos a serem satisfeitos pelas empresas concessionárias de 

energia elétrica com relação ao fornecimento aos consumidores. Dentre eles podemos citar: 

 O serviço não deve sofrer interrupções (na prática: o serviço deve sofrer o mínimo de 

interrupções, e estas devem durar o menor tempo possível). 

 No caso de subestação de unidade consumidora de MT e AT, é necessária, no mínimo, 

a proteção de sobrecorrente de fase e de neutro, com unidades instantânea e 

temporizada.  

 

 Os relés devem possibilitar sinalização individual das atuações da proteção, com 

registro de sequência de eventos para fins de análise de ocorrências.  
 

Encontra-se nas literaturas, alguns trabalhos e pesquisas que tratam basicamente da 

proteção de um sistema elétrico.  

Caminha (1977), adota a teoria que, basicamente,  um sistema de proteção leva em 

conta principalmente quatro itens: 

 Proteção dos geradores; 

 Proteção dos transformadores; 

 Proteção dos barramentos; 
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 Proteção das linhas; 

Neste trabalho será apresentado o sistema de proteção para transformadores de 

potência em subestações de distribuição.  

 

2.1 Função da proteção com relés 

 

De acordo com Caminha (1977), a função de proteção com relés é causar a remoção 

imediata de serviço de qualquer elemento de um sistema de potencia quando ocorrer um curto 

circuito, ou quando começa a operar de qualquer forma anormal que possa causar dano ou 

caso contrario poderia interferir com o resto do sistema.  

Os relés de proteção são ajustados conforme critérios adotados pela concessionaria de 

energia elétrica e a ANEEL, levando em consideração à demanda de cada transformador ou 

alimentador a plena carga, e são interligados com os disjuntores que tem como função fazer a 

abertura imediata ou temporizada do equipamento ou circuito que tem sua característica 

normal de funcionamento alterada. 

 

2.2 Evolução tecnológica dos relés 

 

O avanço tecnológico em sistemas digitais informatizados contribuiu e muito para a 

evolução dos relés utilizados no (SEE) e uma grande parte das empresas distribuidoras de 

energia elétrica vem adotando essa nova tecnologia e reestruturando suas SE’s, em grande 

parte do Brasil as concessionarias de energia elétrica que ate então fazia o uso de relés 

eletromecânico e ou estáticos já estão implantando em seu sistema o uso de relés 

microprocessados levando em conta as vantagens e desvantagens de seus funcionamentos, 

custo e manutenção. 

 

2.2.1 Relé eletromecânico 

 

Segundo Caminha (1977), estes relés utilizam propriedades magnéticas dos circuitos 

de entrada para acionar um mecanismo, tal como uma armadura ou um disco de indução. São 

normalmente fornecidos em um compartimento retangular que é permanentemente encaixado 
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em um conjunto de contatos. Este tipo de relé inclui uma bandeirola mecânica que indica a 

operação do relé, ajudando na solução de problemas. 

Esses relés podem apresentar ate duas funções que estão relacionadas com 

sobrecorrente instantânea e temporizadas (50/51) ou então sub e sobretensão (27/59). 

 

2.2.2 Funcionamento 

 

 

As entradas dos relés eletromecânicos são sinais contínuos (grandezas analógicas) que 

advém do sistema de potência, obtidas através de transdutores de corrente e de tensão no 

ponto aplicado. Estas medidas são réplicas quase exatas das grandezas do lado de alta tensão, 

considerando-se os erros introduzidos pelos transdutores. O principio de operação dos relés 

eletromecânicos se baseia na interação eletromagnética entre correntes e fluxos. As forças são 

criadas pela combinação de sinais de entrada, energia armazenada em molas e dispositivos 

amortecedores. 

O relé com funcionamento eletromecânico mais comum é o de disco ou indução. Seu 

principio de funcionamento é baseado na construção de dois magnetos, um superior e outro 

inferior, entre os quais esta fixado em torno do seu eixo, um disco de indução. Esses núcleos 

magnéticos permitem a formação de quatro entreferros, cada um sendo responsável pelo 

torque de acionamento do disco. O disco de indução possui um contato denominado contato 

móvel, que com o movimento de rotação, atua sobre um contato fixo, fechando o circuito de 

controle. É possível, portanto ajustar o tempo de retardo do fechamento.  
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Figura 1 Mecanismo do relé eletromecânico  

Fonte: Caminha (1977). 

 

 

 

 

Figura 2 Relé Eletromecânico  

Fonte: ECE (2008) 
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2.2.3 Relé estático 

 

 

Rufato (2006), descreve que os relés do tipo estático que sucederam os relés do tipo 

eletromecânicos operam com base no funcionamento de circuitos lógicos eletrônicos de 

estado sólido. Os relés estáticos são aplicados de maneira idêntica aos relés eletromecânicos, 

entretanto, apresentam-se como equipamento de maior operacionalidade, permitindo não só 

melhorar a atuação dos esquemas de proteção tradicionais, mas também desenvolver 

esquemas de proteção mais avançados.  

 

 

Figura 3 Relé estático  

Fonte: ECE (2008) 

 

Segundo Caminha (1977), o desenvolvimento de dispositivos semicondutores estáticos 

com alto grau de confiabilidade, como os transistores, o SCR, etc., conduziu ao projeto de 

relés de proteção que utilizam esses componentes para produzir as respostas requeridas. Relés 

estáticos são extremamente rápidos em sua operação porque não tem partes moveis, tendo 

assim, tempos de resposta tão baixos correspondentes a um quarto de ciclo. Os circuitos são 

projetados para prover as varias funções de detecção de nível, medida de ângulo de fase, 

amplificação, temporização e outras. Tais circuitos reagem instantaneamente aos impulsos de 
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entrada de corrente e /ou tensão, de modo a fornecer apropriadas saídas para aas 

características requeridas.   

 

Estes relés podem ter tanto uma como múltiplas funções, com mostradores e 

configurações pré-definidas para serem selecionadas diretamente no equipamento de 

proteção. O circuito analógico também permite combinações de funções de proteção para 

múltiplas fases no mesmo encapsulamento do relé. 

Nestes relés não há nenhum dispositivo mecânico em movimento, todos os comandos 

e operações são feitos eletronicamente. 

Os relés estáticos consistem em circuitos transistorizados que desempenham funções 

logicas e de temporização. As funções lógicas que são usadas nas unidades de medida (tipo 

distância, direcional e detector de falta) são as funções E (AND) e OU (OR), basicamente 

como são representadas na figura abaixo.  

 

 

Figura 4. Simbologia de blocos lógicos  

Fonte: Caminha (1977) 

 

 

No esquemático acima, é possível observar que a função “E” produz uma saída, se um 

sinal esta presente em 1, e também em 2. Ou seja, se ambas as entradas 1 e 2 não estão 

presentes nenhuma saída ocorre. Já a função OU gera uma saída sempre que um sinal pelo 

menos apareça na entrada 1 ou 2. 

Segundo Rufato (2006), estes relés são conversores analógico-binários com funções de 

medição. As variáveis corrente, tensão ângulo de fase ou frequência e valores derivados 

obtidos por diferenciação, integração ou outras operações matemáticas, aparecem sempre 

como sinais analógicos à entrada da unidade de medição. A saída será sempre um sinal 

binário, isto é, um comando para abertura ou fechamento, dependendo da função do relé. 
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Estes sinais de saída podem, no entanto facilmente ser avaliados por elementos de controle 

subsequentes requerendo muito pouco esforço técnico.  

 

 

2.2.3.1  Arquitetura do Relé Estático 

 

 

Na figura 6 e 7, é mostrado um exemplo real da arquitetura de um relé estático 

conforme referencia 1, onde são mostrados todos os principais equipamentos que fazem parte 

da placa mãe, como elementos de medição, elemento conversor, elementos de saída e 

controlador. 

 

 

Figura 5-Placa principal de um relé estático  

Fonte: Rufato (2006) 
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Figura 6- Esquema do relé estático  

Fonte: ECE (2008) 

 

2.2.3.2  Vantagens dos Relés Estáticos 

 

Tais relés  apresentam as seguintes vantagens básicas, em relação aos relés 

eletromecânicos. 

 Alta velocidade de operação, independentemente da magnitude e localização 

da falta; 

 Carga consideravelmente menor, para os transformadores de instrumento; 

 Ausência de inércia mecânica, alta resistência ao choque e vibração; 

 Operação rápida e vida longa; 

 Baixa manutenção devido à ausência de partes móveis e de atrito; 

 A facilidade de fornecer ampliação permite maior sensibilidade; 

  O baixo nível de energia requerido nos circuitos de medição permite a 

miniaturização dos módulos dos relés; 

 Os relés estáticos podem ser dispositivos de uma, duas ou múltiplas entradas. 

 

2.2.4  Relé Digital 

 

Os relés digitais surgiram como sucessores dos relés do tipo estático. Os primeiros 

trabalhos na área digital surgiram nos anos 60, quando os computadores começaram a 

substituir ferramentas tradicionais na análise do sistema de potência. Resolvidos os problemas 



 10 

de cálculo de curto circuito, fluxo de potência e estabilidade, as atenções voltaram-se para os 

relés  de proteção que prometiam ser um excitante de campo. Mas logo ficou claro que o 

desenvolvimento tecnológico dos computadores desta época, ainda não podia atender às 

necessidades das funções de proteção nem era economicamente atraente.  

De acordo com Rufato (2006), Com a evolução rápida dos computadores, a sofisticada 

demanda dos programas de proteção pode ser atendida com velocidade e economia pelos 

atuais computadores. A tecnologia digital tem se tornado a base da maioria dos sistemas de 

uma subestação, atuando nas funções de medição, comunicação, proteção e controle. Desta 

forma, além das funções de proteção, o relé digital pode ser programado para desempenhar 

outras tarefas, como por exemplo, medir correntes e tensões dos circuitos.  

A década de 90 pode ser considerada aquela em que mais impulsionou o 

desenvolvimento da instrumentação em sistemas elétricos, devido ao avanço da tecnologia de 

informática, hardware e software, aplicada a medição, proteção e supervisão de sistemas.   

 

2.2.4.1  Aspectos Relevantes da Tecnologia Numérica 

 

O principal trunfo desta tecnologia é indubitavelmente a redução da relação 

custo/beneficio da utilização dos relés digitalizados ou, pelo menos, a forte sinalização para 

isto. Podem-se citar como fatores desta redução os seguintes pontos conforme referencia [3], 

citada abaixo: 

 

 Multifunção - ao passo que a tecnologia eletromecânica convencional consegue 

integrar apenas algumas poucas funções de proteção, a tecnologia numérica permite 

agrupar centenas de funções envolvendo não somente funções de proteção mas 

também de medição, de supervisão, de monitoramento, de comunicação, de estatística, 

de controle, etc. Devido a isto, o tradicional jargão "relé" tem sido substituído por 

unidade de supervisão, ou de gerenciamento, pois retrata mais fielmente a sua 

finalidade. 

 

 Espaço Físico - uma vez que as funções supracitadas são resultados de algoritmos, não 

ha, portanto, ocupação de espaço físico, fazendo com que essas unidades de 
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gerenciamento se tornem extremamente compactas se comparadas com uma 

montagem clássica com função eletromecânica. 

 

 

 Parametrização - uma vez instalados nos painéis, os relés clássicos necessitam ser 

ajustados, demandando mão de obra especializada colocada no campo. Por outro lado, 

as unidades numéricas podem ser parametrizadas a distância através de up-load feito 

com recursos de rede. 

 

 Montagem in-loco - as unidades numéricas podem ser levadas até ao local definitivo 

de utilização (p.ex a subestação) e lá serem instalados. Os relés convencionais são 

normalmente montados em seus painéis e depois transportados ao local definitivo. 

Neste sentido, os numéricos aliviam sobremaneira os aspectos de custo de transporte 

relacionados ao peso, a calibração, as conexões, etc. 

 

2.2.4.2  Componentes Básicos do Relé Digital 

 

O relé digital é constituído de submódulos com funções bem definidas, as quais 

mostram os estágios de condicionamento a que os sinais de entrada do relé são submetidos 

desde a entrada até o processamento, e são classificados e compostos por três subsistemas 

fundamentais conforme mostra a Figura 8: 

 

 Subsistema de condicionamento de sinais; 

 Subsistema de conversão de sinais; 

 Subsistema de processamento de sinais. 

 

D/O= Saída de dados 

D/A= Conversor digital – analógico 

D/I= Entrada de dados  

A/D= Conversor analógico – digital 

CPU= Unidade central de processamento 
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Figura 7-Arquitetura do relé digital  

Fonte: Rufato (2006) 

 

 

 



 13 

 

Figura 8-Relé digital  

Fonte: ECE (2008) 

 

 

2.3  Transformadores de instrumento 

 

Os transformadores de instrumento, ou transdutores, são os transformadores de 

corrente (TC’s) e de tensão, também denominado de transformadores de potencia (TP’s). As 

funções desses equipamentos são: 

 

 Transformar as altas correntes e tensões do sistema de potencia para valores baixos; 

 Isolar galvanicamente os instrumentos ligados nos enrolamentos secundários dos 

transformadores do sistema de alta tensão. 

 

De acordo com Sato (2005), os valores nominais dos enrolamentos secundários desses 

transdutores são padronizados para que relés e instrumentos de medição de quaisquer 

fabricantes possam ser ligados a ele. Em vários países os enrolamentos secundários do TC’s 

são padronizados em 5 amperes, enquanto que na Europa usa-se também 1 ampere. A tensão 

do enrolamento secundário é padronizada em 120 volts (tensão de linha) ou 69.3 volts (tensão 
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de fase). Os transdutores devem ser projetados para tolerarem altos valores durante condições 

anormais do sistema. Assim, os TC’s são projetados para suportar, por poucos segundos, 

correntes elevadas de curtos-circuitos, que podem alcançar 50 vezes o valor da carga, 

enquanto que os TP’s devem suportar, quase indefinidamente, sobretensões dinâmicas do 

sistema da ordem de 20% acima do valor nominal.  

 

2.3.1  Transformadores de Corrente (TC’s) 

 

Os TC’s  segundo Sato (2005), são equipamentos monofásicos e o seu desempenho 

pode ser avaliado através do circuito equivalente utilizado na análise de transformadores. Os 

TC’s utilizados para a medição devem possuir características tais que mantenham uma alta 

precisão nas correntes de carga, entretanto, para correntes elevadas (curtos-circuitos) podem 

ter erros bastante significativos. Os TC’s utilizados para a proteção são projetados para terem 

erros pequenos durante as condições de curtos-circuitos, enquanto que durante o estado 

normal de operação não há a necessidade de serem precisos. A figura abaixo mostra o circuito 

equivalente de um TC.  

 

 

Figura 9-Circuito equivalente do TC  

Fonte: Sato (2005) 

 

 

Existem vários tipos de TC’s classificados de acordo com a sua construção: 

 Enrolado; 
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 Barra; 

 Janela; 

 Bucha; 

 Núcleo dividido e 

 Vários enrolamentos primários; 

 Vários núcleos 

 

Existem também tipos de TC’s classificados quanto a seus valores característicos: 

 Corrente e relação nominal; 

 Nível de isolamento; 

 Frequência nominal; 

 Classe de exatidão; 

 Fator de sobrecorrente nominal (só para proteção); 

 Fator térmico nominal; 

 Corrente térmica nominal e 

 Corrente dinâmica nominal; 

 

 

Figura 10-Transformador de corrente  

Fonte: ECE (2008) 

 

 

2.3.2 Transformadores de Potencial (TP’s) 

 

Normalmente em sistemas acima de 600 volts, as medições só são feitas através de 

TP’s. Existem vários tipos de TP’s classificados de acordo com a sua construção conforme 

citadas abaixo:  

 

 TP’s indutivos (TPI); 
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 TP’s capacitivos (TPC); 

 Divisores capacitivos; 

 Divisores resistivos e 

 Divisores mistos (capacitivo/resistivo); 

De acordo com Sato (2005), o divisor capacitivo, resistivo e misto, normalmente tem 

suas aplicações nos circuitos de ensaio e em laboratórios. Para tensões compreendidas entre 

6oo Volts e 138 kV, os transformadores indutivos são predominantes, já para tensões 

superiores a 138 kV os transformadores capacitivos são mais utilizados.  

Para a especificação dos principais requisitos elétricos de um TP devem ser 

mencionadas, no mínimo, as seguintes características: 

 

 Tensão máxima; 

 Nível de isolamento; 

 Frequência nominal; 

 Carga nominal; 

 Classe de exatidão; 

 Numero de enrolamentos secundários; 

 Relação de transformação nominal; 

 Conexão dos enrolamentos secundários; 

 Carregamento máximo dos enrolamentos secundários; 

 Potência térmica de cada enrolamento; 

 Uso interno ou externo; 

 Capacitância mínima (somente para TPC’s); 

  Variação da frequência nominal somente para os (TPC’s) e 

 Faixa de frequência; 
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Figura 11- Transformador de potência  

Fonte: ECE (2008) 

 

 

 

 

 

2.4  Transformador de Distribuição 

 

É um equipamento estático que, por indução eletromagnética, transforma tensão e 

corrente alternado entre dois ou mais enrolamentos, na mesma frequência, e usualmente em 

valores diferentes de tensão e corrente. Aplica-se na transmissão e distribuição de energia 

devido ao fato das fontes geradoras encontrarem-se fisicamente distante dos polos 

consumidores. 

O transformador é o mais importante e oneroso equipamento instalado na Subestação 

rebaixadora. Com referência ao seu custo, tomando-se como base uma Subestação com 1 

transformador de 10 MVA, 138/13,8 kV, e 3 alimentadores temos a seguinte composição: 

 

 40 % Terreno, obras civis, terraplanagem, etc 

 30 % Disjuntores, seccionadoras, TP’s TC’s, cubículos, relés, painéis, etc. 

 30 % Transformador 
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Num sistema elétrico, os transformadores são utilizados desde as usinas de produção, 

onde a tensão gerada é elevada a níveis adequados para permitir a transmissão econômica de 

potencia, até os grandes pontos de consumo, onde  a tensão é reduzida a níveis de 

subtransmissão e de distribuição, alimentando as redes urbanas e rurais, onde novamente é 

reduzida para poder, enfim, ser utilizada com segurança pelos usuários do sistema. 

 

2.4.1 Principio de Funcionamento 

 

Na sua concepção mais simples, um transformador é constituído de dois enrolamentos: 

 

 Enrolamento primário: Que recebe energia do sistema supridor; 

 Enrolamento secundário: que transfere essa energia para o sistema de distribuição; 

 

A forma de ligação do transformador trifásico em cada lado do enrolamento pode ser: 

 

 Em estrela (Y); 

 Em delta (∆) ; 

 Em Zig-Zag. 

 

Nas subestações rebaixadoras de distribuição, o tipo mais comum de transformador é o 

imerso a óleo isolante. 

Componentes básicos dos transformadores imersos em óleo isolante: 

 

 Circuito eletromagnético (núcleo); 

 Enrolamentos (primário, secundário, terciário); 

 Cuba; 

 Acessórios (resfriamento, proteção, etc.). 
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3 METODOLOGIA 

Neste estudo serão relatados alguns aspectos do sistema de proteção em 

transformadores de potência de médio e grande porte, operando em um circuito radial,  quanto 

as principais funções de proteção dos relés implantados em subestações de distribuição com 

base na norma (ND 62) da Elektro que se refere unicamente à proteção de subestações. 

 

3.1 Proteção de Transformadores 

 

Na visão de Kindermann (2006), os transformadores não apresentam um alto índice de 

falha, mas quando estas ocorrem, levam a um alto impacto para as concessionárias de energia 

e para os clientes em caso de desligamento acidental ou forçados, implicando em manobras, 

paralizações, riscos e manutenções corretivas. 

Para este equipamento tão importante, utiliza-se um sistema de proteção específica, 

também conhecida como proteções intrínsecas do transformador, e estas podem ser cada vez 

mais complexas dependendo da potência e porte do transformador. As principais funções de 

proteção dos transformadores podem ser do tipo: 

 

 Proteção diferencial; 

 Proteção de sobrecorrente; 

 Proteção de gás; 

 Proteção térmica; 

 Válvula de alivio de pressão. 

 

Estas funções de proteção dos relés são representadas por números, que são definidos 

pela nomenclatura da ANSI (American National Standards Institute). Na tabela 1, estão 

inseridos os números das principais funções de proteção utilizadas em transformadores. 
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Tabela 1 Tabela ANSI 

21 Relé de Distância 

26 Proteção Térmica 

27 Relé de Subtensão 

32 Relé Direcional de Potência 

46 Relé de Imagem Térmica 

50 Relé de Sobrecorrente Instantâneo 

50N Relé de Sobrecorrente Instantâneo de Neutro 

51 Relé de Sobrecorrente Temporizado 

51N Relé de Sobrecorrente Temporizado de Neutro 

59 Relé de Sobretensão 

63 Relé Buchholz 

67 Relé Direcional de Sobrecorrente 

81 Relé de Subfrequência 

87 Relé Diferencial 

 

 

 

 

3.2 Proteção Diferencial 

 

Baseando-se na norma (ND.62), a proteção diferencial utilizada em subestações tem 

por objetivo principal proteger os equipamentos que estão instalados na zona de atuação, 

como por exemplo, proteger o transformador de potência contra curto circuito interno quando 

os TC’s estão instalados nas buchas AT e BT do transformador. Esse tipo de proteção não se 

sensibiliza pelas correntes de defeito resultantes de faltas ocorridas fora da zona protegida, 

porém é sensível a corrente de energização do transformador (corrente de inrush) de modo 

que o ajuste do relé deve ser de tal modo que não opere nestas condições, também é preciso 

levar em consideração que o relé pode atuar devido aos erros inerentes dos TC’s instalados no 

lado AT e BT do transformador. 

Na operação normal do sistema elétrico, as correntes nas bobinas de restrição do relé 

diferencial devem estar em fase, com mesmo modulo e ângulo, desse modo os TC’s devem 

compensar a: 
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 Relação de transformação do transformador; 

 Rotação angular provocada pelo transformador, por exemplo, ∆-Y. 

 

Na figura abaixo, ilustramos um transformador de potência sendo protegido por um 

relé diferencial simbolizado pelo número 87 conforme nomenclatura ASA. 

 

 

Figura 12- Aplicação do relé diferencial  

Fonte: Elektro (ND 62) 

 

 
 
 

A função de proteção diferencial fundamenta-se na 1ª Lei de Kirchhoff aplicada ao 

equipamento, isto é: 

 

I entrada = i saída + i relé 

 

 

O relé diferencial é alimentado pelas correntes i1 e i2 dos transformadores de corrente 

TC1 e TC2, instaladas em cada lado do transformador de potência. Sua função é comparar 

estas correntes e atuar para uma dada diferença vetorial pré-determinada entre elas. Em 

condições normais de funcionamento, esta diferença deve ser praticamente nula e para que 

isto aconteça temos três pontos a considerar: 

 

 Relação de transformação dos TC’s; 

 Tipo de conexão dos TC’s (Delta ou estrela); 

 Polaridade. 
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3.2.1 Relé diferencial comum 

 

Segundo Kindermann (2006), para a aplicação do relé diferencial comum, utiliza-se 

um relé de sobrecorrente 50 ou 51, tendo a função de operação relacionada com a diferencial 

87. A proteção diferencial somente devera operar para faltas circunstanciais à zona 

diferencial, compreendida entre os dois TC’s da proteção 87, não devendo se sensibilizar com 

faltas externas a esta zona. Na figura 13, pode-se observar um esquema de proteçãode um 

transformador utilizando um relé diferencial apresentando um defeito fora da zona protegida. 

 

 
Figura 13- Defeito fora da zona protegida  

Fonte: Kindermann (2006) 

 

Neste caso o relé não deve operar apesar de um aumento brusco da corrente nos TC’s 

elas provem com a mesma proporção, ou seja, os TC’s de entrada e de saída vêm à mesma 

corrente I1=I2. 

 

Já a figura 14, apresenta um curto circuito dentro da zona protegida. 

 

 
Figura 14-Defeito dentro da zona protegida  

Fonte: Kindermann (2006) 
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Neste caso a corrente I2 será uma corrente de curto circuito, a corrente que passa pela 

bobina magnetizante do relé será I1+I2 e a proteção atuará.     

Apesar de essas ligações serem utilizadas, elas apresentam problema em relação à 

ocorrência de um eleva do curto circuito fora da zona de proteção devido a: 

 

 Não ser perfeito o casamento de TC’s; 

 Saturação dos TC’s; 

 Carregamento nos secundários dos TC’s; 

 Outros problemas. 

 

Essas situações produzem erros nos TC’s, podendo provocar a atuação indevida do 

relé de sobrecorrente que esta fazendo a função de proteção 87. 

 

3.2.2 Relé diferencial percentual  

 

 

Na utilização da proteção diferencial os TC’s devem compensar as diferenças 

numéricas das correntes primarias e secundarias do transformador obedecendo aos seguintes 

critérios para ligação: 

 

 

1) As ligações dos TC’s devem seguir as mesmas sequencias das marcas de polaridade 

das bobinas primarias e secundarias do transformador. 

 

2) Os terminais dos TC’s com marcas de polaridade devem se conectar as bobinas de 

restrições do relé 87. 
 

3) Dimensionar os TC’s de modo que as correntes secundarias que passam pelas bobinas 

de restrições  sejam iguais em módulo e ângulo, ou seja Ips = Iss. 
 

 

Para uma falta interna ou externa a zona protegida pode ser entendida analisando-se os 

seguintes esquemas: 

 

 

a) Curto circuito fora da zona protegida: 

 

Este é o caso em que as correntes secundarias nos TC’s são iguais, nota-se que a bobina 

de restrição é composta por duas partes enroladas no mesmo sentido, portanto as correntes 

I1 e I2 produzem um campo magnético produzindo um forte torque negativo, e na bobina 

de operação, a corrente resultante é I1-I2=0, ou seja, o torque será nulo, assim o forte 
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torque negativo da bobina de restrição garantira a não operação do relé, conforme 

ilustrado na figura 15. 

 

 

Figura 15- Relé diferencial percentual  

Fonte: Kindermann (2006) 

 

Uma falta no ponto F resulta uma corrente de defeito elevada de valor Icc. Em 

correspondência surgem nos secundários dos TC’s correntes de valores Ip e Is que percorrem 

o circuito diferencial, conforme indicado na figura. Como as correntes nos secundários dos 

TC’s são de valores praticamente iguais, e percorrem as duas metades das bobinas de restrição 

em sentidos contrários, não há nenhuma corrente circulando na bobina de operação, o que 

resulta na não operação do relé como é desejada. Neste caso, a bobina de restrição age 

fortemente no sentido de manter o relé inoperante devido ao conjugado proporcionado pelas 

correntes Is e Ip atuando no mesmo sentido de restrição, conforme ilustrado na figura 16. 

 

Figura 16-Curto circuito fora da zona protegida  

Fonte: Elektro (ND 62) 
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 Agora levando em consideração um relé diferencial com declividade (slope) igual a 

15% e corrente de partida (pickup) igual a 0,3 A, na figura 17 é possível notar o 

comportamento para um curto circuito externo a zona protegida, porém bem próximo aos 

TC’s de saída mostrando o comportamento do relé diferencial percentual devido aos erros 

inerentes dos TC’s. 

 

 

Figura 17 Curto circuito externo a zona protegida 

Fonte Elektro ( ECE 2008) 

 

 

 

 

 

Está satisfeita uma das condições de operação porque o ajuste de pickup é 0,3 A, que é 

menor que Idif =2,5 A. 

 

Falta verificar a outra condição que é a declividade da curva. 
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Observa-se que o valor calculado é menor que o ajustado (15%), portanto o relé não 

opera o que é correto pois o defeito está fora da zona como observado na figura 18. 

 

 

Figura 18 curva de Inclinação (slope) 

Fonte Elektro (ECE 2008) 

 

 

 

b) Curto circuito dentro da zona protegida 

 

Neste caso, as correntes I1 e I2  dirigem-se ao ponto de defeito com a inversão de I2, e para 

dar ênfase ao funcionamento deste relé supondo que a corrente I2 tenha o mesmo valor em 

módulo da corrente I1, o campo magnético gerado pela corrente I2 na meia bobina de 

restrição tem sentido oposto ao campo criado pela corrente I1, assim o campo magnético 

que passa pela bobina de restrição é nulo não gerando torque de restrição. 

Já a corrente resultante I1+I2=2I1, passa totalmente pela bobina de operação, produzindo 

um elevado torque positivo ocasionando a operação do relé, como ilustrado pela figura 17. 
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Figura 19- Defeito interno  

Fonte: Kindermann (2006) 

 

 

 A corrente de curto circuito Icc alimenta o defeito no ponto F e percorre o TC do lado 

primário do transformador de potência, resultando no seu secundário uma corrente Ip. Assim 

a bobina de restrição é percorridas pelas correntes Ip e Is, e a bobina de operação pela 

corrente Idif =Ip+Is. Observe que no o primário do TC do lado secundario não circula 

nenhuma corrente de defeito, a não ser aquela que corresponde à contribuição da carga. Nesta 

situação a bobina de restrição é atravessada pelas correntes Ip e Is em sentidos opostos, 

enfraquecendo o conjugado de restrição. Como a corrente que percorre a bobina de operação é 

elevada, já que Ip e Is se somam, o conjugado desta unidade é grande, fazendo operar o relé 

diferencial, como mostrado na figura 18. 
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Figura 20-Curto circuito dentro da zona protegida  

Fonte: Elektro (ND 62) 

 

Usando os mesmos valores do exemplo dado no item (a), levando em consideração um 

relé diferencial com declividade (slope) igual a 15% e corrente de partida (pick-up) igual a 0,3 

A, na figura 21 é possível notar o comportamento para um curto circuito interno a zona 

protegida. 

 

 

Figura 21 Curto circuito interno 

Fonte Elektro (ECE 2008) 
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Está satisfeita uma das condições de operação porque o ajuste de pickup é 0,3 A, que é 

menor que Idif =25 A. 

 

Falta verificar a outra condição que é a declividade da curva. 
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Observa-se que o valor calculado é maior que o ajustado (15%), portanto o relé  

opera o que é correto pois o defeito está dento da zona, uma vez que foram satisfeitas as 

duas condições. 

 

 

Figure 22 Curva de inclinação (slope) 

Fonte Elektro (ECE 2008) 
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3.2.3 Relé diferencial percentual com restrição por harmônicas 

 

Alguns aspectos devem ser levados em consideração na utilização do relé diferencial, 

como por exemplo, quanto à energização do transformador, erro de relação do TC’s. 

Segundo Kindermann (2006), durante a energização de um transformador de potência 

surge uma corrente transitória de magnetização podendo atingir valores de 8 a 12 vezes a 

corrente nominal. A corrente de magnetização inrush vai depender da posição da tensão 

senoidal no instante do fechamento do disjuntor, obtendo um alto conteúdo de harmônicas 

distribuídas conforme tabela 2. 

Tabela 2-Corrente de Inrush  

 

                 Fonte: Kindermann (2006) 

 

A corrente de curto circuito ocorre numa frequência industrial de 60 Hz com algum 

conteúdo de harmônica não proeminente. A  figura 23 ilustra uma corrente senoidal em 60Hz. 

 

 

Figura 23- Corrente elétrica senoidal  

Fonte: Kindermann (2006) 
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A corrente de magnetização do transformador apresenta forte conteúdo de harmônicas, 

com predomínio da 2ª harmônica e apresenta-se bem distorcida nos primeiros 6 ciclos                

(0,1 segundos) em decorrência ao alto conteúdo predominante de 63% da 2ª harmônica, o 

4aspecto dessa corrente em geral é dado na figura 24. 

 

Figura 24- Corrente de Inrush  

Fonte: Kindermann (2006) 

 

 

Este relé possui um filtro que separa a corrente de 60Hz das outras frequências, 

podendo distinguir o tipo de ocorrência no transformador. Se for um curto circuito, tem se a 

predominância fundamental de 60Hz e poucas harmônicas, neste caso o relé não devera 

operar. No caso de energização normal do transformador, haverá um grande conteúdo de 

harmônicas que será contida pelo filtro fazendo com que a proteção diferencial não entre em 

operação. 

A figura 25 ilustra o esquema do relé diferencial dotado de restrições por harmônicas. 
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Figura 25- Relé diferencial com restrições por harmônicas  

Fonte: Kindermann (2006) 

 

 

De acordo com a norma (ND 62), esses relés são os mais empregados na proteção 

diferencial pois utilizam além da restrição percentual as harmônicas presentes na corrente de 

magnetização dos transformadores durante sua energização, a fim de bloquear sua operação 

ou elevar o valor da corrente de acionamento. É também dotado de um determinado numero 

de derivações para se ajustar o balanceamento da corrente, além disso, há outro numero de 

derivações para o ajuste da inclinação característica entre 15 e 50%. 

De acordo com Kindermann (2006), a utilização da proteção diferencial deve 

alimentar o relé 87 de modo que as correntes nas bobinas de restrições sejam iguais. Na 

realidade, as correntes que chegam ao relé 87, estão associadas a erros de relações dos TC’s   

Tomando como base (ND 62), seguem alguns critérios para ajustes do relé diferencial: 

 

1) Relações dos TC’s auxiliares: As relações dos TC’s auxiliares devem ser escolhidas de 

tal maneira que em condições normais de carga, a corrente na bobina de restrição do 

relé seja  aproximadamente a corrente nominal do relé. Em se tratando de relés 

numéricos não há necessidade de TC’s auxiliares para correção externa visto que os 

mesmos fazem a correção da defasagem internamente; 

2) Ajuste básico de partida (pick-up): A corrente mínima de partida é baseada na menor 

corrente de curto-circuito verificada para cada caso. O relé deverá ser sensível a esta 

corrente; 
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3) Ajuste da curva (slope): Deve ser ajustado suficientemente alto para evitar operação 

intempestiva do relé. A inclinação da curva é ajustada em função da soma dos 

seguintes erros causados por: 

 

 

 Erro devido às diferenças de relações dos TC’s principais e auxiliares (Ea); 

 

 

 Erro próprio dos TC’s (Eb); 

Considerar 5% po TC. 

 

 Erro devido aos Tap’s do transformador (Ec). 

 

 

4) Valor da restrição por harmônicas (inrush): A corrente de inrush aparece quando o 

transformador é energizado. A magnitude desta corrente depende dos seguintes 

fatores: 

 Características do projeto do transformador; 

 Impedância equivalente da fonte; 

 Fluxo remanescente do núcleo; 

 Ponto da onda senoidal em que ocorreu o fechamento da fonte. 

As correntes de inrush possuem um valor elevado de componente DC, bem como são 

ricas em harmônicas (principalmente a 2ª harmônica com valores mínimos em torno 
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de 13 a 20%). Portanto os relés devem possuir restrição para 2ª harmônica para evitar 

a operação indevida durante a energização do transformador. 

 

3.3 Proteção contra sobrecorrente. 

A proteção de transformadores de força é composta pelas proteções intrínsecas, de 

funções contra sobrecorrentes de fase e de neutro, temporizadas e instantâneas (51, 50, 51N e 

50N) no lado da fonte, e de neutro (51N ou 51G) no lado da carga. 

 Segundo norma (ND.62) os relés de sobrecorrente são comumente empregados onde é 

grande a variação de corrente elétrica que pode circular numa instalação, indo desde o estado 

a vazio, passando pela carga nominal, atingindo a sobrecarga e, finalmente, alcançando em 

circunstâncias extremas o seu valor máximo, nos  processos de curto circuito. Esta proteção é 

implantada basicamente com TC’s e relés de sobrecorrente, que são dispositivos ajustados 

para monitorar a corrente atuando quando a mesma ultrapassar um determinado nível 

previamente escolhido, a fim de resguardar a integridade de equipamentos e pessoas. Os relés 

podem ser classificados quanto a curva característica do tempo de atuação em: 

 

 

a) Relés de tempo inverso; 

 Do ponto de vista da seletividade, os relés de sobrecorrente de tempo inverso possuem 

certas características que permitem um tempo acumulado menor quando se caminha 

em direção à fonte de alimentação. 

 

 Nos relés de tempo inverso, o tempo de atuação é inversamente proporcional à 

corrente, ou seja, quanto maior a corrente, menor o tempo de atuação como mostrado 

na figura 26: 
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Figura 26- Curvas características do relé de tempo inverso (IEC 255)  

Fonte: Elektro (ND 62) 

 

 

b) Relés de tempo definido; 

 São utilizados quando a corrente de curto circuito é praticamente constante ao longo 

da linha e, portanto, pode ter seu tempo de atuação ajustado independente do valor da 

corrente, como ilustrado na figura a baixo: 
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Figura 27- Curva característica do relé de tempo definido  

Fonte: Elektro (ND 62) 

 

3.4 Proteções internas. 

 

 

Além das proteções convencionais, os transformadores de potência de médio e grande 

porte são fornecidos com outras proteções próprias, cujos ajustes são determinados pelo 

fabricante quando o transformador esta em processo de  construção, essas proteções servem 

para prevenir os transformadores quanto a suas características de fabricação, e são essas: 

 

 Proteção contra sobre temperaturas; 

-Relés térmicos; 

-Termômetros. 

 Proteção contra formação de gás e pressão; 

-Relé Buchholz; 

-Válvula de alivio de pressão. 
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3.4.1 Proteção contra sobre aquecimento. 

 

 

 Relé de imagem térmica: O relé térmico tem a função de detectar a temperatura no 

ponto mais quente do transformador, também é conhecido como relé de imagem 

térmica e basicamente consiste em obter a temperatura dos enrolamentos de forma 

indireta, pois não é possível medir diretamente a temperatura do enrolamento, devido 

o mesmo se encontrar em nível elevado de tensão e podendo haver problemas de 

encapsulamento do material de isolamento na bobina do transformador. Essa 

temperatura é função direta da corrente que circula em seu interior, desse modo 

procura-se obter a temperatura no ponto mais quente do enrolamento de modo 

indireto.  

 

A maneira mais utilizada para se obter esses valores de temperatura de forma indireta 

consiste na ligação de um TC na bucha de entrada do transformador, e a corrente elétrica 

secundária reflete as características de sobrecarga no transformador, como se pode observar 

na figura 28: 

 

 

Figura 28- relé de imagem térmica  

Fonte: Kindermann (2006) 

 

 Termômetro: O termômetro tem a função de medir a temperatura do transformador 

no seu local de instalação dentro do transformador, esses mecanismos possuem 
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contatos de sinalização de alarme nível 1 ou nível 2 (desligamento instantâneo), 

quando a temperatura atingir níveis preestabelecidos com o na figura 29. 

 

 

Figura 29- Ajuste de atuação do termômetro  

Fonte: ECE (2008) 

 

O nível de temperatura é  estabelecido pelo grau de dissipação da energia térmica 

gerada como perdas nos diversos componentes do transformador, assim, deve-se ter um 

cuidado especial no acompanhamento, controle e monitoramento da temperatura do óleo, dos 

enrolamentos primário e secundário do transformador. 

De acordo com as normas, a temperatura máxima admissível em regime permanente 

do material isolante utilizado no transformador é dada na tabela 3. 

Tabela 3- Vida útil do óleo do transformador  

Óleo isolante do transformador 

Temperatura do óleo Vida útil do óleo 

60°C 20 anos 

70°C 10 anos 

80°C 6 anos 

90°C 2,5 anos 

100°C 1.25 anos 

110°C 7 meses 

                                      Fonte: Kindermann (2006) 
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3.4.2 Proteção contra formação de gás e pressão. 

 

Segundo Kindermann (2006), pequenas falhas no isolamento das bobinas e nas 

conexões internas do transformador provocam formação de arcos elétricos e aquecimento 

local, causando a decomposição do óleo com a formação de bolhas de gás que se colocam 

para parte superior do transformador. O relé mais apropriado para detectar a presença de gás e 

rápida movimentação do óleo no transformador é o relé a gás conhecido como relé Buchholz, 

função 63. 

 Relé Buchholz: De acordo com a norma (ND. 62), é aplicado somente na proteção de 

transformadores com potencia superior a 6,25MVA, equipados com conservadores de 

óleo e sem nenhum espaço a gás dentro do tanque do equipamento. O relé de gás é 

instalado no tubo que liga o tanque principal ao vaso conservador do óleo e sua 

principal função é a proteção quando ocorre um defeito entre espiras, entre partes 

vivas, entre partes vivas e terra, queima do núcleo, vazamento de óleo no tanque ou no 

seu sistema de resfriamento.  

 

O relé Buchholz normalmente possui dois níveis de atuação, o primeiro para alarme e 

o segundo para abertura do disjuntor. O primeiro elemento atuador  detecta faltas incipientes 

por acumulação de gás, enquanto o segundo detecta curto circuito (aciona o disjuntor) que 

provoca rápida expansão do óleo entre o tanque e o conservador .Se a atuação do primeiro 

estágio do relé esta ocorrendo com mais frequência e em tempos menores, isto significa que o 

defeito interno está progredindo e a manutenção do transformador se faz necessária. 

Kindermann (2006) aborda que caso de atuação do relé Buchholz, a equipe de 

manutenção, através da torneira recolhe o gás rearmando o relé, o gás é recolhido e 

examinado por meio de processos físicos, químicos e pela cromatografia, a fim de indicar o 

tipo de problema que esta ocorrendo internamente no transformador de acordo com a 

existência de alguns tipos de gás. 

 

1) H2 (hidrogênio) e C2H2 (hidrocarboneto) indicam arco entre partes construtivas 

através do óleo; 

2) H2, C2H2 e CH4 indicam arco com alguma deterioração do isolamento fenólico, isto 

é, falta no comutador de tapes; 
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3) H2, C2H4, CO2 e C3H6 indicam ponto quente no enrolamento. 

 

Apesar de não ser recomendado, alguns técnicos de manutenção utilizam a prática de 

colocar fogo no gás recolhido, se o gás for inflamável pegará fogo indicando que há defeito 

interno no transformador. 

Se o gás não for inflamável, não pegará fogo e neste caso o gás pode ter sido formado 

pelo ar ou pelo vapor da umidade contida no óleo. 

Na figura 30 segue esquema funcional do relé Buchholz. 

 

 

Figura 30- Esquema funcional em DC do relé Buchholz (63)  

Fonte: Kinderman (2006) 

 

 

Já a figura 31 ilustra a o ponto de instalação do relé Buchholz. 
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Figura 31- Instalação de relé Buchholz  

Fonte: Kinderman (2006) 

 

Conforme Kindermann (2006), no caso de transformadores selados não é possível a 

utilização do relé Buchholz, como o óleo esta confinado no tanque do transformador o seu 

grau de expansão é muito limitado, quando da ocorrência de um defeito e para evitar danos no  

tanque do transformador utiliza-se proteção de relé pressão ou válvula de alivio de pressão. 

O relé de pressão é destinado a responder rapidamente a um aumento anormal na 

pressão do óleo do transformador, devido ao arco, resultante de uma falta interna, este relé é 

insensível às lentas variações causadas, por exemplo, por variação de carga. 

 

 Relé de súbita pressão: Segundo (ND 62) este um equipamento que atua quando o 

transformador sofre um defeito interno provocando uma elevação anormal na sua 

pressão, é destinado aos transformadores selados e nos comutadores sob carga. A 

atuação do relé de súbita pressão só se efetua mediante uma mudança rápida da 

pressão interna do transformador, independentemente da pressão de operação em 

regime normal. 

 

Na figura 32 ilustra o esquema do relé de súbita pressão. 
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Figure 32- relé de súbita pressão  

Fonte: Kinderman (2006) 

 

Para conter esse intenso aumento na pressão devido a curto circuito interno, utiliza-se 

também a proteção por válvula de alivio de pressão.  

 

 Válvula de alívio de pressão: Segundo norma (ND. 62), os transformadores devem 

possuir também um dispositivo que seja acionado quando a pressão interna do 

transformador atingir um valor superior ao limite máximo admissível, permitindo uma 

eventual descarga de óleo, esses  valores são aplicados de acordo com o material de 

construção do transformador empregados pelo fabricante, normalmente é ajustado 

para atuar com 0,7 Kgf/cm². 

 

Há vários tipos de processos para evitar que essas violentíssimas pressões possam 

danificar o tanque do transformador, os principais métodos são: 

 

1) Válvula de alívio de pressão por mola; 
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Figura 33-Válvula de alivio de pressão por mola  

Fonte: Kinderman (2006) 

 

 

2) Tubo protetor com diafragma (vidro); 

 

Figura 34- Proteção com tubo protetor  

Fonte: Kindermann (2006) 
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3.5 Estudo de caso 

 

Encontra-se no Anexo A, um estudo de caso mostrando uma análise de ocorrência 

operacional, efetuada pela empresa (ELEKTRO Eletricidade e Serviços S/A), realizada no 

ano de 2005 na subestação do município de Guarujá-SP, onde é relatada a atuação real da 

proteção (50N e 87) de um transformador em decorrência de um curto circuito entre fase e 

terra de origem animal no barramento da subestação. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi elaborada uma detalhada revisão bibliográfica, trazendo a evolução dos relés de 

proteção ao longo das últimas décadas e de  equipamentos utilizados na sua instalação, 

acompanhando o crescimento da demanda de energia elétrica e da necessidade dos 

transformadores estarem cada vez mais protegido devido a sua importância no SEE. 

Como foco, a metodologia procurou apresentar as principais funções dos relés 

aplicados na proteção de transformadores, tomando como base a norma (ND.62-  Proteção de 

Subestações de Distribuição) utilizada pela empresa ELEKTRO. Também foram apresentadas 

algumas considerações básicas de ajustes, instalação e  comportamento dos relés devido a 

ocorrência de alguma  anormalidade no sistema elétrico de energia dentro e fora das 

subestações de distribuição de energia elétrica. 

Com o intuito de enriquecer o trabalho, apresenta-se no anexo um estudo de caso real 

cedido pela empresa (ELEKTRO Eletricidade e Serviços S/A). A Elektro atende 2,2 milhões 

de clientes de 223 cidades do Estado de São Paulo e cinco cidades no Estado do Mato Grosso 

do Sul, e responde por 11,5% da energia elétrica distribuída no estado de São Paulo. 
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5 CONCLUSÃO 

Este trabalho dá ênfase na importância da aplicação de um sistema de proteção de 

transformadores em subestações distribuidoras de energia. 

O sistema de proteção, quando de acordo com as normas a ele aplicadas e ainda, às 

necessidades do equipamento, bem como de todo o sistema elétrico, consegue resguardar o 

transformador de qualquer anormalidade, evitando uma eventual avaria ou até mesmo a perda 

total do equipamento em caso de explosão. 
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Anexo A  

Análise de ocorrência operacional 
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