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Abstract – Face to the growing of photovoltaic energy in Brazil, 

it is noted, in parallel, the insert of equipment used to conversion of 

the photovoltaic energy generation based in components come from 

power electronics. Therefore, bring with them the nonlinear 

characteristics consequently occasion harmonics components 

injection in the electrical power systems. Thus, this fact cause 

worried to regulators and consumers due to the drop in quality. In 

this context, the potential transformers are used to measure the 

voltage level in bars on photovoltaics systems and wind farms. Then, 

errors related in measurements harmonics frequencies appears, 

especially when high frequencies are presents. Hence, is necessary 

apply the Frequency Analyses Response (FRA) in search curve of 

the transducer. This work present the methodology of tests in 

potential transformers about FRA method, trying to minimize errors 

of interpretation of the values of harmonic distortion. 

Keywords — Frequency Response Analyses, Potential 

Transformers, Harmonic Distortion. 

I.  INTRODUÇÃO 

Os setores de geração de energia elétrica provenientes das 
fontes eólica e solar passaram, nos últimos anos, a representar 
parcela significativa na matriz energética brasileira. Com mais 
de 400 parques eólicos distribuídos ao redor do país, e mais de 
5.200 geradores instalados, a energia gerada por essas 
instalações no ano de 2016 correspondeu à 11,5% do total de 
energia gerada no Brasil. Já a capacidade de geração através de 
parques solares cresceu em 70% desde o ano de 2015 até 2017 
[1-2].  

Nas instalações destes empreendimentos de geração estão 
presentes equipamentos como inversores de tensão que efetuam 
conversão da geração em corrente contínua para a alternada. No 
entanto, são eles os principais causadores de distorção da forma 
de onda da tensão nos barramentos onde estão conectados. 
Assim sendo, torna-se imprescindível quantificar o nível destas 
distorções harmônicas com o intuito de atenuar ao máximo os 
efeitos causados por elas, esforçando-se para deixá-las dentro 
dos limites estabelecidos pelo Operador Nacional do Sistema 
(ONS).  

Não obstante, a conexão de cargas que também possuem 
característica não linear, ditas perturbadoras, nos sistemas de 
distribuição, quaisquer que sejam os níveis de tensão, também 
merecem uma atenção especial e devem ser estudadas a fim de 
avaliar o impacto destas no ponto de acoplamento comum 
(PAC). Neste caso, o grau de distúrbio na rede, do ponto de vista 
de distorções harmônicas, deva estar de acordo com os limites 
estabelecidos pela ANEEL, no que tange o seu Módulo 8, [3]. 

Como na maioria dos casos das grandes gerações de energia 
fotovoltaica ou eólica os geradores estão conectados a 
barramentos que possuem níveis de tensão elevados, sendo 
indispensável a utilização dos transdutores de potencial (TPs) 
para realizar a interface entres os analisadores de qualidade de 
energia e os elevados potenciais elétricos encontrados nestes 
pontos do sistema elétrico. Porém, tais equipamentos de 
transdução, por questões tecnológicas e construtivas, têm seu 
desempenho comprometido dependendo da faixa de frequências 
harmônicas a serem medidas [4], uma vez que os mesmos são 
projetados para aferir sinais de tensão de amplitude fixada por 
seus dados de placa e frequência de ordem fundamental (60Hz).  

Dado que, normas internacionais como a IEC61000-4-30, 
não estabelecem limites para a precisão de equipamentos de 
medição como TPs, para frequências distintas da fundamental, é 
de total interesse para operadores e reguladores do sistema 
elétrico conhecer a curva característica de resposta em 
frequência destes componentes, assim como o impacto da 
precisão destes equipamentos quando realizam a medição em 
pontos do sistema que requerem mais atenção, do ponto de vista 
de distorções prévias de tensão. Ou seja, a curva de resposta em 
frequência servirá como garantia de medições confiáveis para 
assegurar que as medidas corretivas sejam tomadas de forma 
acertada. 

Em virtude das diferentes formas construtivas, o custo de 
construção, design e complexidade para TPs indutivos (TPIs) de 
alta tensão tornam esse tipo de transformador inviável 
economicamente para medições em sistemas com tensões 
superiores à 230 kV [5], fazendo com que os transformadores de 
potencial capacitivos (TPCs) sejam uma opção economicamente 
mais viável. Este é amplamente utilizado para medições em 
redes básicas, acima de 230 kV, especialmente em conexões de 
parques eólicos, usinas geradoras, dentre outras instalações. Sua 
desvantagem, porém, está condicionada aos maiores erros 
encontrados nas medições de tensões elétricas quando se 
comparadas com os transdutores de potencial indutivo. 
Pesquisas como em [6] analisam a resposta em frequência de 
TPs indutivos de diferentes classes de operação, com sinais 
variando entre 5 Hz e 10 kHz, avaliando se mantém um 
comportamento adequado para as frequências acima da 
fundamental do sistema elétrico. Conclusivamente, aponta-se 
que os principais fatores que influenciam na resposta em 
frequência dos TPs estão intimamente relacionados com: 

• Influências construtivas (ex. tensão primária) 

• Influências de condições de operação (ex. carga) 



 

• Influências da metodologia de medição (ex. sinal de 
teste) 

Estudos envolvendo TPs capacitivos e indutivos realizados 
em [7] apresentam as faixas de operação à qual esses 
equipamentos garantiriam sua precisão de medição: 

• TPIs de média tensão: até 3kHz 

• TPIs de alta tensão: até 500Hz; 

• TPCs: somente próximo à 60Hz; 

O comportamento em frequência de TPCs deve-se 
principalmente aos fatores relacionados ao circuito de supressão 
de ferro-ressonâncias (CSR), parâmetros de design do TPC 
como a relação de transformação e capacitâncias. Ou seja, 
fatores correlacionados com a geometria construtiva do 
equipamento, além da influência da carga, “burden”, alocada no 
secundário do mesmo e um possível erro associado ao 
transformador de potencial indutivo, que usualmente é utilizado 
para a equalização da tensão entre os TPCs e os medidores. 

Desta forma, os resultados apresentados neste artigo são 
baseados no levantamento experimental da curva de resposta em 
frequência de equipamentos de transdução de potencial para 
diferentes níveis de tensão e variados fabricantes. Culminando 
na apresentação dos resultados traçando um paralelo com as 
literaturas já existentes não deixando de lado uma avaliação mais 
criteriosa sob o ponto de vista dos órgãos reguladores. 

II. METODOLOGIA 

A. Ensaio para levantamento de Resposta em Frequência 

Para a realização dos ensaios de resposta em frequência nos 
transformadores de potencial escolhidos, é imprescindível 
contar com o auxílio de um osciloscópio para medição das 
tensões primaria e secundária no transformador, um gerador de 
sinais capaz de prover uma forma de onda de tensão senoidal 
com frequência variável em uma faixa, além do software para 
tratamento dos dados. De forma didática, o seguinte circuito de 
teste exibido na Fig. 1 mostra a disposição desses dispositivos 
utilizados. 

Para a realização dos ensaios foram utilizados um 
osciloscópio marca Tektronix modelo TDS3032, um gerador de 
sinais marca Agilent modelo 33220, além do software SFRA 
desenvolvido pelos Institutos Lactec para ensaios de resposta em 
frequência de transformadores.  

A configuração escolhida tem como base para controle de 
sinal gerado e armazenamento de dados o Software SFRA 
(Sweep Frequency Response Analysis). Através dele, uma 
interface possibilita o controle de variáveis utilizadas para 
geração de um sinal através de um gerador de sinais, definindo 
os valores de tensão pico a pico e faixa de frequência nos quais 
o sinal será injetado no sistema. 

 

 

Fig. 1. Esquemático do ensaio  

 Este sinal de entrada é injetado no terminal primário do TP 
em teste, sendo também transferido ao canal 1 do osciloscópio 
através de um cabo coaxial para utilização como referência de 
medição e obtenção de valores para tensão primária. 

 O sinal resultante no terminal secundário do TP é transmitido 
por um segundo cabo coaxial até o osciloscópio, enquanto este, 
por sua vez, retorna os dados adquiridos do primário e 
secundário ao SFRA por uma interface GPIB (General Purpose 
Interface Bus) utilizando o IEEE-488 (IEEE-488 é um padrão 
para barramento de comunicações digitais de curto alcance que 
tem sido usado por mais de 30 anos). Os dados obtidos serão 
trabalhados pelo software possibilitando assim a geração de 
gráficos que apareceram na tela do programa. Além do mais, o 
software gera dados em arquivos de texto, o que possibilita 
manipular da melhor forma os valores de medição em prol da 
boa exposição dos resultados. É importante, para a 
realização do ensaio, que todos os equipamentos utilizados em 
cada etapa do desenvolvimento dos testes estejam aterrados à 
mesma malha de aterramento do laboratório, para evitar 
distorções dos sinais em altas frequências. 

 Para a realização dos ensaios, foi definido que a tensão pico 
a pico do sinal injetado seria de 5 V, tendo sua frequência 
variada entre 20 Hz e 1 MHz. Deve-se ressaltar que a utilização 
de um sinal com amplitude de tensão baixa para este tipo de 
ensaio gera resultados satisfatórios, tendo erros abaixo de 3% 
[6].  

 Assim, uma vez realizado o ensaio dos transdutores e com 
os dados exportados pelo software é válido e de grande 
relevância a comparação da resposta em frequência encontrada 
para um equipamento com outro dispositivo. Sejam eles TPIs ou 
TPCs.  

 Para tanto, é necessário normalizar as curvas obtidas em cada 
ensaio, afim de colocá-las sob comparação em um mesmo 
gráfico. Claro, respeitando a relação de transformação de cada 
equipamento, resultando na (1). 
 

 
𝑅𝑇𝑃𝑛(𝑓) =

𝑈𝑝𝑟𝑖 (𝑓) 𝑈𝑠𝑒𝑐  (𝑓)⁄

(𝑈𝑝𝑟𝑖 𝑈𝑠𝑒𝑐⁄ )𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

 
(1) 

Onde: 

RTPn é a relação de transformação para cada frequência, Upri é a 
tensão primária e Usec a tensão secundária. 



 

 Para se obter o valor final de RTPn(f), os seguintes passos 
foram seguidos a partir dos dados do SFRA: 

1. Cálculo de Usec: 

Uma vez que o SFRA não informa diretamente o valor 
medido de Usec, somente o valor da corrente 
secundária, deve-se multiplica-la pela impedância de 
entrada do osciloscópio, Rosc, fixada em 50Ω, para 
obtenção da tensão de saída para cada uma das 
frequências analisadas: 

 𝑈𝑠𝑒𝑐  (𝑓) = |𝐼2| ∗ 𝑅𝑜𝑠𝑐 (2) 

 
2. Cálculo da Relação de Transformação Real 

Com o valor de 𝑈𝑠𝑒𝑐 , é possível agora calcular o valor 
de RTP real do TP: 

 𝑅𝑇𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑈𝑝𝑟𝑖 (𝑓) 𝑈𝑠𝑒𝑐  (𝑓)⁄  (3) 

 
3. Cálculo da Relação de Transformação Normalizada 

Relacionando, agora, a RTP real obtida pelo passo 
anterior, com a RTP nominal do transformador, pode-
se obter seu valor normalizado para as frequências 
escolhidas: 

 
𝑅𝑇𝑃𝑛(𝑓) =

𝑅𝑇𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑅𝑇𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

 =  
𝑈𝑝𝑟𝑖  (𝑓) 𝑈𝑠𝑒𝑐  (𝑓)⁄

(𝑈𝑝𝑟𝑖 𝑈𝑠𝑒𝑐⁄ )𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

 
(4) 

 
 Com esse valor, a variação da relação de transformação 
dependente da frequência do sinal de entrada e pode ser utilizada 
para comparação entre TPs de diferentes classes de operação, e 
diferentes relações de transformação nominal. 

O valor de RTPn pode ser ainda interpretado de acordo com 

o valor resultante: 

• RTPn = 1 representa o caso ideal, onde valor medido é 

igual ao valor real; 

• RTPn > 1 representa o caso crítico, quando o valor 

medido é menor que o valor real; 

• RTPn < 1 representa o caso conservador, sendo o valor 

medido maior que o valor real; 

 

III.  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A realização dos ensaios contou com cinco equipamentos 

transdutores de potencial, onde quatro deles tem como 

característica serem de potencial indutivo e o último, um divisor 

de potencial capacitivo.  

A. Transformadores de Potencial Indutivo – 15 kV 

Inicialmente foi considerado dois TPs indutivos de classe de 
15 kV, de mesmo fabricante, mas de diferentes lotes de produção 
foram escolhidos para ensaios comparativos de resposta em 
frequência, para que características do processo de fabricação 
pudessem ser avaliados quanto à impactos na operação do 
transformador.  

O modelo utilizado, fornecido pelos Institutos LACTEC, 
tinha como características nominais: tensão primária de 13.800 

V, e tensão secundária de 230 V, resultando em uma relação de 
transformação nominal de 34,65. Conforme a metodologia 
anteriormente citada, os resultados dos dois ensaios estão 
apresentados na Fig. 2. 

 

Fig. 2. Resposta em frequência de TPIs 15 kV 

Deve-se comentar que, mesmo com diferenças na relação 
entre ambos os transformadores, o erro entre as mesmas 
mantiveram abaixo de 3% até a faixa de 10 kHz. Enquanto que, 
na região mais crítica esse valor chegou a 18%. Abaixo de 5 kHz 
o comportamento foi quase linear, e muito próximo da relação 
de transformação unitária para ambos os transformadores. 

Complementarmente, um segundo teste foi realizado 
utilizando um dos TP`s ensaiados anteriormente (ensaio 2), 
objetivando medir a influência da tensão primária aplicada no 
transformador, utilizando-se um amplificador operacional 
valvulado com ganho em malha fechada igual a 3. Os resultados 
deste ensaio, em comparação ao resultado sem a utilização do 
amplificador, estão apresentados na Fig. 3. 

Até a faixa de 10 kHz, a diferença percentual entre a relação 
de transformação de ambos os TPs se manteve próxima a 4%, 
chegando a 5% no ponto mais crítico. Essa diferença de 
resultado foi influenciada pelo circuito de ganho do amplificador 
valvulado utilizado para elevar o sinal de entrada para 15 Vpp.   

Dentro deste mesmo cenário e da metodologia citada, o 
terceiro ensaio foi realizado para avaliar a resposta em 
frequência de outro tipo de TP indutivo de 15 kV de um segundo 
fabricante. O mesmo pertence ao laboratório da Universidade 
federal do Paraná (UFPR). O transformador de 15 kV, possui 
tensões primária e secundária nominais de 13.800 V e 110 V, 
respectivamente. 

As informações das grandezas obtidas foram comparadas e 
apresentadas na Fig. 4, mostram uma clara diferença na resposta 
em frequência dos TPI`s de mesma classe e de fabricantes 
diferentes. Para o transformador fornecido pela UFPR, observa-
se que as medições realizadas para sinais acima de 6 kHz já estão 
ultrapassando a relação de transformação nominal. Apesar disso, 
para frequências abaixo de 5 kHz, ambos os transformadores 
mantiveram a característica da linearidade. 



 

 

Fig. 3. Resposta em frequência comparativa de TPI 15kV com e sem a 

utilização de amplificador para a tensão primária 

 

Fig. 4. Comparativo de resposta em frequência de TPIs 15kV de diferentes 

fabricantes. 

Finalmente, o quarto ensaio realizado em transformadores de 
potencial indutivo, com as seguintes características elétricas:  TP 
padrão, pertencente ao laboratório de alta tensão do Instituto 
Lactec, com derivações de 15, 25, 45 e 60 kV para uma tensão 
secundária de 100V. Para este ensaio, em especifico, utilizou-se 
somente o primeiro TAP correspondente à tensão de 15 kV. 

De modo análogo aos casos anteriores, os resultados 
apresentados na Fig. 5, demonstram grandes não-linearidades na 
resposta em frequência do transformador para frequências de 
operação muito abaixo de 5 kHz. 

A partir do resultado apresentado, percebe-se uma diferença 
grande em relação aos casos anteriores, ou seja, para frequências 
acima de 500 Hz. Nota-se erros de medição, os quais tornam-se 
inaceitáveis, indicando grandes variações na relação de 
transformação em todas as frequências acima de 500 Hz. Pode-
se perceber esse fato mais claramente pela Fig. 6, onde 
aproximou-se os resultados para frequência de até 2 kHz. 

 

 

Fig. 5. Resposta em frequência TPI 15kV Padrão. 

 

Fig. 6. Resposta em frequência de TPI 15kV Padrão até 2 kHz. 

Dessa forma, como a resposta em frequência deste 
equipamento é muito destoante já em baixas frequências 
múltiplas da fundamental, este equipamento se mostra 
inadequado para quantificar as distorções de tensão presentes 
nas barras do sistema elétrico de potência. Como pode ser visto, 
por volta de 500 a 600 Hz, o transdutor começa a amplificar os 
erros inerentes às medições.  

Logo, nas barras do sistema elétrico onde o teor de distorção 
é bem acentuado, como nos pontos de acoplamento de grandes 
centrais geradoras baseadas em conversores de tensão, espera-se 
que os erros de medição poderão ser mais evidenciados ainda. 

B. Divisor de Potencial Capacitivo – 38 kV 

O último equipamento utilizado para teste foi um divisor de 
potencial capacitivo (DPC) da classe de operação 38 kV e 
relação de transformação nominal 1000:1.  

Da mesma forma que o TPI, foi realizado o ensaio 
comparativo para diferentes tensões primárias (5 Vpp e 15 Vpp), 
variando a frequência entre 20 Hz e 1 MHz. 

Com a injeção de 5 Vpp, percebe-se nos resultados da Fig. 
7, que o DPC possui boa resposta em frequência para toda a faixa 
de frequência em estudo. A pequena variação observada nas 
frequências mais baixas atinge valores de 3% nas regiões mais 
críticas.  

Já para a injeção de 15 Vpp no terminal primário do divisor 
de potencial, percebe-se uma variação um pouco acima de 3% 
para frequências abaixo de 10 kHz, podendo ser influenciada 
novamente pelo amplificador operacional utilizado para o 



 

ensaio. Percebe-se que, a resposta do equipamento obtida tem 
uma significativa linearidade, a qual pode ser notada por sua 
resposta em frequência apresentada na Fig. 8. 

Os dados obtidos com os ensaios em DPCs apontam que, 
para frequências entre 60 Hz e 10 kHz, os valores da relação de 
transformação normalizada não são alterados em mais que 2%. 

 

Fig. 7. Resultados de ensaio de resposta em frequência com a aplicação de 

5Vpp em um DPC 38kV. 

 

Fig. 8. Resultados de ensaio de resposta em frequência com a aplicação de 

15Vpp em um DPC 38kV. 

C. Comparativo 

Apresenta-se na Fig. 9 uma análise comparativa entre todos 

os transdutores de tensão estudados. Percebe-se uma clara 

diferença na resposta em frequência entre os equipamentos. 

Dependendo do fabricante e da tecnologia empregada na 

construção do mesmo, a resposta em frequência é bastante 

diferente entre os transdutores.  

As informações obtidas apontam, ainda, que o divisor 

potencial capacitivo apresenta a melhor linearidade para 

medição de tensão elétrica, bem como suas componentes 

harmônicas. 

 

 

Fig. 9. Comparação entre TPs e DPC em estudo. 

IV. CONCLUSÕES 

Com a realização destes experimentos, percebeu-se a 

necessidade de uma ampla investigação a respeito das 

influências de transdutores de tensão em medições realizadas 

atualmente.  

Dentro do contexto de distorções harmônicas, os estudos de 

conexão sistemas de geração de energia elétrica a partir de 

fontes renováveis, bem como conexão de cargas perturbadoras 

no sistema de distribuição de energia elétrica, devem ser 

realizados, tomando-se como base a existência prévia das 

curvas de resposta em frequência dos transdutores utilizados 

nas medições. Quer dizer que, desta forma, é possível 

quantificar de maneira correta o nível de distorção da rede 

oferecendo o devido suporte para instalação ou não de métodos 

atenuantes, tornando-se assim os estudos mais precisos e 

possibilitando tomar as medidas corretivas, quando necessárias. 

Sem o levantamento da resposta em frequência destes 

componentes, não é possível a determinação de valores reais de 

sua medição. Decisões tomadas baseadas em seus resultados 

podem estar em desacordo com as legislações nacionais, ou 

seja: levando-se a diagnósticos errados.  

Outra análise visual, baseada nos ensaios, é bastante 

notável: o levantamento da resposta em frequência deve ser 

realizado para cada transdutor, uma vez que cada um 

apresentará um comportamento típico de acordo com suas 

características nominais, local de instalação, condições de 

operação, lote de fabricação, temperatura, geometria de 

construção, dentre outros aspectos que alteram suas 

características elétricas e magnéticas, as quais são 

imperceptíveis à frequência fundamental. 

Além destas constatações, algumas conclusões específicas 

puderam ser obtidas a partir dos dados de ensaio: 

• Transformadores de potencial indutivos de média 

tensão podem ter seu comportamento comprometido 

para frequências na faixa de alguns kHz. 

• Divisores capacitivos de potencial podem ser utilizados 

em uma longa faixa de frequência para medição de 

harmônicos, devido à sua boa resposta em frequência 

para todas as ordens harmônicas; 

• Para a realização de levantamento de resposta em 

frequência de transdutores de tensão, não se pode 



 

negligenciar a malha de aterramento do sistema em 

teste e cabos utilizados para conexão. As 

recomendações técnicas existentes devem ser seguidas 

para a correta realização do ensaio. 

Nota-se, também, uma abordagem pouco difundida sob a 

temática do levantamento da curva de resposta em frequência 

de transformadores de potencial. Entretanto, a partir dos 

resultados encontrados, é de se questionar a não normalização 

desses equipamentos quanto a operação dos mesmos perante 

sinais de tensão distorcidos. Ou seja, espera-se que o presente 

trabalho possa contribuir futuramente para uma regulamentação 

destes equipamentos acerca deste tema, objetivando uma 

confiabilidade maior nos resultados de medição de novos 

acessantes à rede básica. 

Portanto, espera-se que a apresentação dos resultados possa 

ser de grande utilidade, destacando-se as particularidades e 

peculiaridades da operação de alguns tipos usuais de 

transdutores de tensão empregados atualmente. 
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