
Resumo

A tecnologia consiste em um método 

para detecção de saturação 

eletromagnética em transformadores 

de corrente visando mitigar os efeitos 

da saturação que comprometem o 

funcionamento correto dos 

dispositivos de proteção do 

transformador, os quais garantem a 

durabilidade do equipamento, a 

qualidade da transmissão de energia 

e a segurança de seres vivos. 
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Solução

A invenção consiste em método para 

detectar a saturação do núcleo de 

transformador de corrente com o 

objetivo de determinar os pontos de início 

e fim das regiões saturadas.

Desafios e objetivo

Os Transformadores de Corrente são interfaces entre o sistema elétrico e o dispositivo 

de proteção. Quando ocorre a saturação do núcleo do transformador, a medição da 

corrente elétrica presente no sistema realizada pelo dispositivo de proteção passa a 

apresentar erros elevados, levando o referido dispositivo a atuar de forma indevida. O 

método em pauta permite ao dispositivo de proteção detectar os momentos em que 

ocorre a saturação do núcleo do transformador de corrente a ele conectado e 

adotar medidas para mitigar os efeitos da saturação.

Método para detecção de saturação em 

transformadores de corrente



Aplicações

A principal aplicação do método é em dispositivos de proteção como relés, de 

modo a aprimorar a detecção de saturação do núcleo do transformador de 

corrente.

O método apresenta, também, a possibilidade de aplicação na detecção da 

ocorrência de outros eventos nos sistemas elétricos de potência, relacionados à 

proteção e qualidade de energia.

Público-alvo

Fabricantes de dispositivos de proteção de Sistemas Elétricos de Potência.
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Oportunidades 

A tecnologia se encontra na fase de 

desenvolvimento de prova de 

conceito. Portanto, os inventores 

buscam parceria estratégica com 

fabricantes de dispositivos de proteção 

para dar continuidade ao 

desenvolvimento da tecnologia. 

Breve resumo em inglês

The presented technology is based on 

a method of detection of the 

electromagnetic saturation level of a 

current transformer core, allowing the 

application of more adequate 

protection measures by the protection 

device.
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