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1. RESUMO 

Este artigo apresenta a proposta de utilização de um sistema de proteção de 

transformadores de potência que faz o uso de Redes Neurais Artificiais do tipo Multi-

Layer perceptron (MLP), para a distinção entre curtos-circuitos e correntes de 

magnetização do tipo inrush e sympathetic inrush, uma vez que estas correntes 

podem causar um acionamento indevido do sistema de proteção diferencial do 

transformador de potência. 

2. INTRODUÇÃO 

Devido a sua importância para os sistemas elétricos, os transformadores 

necessitam de uma atenção especial em sua proteção. Entre as principais formas de 

proteção, destaca-se a proteção diferencial, a qual mede, através de 

transformadores de corrente (TCs), as correntes nos enrolamentos primário e 

secundário do transformador, que em condições normais são aproximadamente 

iguais. Para a distinção entre possíveis correntes de inrush e correntes curto-circuito, 

é utilizada a técnica de restrição por harmônicos, pelo fato de que as correntes de 

inrush possuírem alto teor de componentes harmônicas de segunda ordem em 

comparação às correntes de curto-circuito. Eventualmente, os curto-circuitos podem 

apresentar também estas componentes e comprometer a sua correta distinção. 

3. OBJETIVOS 

A proposta deste trabalho é apresentar um método alternativo para a proteção 

diferencial de transformadores, utilizando Redes Neurais Artificiais Multi-Layer-



    
 

Perceptron (MLP) para melhorar o desempenho da proteção dos transformadores 

com a correta distinção entre faltas internas e correntes de inrush, através de 

técnicas de reconhecimento de formato de onda. 

4. METODOLOGIA 

Será desenvolvida uma Rede Neural Artificial (RNA) em que seus padrões de 

treinamento serão baseados em um índice que mede o deslocamento do vetor 

gradiente a partir de uma referência, para todos os pontos da janela de dados da 

corrente diferencial para as situações de faltas internas e transitórios, para que esta 

faça a sua correta distinção e atue para acionamento do relé no caso de uma falta 

interna e bloqueando seu funcionamento no caso de corrente de inrush. 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Proteção diferencial 

 Em condições normais de operação, as correntes que circulam nos TCs dos 

enrolamentos primário e secundário do transformador de potência são 

aproximadamente iguais. Há apenas a circulação de correntes de valor reduzido, 

incapaz de causar a sensibilização do relé diferencial. No entanto, em caso de faltas 

internas, há a elevação da corrente diferencial e consequente atuação do relé, 

quando o valor da corrente ultrapassar o percentual de restrição. O diagrama de 

proteção diferencial para um transformador monofásico é representado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Esquema de proteção diferencial 

Adaptado de (ALENCAR e BEZERRA, 2014) 

 

 



    
 

Onde: 

              eq (1) 

E 

                     eq(2) 

Onde   é a característica diferencial percentual do relé, que geralmente varia de 

15% a 40%, no qual se define a sensibilidade do sistema de proteção. 

O fato de a corrente diferencial ultrapassar o percentual de restrição não 

provocará automaticamente a operação do relé. Durante a energização, a corrente 

diferencial pode assumir valores elevados o suficiente para sensibilizar o relé e 

causar a sua indevida atuação. É utilizado atualmente, então, o método de restrição 

por harmônicos para fazer essa distinção, uma vez que as correntes de inrush 

apresentam predominância de componentes harmônicas de segunda ordem e as 

correntes de curto circuito possuem predominância da componente fundamental 

(Phadke, 2009 e Harlow, 2004). 

5.2 Redes Neurais Artificiais (RNAs) 

Uma RNA consiste de um conjunto de células (neurônios) conectadas entre 

si. Cada uma dessas células está ligada a outras através de ligações sinápticas de 

pesos variados. O MLP é uma generalização da rede perceptron, sendo assim, 

treinada de forma supervisionada com uma regra de aprendizagem que minimiza o 

erro. O algoritmo de treinamento mais usado para essa rede é o 

backpropagation.Para o seu treinamento, é indispensável a elaboração de um 

conjunto de padrões, que irá representar as faltas internas, ou as correntes de 

inrush. Esse conjunto deve apresentar o maior número de situações possível que o 

sistema pode encontrar. 

 A capacidade de reconhecimento de padrões oferecido pelas RNAs será 

usadauma vez que a forma de onda da corrente de inrush é bastante peculiar, em 

comparação a forma de onda de um curto-circuito. A saída da rede neural será 

composta por 0 (zero), indicando o bloqueio do relé diferencial ou 1 (um) indicando a 

ativação do relé. 

5.3 O vetor Gradiente 

Aplicando-se os conceitos do vetor gradiente à corrente diferencial tem-se o 

gradiente da corrente diferencial dado pela equação 3 (ALENCAR e BEZERRA, 

2013): 



    
 

    
   

  
 ⃗ (A/s)       eq (3) 

 

Onde:  

 ⃗ - Vetor unitário na direção do eixo dos tempos 

   

  
 - Derivada de primeira ordem da corrente diferencial em relação ao tempo   

 

Considerando um vetor, o qual será denominado de vetor gradiente, que é tangente 

a curva da corrente diferencial em determinado ponto de análise, o ângulo do vetor 

gradiente em relação ao vetor unitário, é dado na equação (4): 

        (
   

  
)       eq (4) 

O comportamento do gradiente de corrente é compreendido através da análise do 

seu ângulo em cada ponto da janela de dados, notado o seguinte comportamento: 

- Para um caso de curto-circuito (Figura 2a), o ângulo não varia com o tempo, 

permanecendo próximo a 90°, em relação ao vetor unitário. 

- Para uma corrente de inrush (Figura 2b), a situação não se repete, devido a forma 

de onda típica de uma corrente de magnetização inrush, pois durante os semiciclos 

ausentes, o ângulo do vetor é reduzido para valores próximos a zero. 

Baseado na característica do gradiente de corrente diferencial, é definido um índice 

que irá quantificar a média dos deslocamentos angulares do gradiente da corrente 

diferencial, considerando cada ponto da janela de dados, para cada uma das 3 fases 

e utilizando como o ângulo padrão de referência de 90° (ALENCAR e BEZERRA, 

2014). Esse índice será dado por: 
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Onde    é o número de amostras da janela de dados 

Dividindo-se a janela de dados em quatro quartos por ciclo, como mostrado na 

Figura 2, em cada um deles e para cada fase calcular o índice de deslocamento 

proposto na Equação acima, serão compostos os vetores de treinamento que serão 

utilizados como padrões de entrada da rede neural, dado abaixo: 
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A dimensão de    definirá o número de neurônios na camada de entrada, que será 

composta de 12 neurônios. 

 

 

Figura 2 – Comportamento da corrente de curto circuito (a) e da corrente de inrush (b) 

Adaptado de (ALENCAR e BEZERRA, 2014) 

 

5.4 O sistema a ser analisado 

O sistema a ser utilizado nos testes consiste de uma subestação geradora 

que possui um gerador síncrono de 13,8 kV, 60 Hz de freqüência e potência nominal 

de 25 MVA. Constituem também o sistema, dois transformadores idênticos de 

seguintes dados: 25 MVA – 13,8/138 kV, delta-estrela aterrada, uma linha de 

transmissão de 21 km e uma carga de 25 MVA com fator de potencia 0,92. O 

diagrama unifilar do sistema é dado abaixo: 



    
 

 

 

Figura 3 – Diagrama unifilar do sistema teste 

6. RESULTADOS  

A RNA foi treinada utilizando 228 casos simulando situações de correntes de 

inrush, sympathetic inrush e de curto circuito, sendo 96 casos compreendidos entre 

inrush e sympathetic inrush e 132 casos de diversas formas de curto circuito, como 

será detalhado posteriormente. Para tanto foi utilizado o software EMTP-ATP. Após 

o treinamento da rede, foram apresentados novamente à rede todos os casos, tendo 

esta classificado todos corretamente. Adicionalmente foram testados 40 casos de 

curto-circuito que não fizeram parte do conjunto de treinamento, para a 

comprovação da capacidade de generalização da RNA, tendo novamente a rede 

êxito na sua classificação, com 100% de acertos. No caso do método de restrição 

por harmônicos, este método falhou em 10% dos casos. 

 Para a comparação de desempenho, foi simulado o desempenho do método 

de restrição por harmônicos para todos os casos anteriores, e obtidos os resultados 

mostrados na tabela 1. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo apresentou uma nova e eficaz metodologia para a proteção de 

transformadores de potência. Através de simulações o seu desempenho foi avaliado 

e comparado ao sistema de proteção atualmente utilizado, de restrição por 

harmônicos.  Através dessas simulações ficou comprovada a eficácia do algoritmo 

de proteção proposto, indicando o potencial para aplicação em situações reais.  
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Tabela 1: Resultado das simulações 

 

COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO NA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS 

TIPO DE CONTINGÊNCIA CASOS 

ALGORITMO 

Redes 

Neurais 

Artificiais 

Restrição 

por 

Harmônicos 

Inrush 
Total 64 

Acertos 64 64 

Sympathetic Inrush 
Total 32 

Acertos 32 31 

Energização sob falta 
Total 40 

Acertos 40 38 

Enrolamento prim. do transformador sob 

falta 

Total 50 

Acertos 50 32 

Enrolamento sec. do transformador sob 

falta 

Total 42 

Acertos 42 38 

Casos não treinados 
Total 40 

Acertos 40 36 

 Total de casos 268 

 Total de acertos 268 239 

 
Percentual de acerto 

(%) 
100,00 89,18 

 


