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   Resumo  Correntes geomagneticamente induzidas (GICs) 

são ocasionadas por partículas ionizadas, provenientes de 

explosões solares, que interagem com o campo magnético 

terrestre, produzindo correntes espelho na superfície do planeta, 

que fluem através de caminhos paralelos, como ferrovias, 

sistemas de comunicação, tubulações metálicas e linhas de 

transmissão. Normalmente, essas correntes se apresentam como 

componentes quase contínuas de baixa freqüência (inferiores a 1 

Hz). Quando essas correntes interagem com os sistemas elétricos 

de potência, podem provocar sobrecarga nos equipamentos e 

linhas de transmissão, causando o desligamento de grandes 

trechos do sistema elétrico e, consequentemente, interrupções no 

fornecimento de energia. No Brasil, as concessionárias são 

severamente multadas pelos órgãos reguladores quando há 

ocorrência de um desligamento não programado que não seja 

causado por uma falta permanente. Os dispositivos de proteção, 

os quais são os responsáveis por manter a continuidade do 

serviço, eliminando curtos-circuitos transitórios e permanentes, 

além de atuarem para condições anormais de carregamento, são 

desprovidos de funções capazes de detectar as GICs, as quais 

comprometem a vida útil de alguns equipamentos. Este trabalho 

propõe um filtro morfológico para aplicação em relés digitais, 

capaz de identificar a ocorrência de correntes 

geomagneticamente induzidas em linhas de transmissão e nos 

demais equipamentos do sistema elétrico, que sejam 

monitorados por esses dispositivos. Tal metodologia, foi 

implementada em Matlab® e testada a partir do processamento 

de sinais de corrente, gerados computacionalmente pela 

simulação de um sistema teste no software EMTP-ATP®. Os 

resultados obtidos comprovam a eficácia do filtro na detecção 

das GICs em tempo real para todos os casos analisados. Por fim, 

a metodologia proposta pode auxiliar as empresas do setor 

elétrico na possível identificação de GICs como causas de 

desligamentos não programados passíveis de multa pelos órgãos 

regulamentadores. Assim, através do filtro proposto, espera-se 

melhorar o desempenho de relés para que não atuem 

indevidamente pela presença de GICs, além de auxiliar as 

concessionárias de energia na identificação de causas para 

eventuais desligamentos não programados.  
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I. INTRODUÇÃO 

 

As atividades solares são fenômenos magnéticos de 

grandes proporções que podem causar grandes descargas de 

partículas ionizadas. Essas partículas, quando ejetadas em 

direção à Terra, normalmente, com velocidades em torno de 

450 km/s, levam poucas horas para chegar ao planeta, 

causando as chamadas tempestades solares. O campo 

magnético da Terra funciona como uma barreira para essas 

partículas, evitando que as mesmas atinjam a superfície do 

planeta [1].  Entretanto, as cargas das partículas ionizadas em 

movimento formam correntes elétricas em altas altitudes 

(além da atmosfera), que provocam alterações no campo 

magnético, além de induzir correntes na superfície terrestre e 

em caminhos paralelos como cabos telefônicos, dutos 

metálicos, vias férreas e linhas de transmissão. [2] 

 Essas correntes apresentam-se como componentes 

quase contínuas de freqüência inferior a 1Hz e afetam 

significativamente o funcionamento de sistemas de 

comunicação, de satélites e de sistemas elétricos de potência. 

Além disso, são conhecidas como correntes 

geomagneticamente induzidas ou GICs (do inglês 

Geomagnetical  Induced  Currents). O fenômeno das GICs é 

amplamente estudado no hemisfério Norte [3], onde, 

comprovadamente, já provocou grandes blackouts [4]. 

 A magnetosfera, que é a região correspondente ao 

campo magnético terrestre, como referido anteriormente, 

funciona como uma barreira para partículas ionizadas vindas  

do espaço sideral, sejam estas provenientes do sol ou não [5]. 

No entanto, ela não é completa e nem uniforme, sofrendo 

variações que acompanham o dia e a noite, além de ter maior 

intensidade nas proximidades dos pólos magnéticos da Terra. 

O campo magnético se enfraquece nas regiões próximas ao 

Equador (baixas latitudes), formando os chamados 

“Cinturões de Van-Allen”.[4] 

 No hemisfério Sul, engenheiros eletricistas 

costumam trabalhar com a idéia de que o planeta é mais 

vulnerável à atividade solar em regiões de alta latitude, onde 

o campo magnético terrestre tem maior intensidade. Segundo 

essa visão, somente tempestades solares de grandes 

proporções atingiriam as latitudes mais baixas, enquanto que 

as fracas e moderadas, as quais são mais freqüentes, 

atingiriam as latitudes mais altas. Entretanto, existe uma 

anomalia geomagnética sobre a América do Sul, a qual 

distorce a magnetosfera de modo que o Brasil encontra-se 

parcialmente vulnerável ao fenômeno das GICs.[6] 

 Na região compreendida pela Anomalia 

Geomagnética do Atlântico Sul (South  Atlantic  

Geomagnetic Anomaly, SAGA), conhecida no Brasil como 



AGAS, os cinturões de Van Allen aproximam-se da Terra, 

reduzindo a espessura da magnetosfera. Dessa forma, quase 

todo o território nacional encontra-se sujeito à ocorrência de 

correntes geomagneticamente induzidas. Essa deformidade 

no campo magnético da Terra.[6] 

 Do ponto de vista dos sistemas elétricos de potência, 

sabe-se que as linhas de transmissão longas, no sentido da 

latitude (horizontais), sobre rochas ígneas, estão mais sujeitas 

a ocorrência de GICs. A literatura especializada apresenta 

modelos para os efeitos mais conhecidos provocados por 

essas correntes em sistemas de potência. No sistema elétrico, 

as GICs penetram pelo solo, isto é, pelos aterramentos. Essas 

correntes são aproximadas por pulsos de corrente quase 

contínua em sistemas semelhantes.[7] 

 Sabe-se que as GICs provocam saturação do núcleo 

de transformadores de potência, pois possuem um circuito 

magnético, o qual pode ser interrompido por uma GIC 

“quase” contínua. O campo produzido pelo pulso 

eletromagnético desloca o ponto de operação do circuito 

magnético. Assim, o transformador  pode entrar em 

saturação. Isto produz harmônicas e  elevação da 

temperatura, além de consumir potência reativa Além do 

consumo de reativos, há quedas de tensão que em casos 

extremos, pode levar o sistema a um colapso de tensão e 

temos os dispositivos que atuando indevidamente (sem 

provas perante ao órgão regulamentadores). [7] 

 Também, vale ressaltar que transformadores de 

corrente estão sujeitos aos mesmos efeitos que os 

transformadores de potência. Ainda, as GICs podem provocar 

sobrecarga em bancos de capacitores além de prejudicar os 

níveis de potências ativa e reativa produzidas por geradores 

síncronos, devido às distorções nos sinais que alimentam os 

reguladores de tensão, os quais controlam essas máquinas. 

Além disso, linhas de transmissão podem ter seu 

carregamento máximo violado, o que pode prejudicar os 

isolamentos da mesma e a qualidade da energia transmitida. 

Estes são apenas alguns exemplos do quanto as correntes 

geomagneticamente induzidas podem ser prejudiciais para os 

sistemas elétricos de potência. 

 

 

II. GEOMAGNETISMO 
 

 Quando ocorre uma tempestade geomagnética, 

partículas ionizadas são aprisionadas na magnotosfera 

terrestre, as quais movimentam-se produzindo correntes 

elétricas em grandes altitudes. Essa variação de energia de 

energia causa alterações no campo geomagnético da terra, 

que se aproxima da superfície. O movimento das partículas 

ionizadas nesse campo, por efeito das leis de indução 

eletromagnética, induz as GIC’s na superfície terrestre, as 

quais circulam nos caminhos paralelos como as linhas 

férreas, os sistemas de comunicação, as redes elétricas e as 

tubulações metálicas. Tudo isso ocorre devido ao 

geomagnetismo. 

 Sendo assim, na Figura 1, pode-se observar que o 

campo magnético da Terra se assemelha a um dipólo 

magnético com seus pólos próximos aos pólos geográficos. 

Traçando uma linha imaginária entre os pólos sul e norte 

magnéticos, observa-se uma inclinação de aproximadamente 

11,3º entre o eixo de rotação e os pólos magnéticos do 

planeta.  

 

 
Fig. 1. Geomagnetismo terrestre. 

 

 A teoria do dínamo é a mais aceita para explicar a 

origem do campo magnético, que estende-se por dezenas de 

milhares de quilômetros no espaço, formando a magnetosfera 

terrestre [8]. Aceita-se que, devido ao movimento do fluido 

composto por ferro e níquel do núcleo externo da Terra, as 

linhas de campo da Terra saem do polo Sul geográfico, que 

corresponde ao Norte magnético da Terra, em direção ao polo 

Norte geográfico que corresponde ao Sul magnético. É nesse 

campo que as partículas ionizadas provenientes dos ventos 

solares ficam aprisionadas, induzindo as GIC’s na superfície 

terrestre. 

  

III. GIC’S NO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA 

 

 Observando a Figura 2,  percebe-se que as GIC’s 

penetram na rede elétrica através dos aterramentos dos 

dispositivos que compõem o sistema. O circuito para 

passagem dessa corrrente encerra-se no solo através de um 

aterramento a jusante. A força eletromotriz é a tensão 

induzida nas próprias linhas de transmissão, tanto pela 

corrente ionosférica, quanto pela corrente que flui na 

terra. Embora a GIC fique variando, ela pode ser classificada 

como uma corrente quase contínua, uma vez que essas 

variações ocorrem em frequências bem abaixo de 1 Hz. 

 Vale ressaltar que terrenos compostos por rochas 

ígneas são ideais para o surgimento de GIC’s. Ainda, vale 

ressaltar que as linhas horizontais, paralelas ao eixo das 

latitudes, são mais susceptíveis a ocorrência desse fenômeno. 

 

 
Fig. 2. GIC no sistema elétrico de potência. 

 

  Uma GIC circulando na rede elétrica se soma a 

corrente existente no sistema, provocando offsets 

(deslocamentos) nas formas de onda dos sinais de corrente. 



Isso pode provocar sobrecargas no sistema, reduzindo a vida 

útil dos equipamentos que compõem o sistema ou até mesmo 

atuação de algum sistema de proteção.  

 Nesse contexto, as sobrecargas podem causar a 

atuação dos relés de proteção, uma vez que seus ajustes sejam 

ultrapassados. Relés são dispositivos que devem enviar um 

sinal para a abertura de um disjuntor sempre que ocorre uma 

anomalia no sistema, de modo a isolar o trecho defeituoso ou 

em falta do sistema.  

 Entretanto, na maioria das vezes as GIC’s são de 

curta duração e de baixas magnitudes, não sendo percebidas 

pelos dispositivos de proteção e provocando o desgaste dos 

equipamentos [9]. Os principais equipamentos passíveis de 

falha num SEP quando há a ocorrência GIC's no sistema são 

os transformadores de potência, os TC’s e TP’s, os bancos de 

capacitores e as linhas de Transmissão. 

 Vale ressaltar que, que no Brasil, quando da 

ocorrência de um desligamento não programado, as 

concessionárias de energia devem justificar a causa deste, 

caso contrário são severamente multadas pelos órgãos 

regulamentadores. No entanto, a ocorrência de GIC’s pode 

provocar um desligamento indevido sem serem detectadas, 

dificultando a justificativa do dessa interrupção no 

fornecimento de eletricidade. [10] 

 

IV. GIC’S NO BRASIL 

 

 O Brasil e grande parte da América do Sul estão 

localizados em uma região de anomalia do campo magnético 

terrestre, caracterizada pela baixa intensidade do campo 

magnético total, chamada Anomalia do Atlântico Sul (SAA), 

conforme a Figura 3. Assim, todos Estados do Sul do Brasil 

pertencem a esta área de anomalia, incluindo o estado do Rio 

Grande do Sul , onde existem suspeitas que a atuação de 

algumas proteções podem estar relacionadas com a 

ocorrência de GIC’s. 

 
Fig. 3 . Corte detalhado da Anomalia. 

  

 No Brasil, já foram constatadas e comprovadas a 

ocorrência de GIC’s em São José (Furnas), Adrianópolis 

(Furnas) e Magé (CERJ), todas localizadas no Rio de Janeiro, 

além da ocorrência dessas correntes na cidade de Cabreúva- 

SP. 

 No Rio Grande do Sul, a linha de transmissão Santa 

Maria – Alegrete tem sofrido com desligamentos decorrentes 

da atuação inexplicada dos relés de proteção, dos quais 

especula-se a ocorrência de GIC’s como causa desses 

desligamentos. 

 

V. FILTRO MORFOLOGICO PARA DETECÇÃO DE 

CORRENTES GEOMAGNETICAMENTE INDUZIDAS 

 

O filtro proposto é inspirado na técnica proposta por 

[11] para remoção da componente unidirecional 

exponencialmente decrescente (componente DC) das 

correntes de curto-circuito.   

Então para a detecção das correntes 

geomagneticamente induzidas  foi  utilizado  operadores da 

morfologia matemática  denominados dilatação (1) e erosão 

(2), os quais auxiliam na detecção das anomalias causadas 

pelas GICs nas formas de onda dos sinais de corrente da 

rede.[12] 

 

𝑊 𝑛 ⊕ 𝑆𝐸 = max(𝑊 𝑛 ) + 𝑆𝐸(𝑛))  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 = 1,2,…𝑁          (1) 

 

𝑊 𝑛 ⊖ 𝑆𝐸 = min(𝑊 𝑛 ) − 𝑆𝐸(𝑛))  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 = 1,2,…𝑁         (2) 

 

O filtro processa uma janela com conjunto 𝑊 

contendo 𝑁 amostras, onde 𝑁 representa o número de 

amostras por ciclo (frequencia fundamental), conforme (3). 

 

𝑊1(𝑛) = [𝑥0 𝑥1   𝑥2 , 𝑥3 …𝑥𝑁]   (3) 

 

Em (3), n representa a amostra atual. Essa janela é 

móvel e a cada nova amostra, o primeiro termo da janela (𝑥0) 

é descartado e os demais são deslocados para a esquerda. 

Dessa forma, a amostra atual é alocada na última posição 

(𝑥𝑁).   

Em cada janela, são aplicados os operadores 

morfológicos básicos de erosão e dilatação, modificados 

paraeste fim. Uma vez que a SE adotada para detecção de 

GICs é nula (SE = 0), as Equações (1) e (2), expostas nesta 

seção tornam-se as expressões descritas nas Equações (4) e 

(5). 
𝑊 𝑛 ⊕ 𝑆𝐸 = max(𝑊 𝑛 )      (4) 

 

𝑊 𝑛 ⊖ 𝑆𝐸 = min 𝑊 𝑛         (5) 

 

Com os resultados obtidos a partir das Equações (4) 

e (5), é feita a soma aritmética destes valores, o que resulta  

em 𝑌(𝑛)  , dado conforme a Equação (6): 

 
𝑌 𝑛 = 𝑊 𝑛 ⊕ 𝑆𝐸 + 𝑊 𝑛 ⊖ 𝑆𝐸      (6) 

 

O valor de 𝑌(𝑛) representa a componente contínua 

que provoca o offset na forma de onda de corrente. Para 

evitar possíveis oscilações numéricas decorrentes da 

amostragem, os valores de 𝑌(𝑛) são alocados em uma janela 

móvel 𝑊2(𝑛), atualizada de forma similar ao ocorrido com 

𝑊1(𝑛). Para total remoção das oscilações, a janela 𝑊2(𝑛) 

temcomprimento igual a 2N.  

O valor da GIC é obtido a partir da Equação (7), 

onde o fator de proporção equivalente a 3,5 foi 

empiricamente obtido a partir da análise de várias condições  

de GICs num sistema teste (seção IV), para diferentes taxas 

de amostragem (16, 32, 64 e 96).     

 
𝐺𝐼𝐶  𝑛 = 𝑚é𝑑𝑖𝑎(𝑊 𝑛 ) ∗ 3,5     (7) 

 

Esta metodologia foi implementada no Matlab® e 

apresenta bom desempenho e precisão na detecção de  GICs, 

conforme os resultados obtidos. 



Uma vez que as GICs, por se tratarem de pulsos de  

corrente quase contínua, apresentam-se como offsets nas 

formas de onda dos sinais de corrente, é possível extrair a  

componente que provoca esta distorção com o auxílio da 

Morfologia Matemática.   

 

VI. MODELO PROPOSTO PARA A SIMULAÇÃO 

DE GIC’S 

 

 Tendo em vista a possibilidade de ocorrências de 

GIC’s no país e a dificuldade de previsão e detecção dessas 

correntes, foi criado um modelo de simulação de GIC’s em 

uma linha de transmissão, cujo o valores utilizados são 

baseados em [13]. Tal sistema foi proposto com o objetivo de 

simular os efeitos das correntes geomagneticamente 

induzidas, de modo a antever seus impactos no fluxo de carga 

e nos equipamentos que compõem o sistema elétrico de 

transmissão. O sistema teste foi criado no software EMTP-

ATP
®
, de modo a atender as características das GIC’s, tanto 

em magnitude, quanto em duração. 

 O software EMTP-ATP® retorna as formas de onda 

dos sinais de tensão e corrente em qualquer ponto do sistema, 

para qualquer transitório simulado. 

 O sistema teste proposto aparece na Figura 4, o qual 

é formado por uma linha de transmissão cujos parâmetros de 

resistência e reatância são inseridos através do bloco R-L da 

LT. Os geradores representam a carga e a fonte, classificadas 

de acordo com os ângulos de fase de cada uma, dando o 

sentido do fluxo do maior (gerador) para o menor ângulo de 

fase (carga).  As GIC’s são inseridas no sistema a partir da 

fonte de corrente contínua, cujas durações são controladas 

através da chave. Os sinais de corrente são obtidos no ponto 

do circuito correspondente à barra da subestação (início da 

LT). 

 

 
Fig. 4. Sistema teste elaborado. 

  

 As Subseções seguintes apresentam um exemplo de 

LT simulado e os resultados obtidos da simulação.  

 

A.  Considerações iniciais. 

  

O sistema teste elaborado opera com a freqüência de 60 

Hz. O gerador e a fonte são equivalentes, sendo a impedância 

de seqüência zero (ZS0) e de sequência positiva (ZS1), 

respectivamente, de 3,681+j24,515 Ω e 0,819+j7,757 Ω. O 

valor efetivo da tensão na fonte e no gerador é de 190 kV, 

sendo estes defasados em relação ao ângulo de fase por 30
o
. 

O comprimento total da linha de transmissão é de 100 km, 

cujas impedâncias de sequência zero e de sequência positiva 

são, respectivamente, ZL0=0,1841+j1,2258 Ω/km e 

ZL1=0,041+j0,3878 Ω/km. [13] 

 

  

 

Caso 1:  

 Para a primeira simulação, três fontes de corrente 

continua foram conectadas a barra de geração, sendo uma 

para cada fase do sistema, seguindo os modelos propostos nas 

bibliografias estudadas. Cada fonte insere um pulso de 

corrente contínua nas linhas de transmissão. O tempo de 

atuação da GIC no sistema é controlado a partir de uma 

chave. Os sinais de corrente foram obtidos a partir do sistema 

ilustrado na Fig. 5. 

 

 
Fig. 5. Primeiro sistema teste elaborado no software EMTP-ATP. 

 

Caso 2: 

   Para a elaboração do segundo caso, apresentado em 

[9], no qual ocorre a inserção de GIC’s com intensidades e 

durações diferentesfoi utilizado o mesmo circuito do caso 1 

(Fig. 5), porém com três  ramos de  fontes CC,  sendo  uma 

fonte para cada fase. Neste caso, o primeiro grupo de fontes 

CC  insere100  ampères  no circuito  durante 10 segundos.Os 

demais grupos inseremcorrentes contínuas  de 400  A  com 

duração de 2 segundos, conforme a  Fig. 6.  Cada  grupo de  

fontes atua em instantes distintos. 

 
 

Fig. 7. Segundo sistema teste elaborado no software EMTP- ATP. 

 

B. Banco de dados. 

 

Para elaborar um banco de dados foi necessária a 

variação dos valores de corrente e tempo de duração dos 

pulsos CC. Os valores de corrente foram variados em 10, 

100, 150, 190, 198 e 200 Ampères. A variação da 

durabilidade desta corrente ficou estabelecida entre 1 a 3 

segundos, e com as taxa de amostragem 16, 32, 64 e 96.  O 

banco de dados teve por objetivo a organização destas 

informações, de modo a armazená-las sistematicamente para 

que fosse rápida e de fácil a utilização no algoritmo do filtro 

proposto para detecção de GICs. Os valores de GIC 

utilizados foram escolhidos de acordo com as bibliografias 

atuais [12] e de melhor visualização desta.  

 

C. Análise de Resultados. 

 

Os resultados a seguir, da Fig. 8 a 10 correspondem 

ao caso 1, cujo o eixo Y é o valor da corrente e o eixo X é o 

tempo em segundos. A Fig. 11 corresponde ao caso 2.  Estes 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A8re


resultados foram escolhidos por serem mais significativos  

para o estudo e permitem demonstrar a eficiência da  

metodologia desenvolvida neste trabalho.   

A Fig. 8 mostra o sinal de corrente gerado em EMTP-

ATP, para uma taxa de amostragem de 96 amostras por ciclo 

e com a influência de uma GIC de 100 A, com duração de 3 

segundos.  

 
Fig.8. Inserção de uma corrente de de 100 Ampères, duração de 3 segundos 

com 96 amostras por ciclo. 

 

A fig. 9 mostra um detalhe do offset causado pela GIC no 

sinal de corrente da fig. 8. A deformidade do sinal se dá 

devido às condições iniciais do sistema, no instante em que o 

pulso é inserido, e o número de amostras por ciclo. 

 Já a fig. 10, mostra o valor na saída do filtro morfológico 

para detecção das GICs. Nota-se que o valor do sinal é bem 

aproximado ao valor do pulso de corrente inserido na 

simulação. 

 

 
Fig. 9. Detalhe da GIC de 100 Ampères duração de 3 segundos com 96 

amostras por ciclo. 

 
Fig. 10. Detecção do pulso de uma corrente de 100 ampères, duração de 

3 segundo e decomposto em 96 amostras por ciclo. 

Vale ressaltar que altos níveis de GIC, 

caracterizados por durações acima de um segundo e 

magnitudes acima de 90  Ampères, são os principais  

causadores de saturação de  núcleos de transformadores. 

Algumas GICs de baixa intensidade e curta duração, em que  

se encaixa a grande maioria dos casos aqui no Brasil, não 

causariam danos de superaquecimento ou saturação em curtos  

intervalos de tempo, mas prejudicam a vida útil dos 

equipamentos. Além disso, em condições de carregamento 

elevado, essas GICs podem causar atuações indevidas dos 

dispositivos de proteção, promovendo desligamentos não 

programados passíveis de multa. Com a atuação da 

metodologia proposta esses problemas poderiam ser evitados.  

Sendo assim, foram feitas simulações para o sistema  

teste do caso 2 (Fig. 7), de modo a verificar o desempenho da  

metodologia frente à ocorrência de uma GIC com variações  

de intensidade e  de  duração dos pulsos, conforme abordado  

em [8].  Essa análise é importante por modelar melhor o 

comportamento dessas correntes no SEP. Através daFig. 11, 

verifica-se que, mesmo para um sinal contendo GICs com 

variação de magnitude e de duração, a metodologia proposta  

atuou de forma precisa na detecção dessas correntes, 

aproximando adequadamente os valores das mesmas.  

 

 
Fig.11. Detecção dos pulsos de corrente referente ao caso 2. 

 

Para o caso mostrado na fig.11, foi feita uma 

inserção de corrente 100 Ampères durante 1 segundo, seguida 

da inserção de 400 Ampères com duração de 2 segundos, nos 

instantes 2 e 7 segundos. Além disso, vale ressaltar que os 

intervalos de duração de cada pulso foram detectados 

precisamente pelo método proposto, bem como este 

apresentou boa aproximação do valor da GIC, nos diferentes 

instantes de tempo.  

Embora o caso 2 seja de rara ocorrência no Brasil, 

este foi analisado para poder comprovar a eficiência do filtro 

frente a estas situações, uma vez que, em [9], os resultados 

apresentados foram baseados em dados coletados pela NASA 

e também obtidos através de um sistema de proteção ajustado 

para as áreas de alta ocorrência de GIC’s, no Canadá.  

Tendo em vista os resultados obtidos na análise dos 

casos 1 e 2, verificou-se que, independentemente da 

magnitude e da duração da GIC, a metodologia é capaz de 

detectar adequadamente e com boa precisão   a  ocorrência 

dessas correntes em sistemas elétricos de potência  

 

VII. OBSERVAÇÕES FINAIS. 

 

Este trabalho apresenta um estudo sobre as correntes 

geomagneticamente induzidas (GICs),as quais podem 

provocar problemas de atuação indevida dos esquemas de 
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proteção, provocando desligamentos não programados 

passíveis de punição por parte dos órgão fiscalizadores, Além 

disso, essas correntes podem provocar a redução da vida útil 

dos componentes do SEP. 

Tendo em vista os estudos preliminares realizados, a 

cerca dos fundamentos básicos e conceitos avançados sobre 

geomagnetismo e processamento de sinais, bem como o 

conhecimento das causas dessas correntes, pôde-se 

desenvolver uma metodologia capaz de detectá-las 

precisamente. 

Tal metodologia utiliza operadores morfológicos e é de 

fácil implementação. Os resultados obtidos a partir do 

processamento de sinais, conseguidos através da simulação 

de dois sistemas teste, comprovaram a boa capacidade de 

detecção das GICs por parte da técnica proposta. Para 

diferentes intensidades e durações das correntes 

geomagneticamente induzidas, bem como para diferentes 

taxas de amostragem dos sinais, a precisão apresentada pela 

metodologia, tanto para os instantes de ocorrência dessas 

correntes, quanto para a magnitude das mesmas, confirmam a 

robustez da metodologia.   

Portanto, espera-se que a contribuição deste trabalho 

possa melhorar a confiabilidade da proteção durante a 

ocorrência das GICs, evitando desligamentos indevidos 

ocasionados pela atuação indevida desses dispositivos, além 

de poupar as concessionárias das severas punições impostas 

pelos órgãos regulamentadores.    

 

 

VIII. REFERÊNCIAS 

 

 

[1] BOTELER, D. H., Pirjola, R. J. and Nevanlinna, H.; The effects of 

geomagnetic disturbances on electrical systems at the Earth's surface; Adv. 

Space. Res., 22(1), 17-27, 1998. 

 

[2] PINTO, L.M.V.G., SZCZUPAK, J., DRUMMOND, M.A. e MACEDO, 

L.H.; Um Novo Olhar sobre a Segurança de Sistemas Elétricos, IEEE Latin 

America, Region 9 - Brazil Council,, 2003.  

 

[3] MOORE, S. K.; Extreme Solar Storm Strikes Earth, IEEE Spectrum, 

Dezembro 2003. 'NASA. Anamolia do Atlantico Sul. Disponível em: 

<://www.ceticismoaberto.com/fortianismo/1053/a-anomalia-do-atlntico-sul>. 

Acesso em: 12 mar. 2014 

 

[4] KAPPENMAN, J. G., ZANETTI, J. H. e RADASKY, W., Geomagnetic 

Storms Can Threaten Electric Power Grid, Earth in Space, vol. 9, nº 7, 

Março 1997.  

 

[5] RUSSELLI, C. T. e LUHMANN, J. G., Earth: Magnetic Field and 

Magnetosphere, Encyclopedia of Planetary Sciences, Chapman and Hall, 

Nova Iorque, 1997.  

 

[6] CARDOSO, A. H., Análise de Alguns Parâmetros lonosféricos na 

Anomalia Geomagnética do Atlântico Sul Mediante Ondas "VLF", Revista 

Brasileira de Física, Vol. 12, NP 2, (1982) ) 

 

[7]   FUCHS, Marcius G.; Análise dos desarmes ocorridos na LT 138kV 

SMA1 X ALE- com vistas às ações de manutenção; Technical report in 

portuguese, CEEE-GT. August, 2011  

 

[8] PEREIRA, Oneide José; LEITHOLD, Ângelo Antônio. Geomagnetismo. 

Instituto de aeronáutica e espaço – IAE, Campus de pesquisas geofísicas 

major Edsel de Freitas Coutinho. São Paulo,2012. 

 

[9] R. GIRGIS, Fellow ; Effects of GIC on Power Transformers and Power 

Systems, IEEE Spec-trum, December 2012. 

 

[10] MUSTAFA , T. I. A. H.; CABRAL, S. H. L.; L. B. PUCHALE, M.G. 

FUCH, L.E.C. LIMA and F. T. FLORES; A Study of Correlation between 

Protection Trips and Geomagnetically Induced Currents in a Power 

Transmission Line in Brazil, IEEE Spectrum, December 2013. 

 

[11] WU, Dr. Q.h.; LU, Dr. Z.; T.Y., Ji. Protective Relaying of Power 

Systems Using Mathematical Morphology: Power Systems. Liverpool: 

Springer-verlag London Limited, 2009. 

 

[12] SZCZUPAK, J. e MACEDO, L. H., Aplicação de Técnicas de 

Processamento de Sinais à Detecção de GICs, RELATÓRIO engenho, 2004. 

 

[13] DOS SANTOS, CARDOSO E. M., G., Jr., P. E. Farias, and DE 

MORAIS A. P.; CT Saturation Detection Based on the Distance Between 

Consecutive Points in the Plans Formed by the Secondary Current Samples 

and Their Difference-Functions; IEEE Transactions on power delivery, vol. 

28, no. 1, Janeiro 2013 

 

 

 

 

 

 
 

 


