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1. INTRODUÇÃO 
 
A Light iniciou em 1997, após um mapeamento da condição operativa de seus Transformadores de Força, 
um projeto de saneamento das unidades consideradas críticas a luz de diagnósticos de ensaios gerados 
através de diversas técnicas de monitoramento. 
 
Este trabalho descreve a aplicabilidade de técnicas de monitoramento de Transformadores de Potência e o 
diagnóstico decorrente, abordando a validade de cada uma delas e a utilização de tais avaliações para a 
tomada de decisões. Um parecer técnico especializado junto com a análise integrada dos diversos 
diagnósticos, nos permite um grau de certeza que tem se mostrado na prática suficiente para ações mais 
corretas, quando comparado a ações com base na avaliação de cada diagnóstico visto isoladamente. 
 
Será  relatado também o processo de análise para a seleção de Transformadores a serem revitalizados 
onde além dos diagnósticos das condições operativas de cada unidade, fatores como tempo em operação, 
vida agregada, atualização tecnológica, histórico de falha/defeito, localidade da Subestação (aspecto 
estratégico), carregamento, número de unidades em risco de falha numa mesma Subestação e custo 
benefício, influenciaram sobremaneira nesta escolha. 
 
Este artigo aborda ainda se o direcionamento de pesquisa de defeito, apontado nos diagnósticos, que 
antecederam o processo de seleção de Transformadores, se configuraram quando da abertura do 
transformador e se o que foi encontrado, justificava principalmente a geração excessiva e crescente de 
gases combustíveis no óleo mineral isolante.  

 
Após a abertura de cada unidade nas oficinas  foi possível se checar também se as premissas adotadas na 
seleção das unidades transformadoras, estavam se configurando na prática, levando com isso à 
possibilidade de aperfeiçoamento das técnicas de avaliação atuais e a buscar materiais e acessórios de 
melhor performance, visando a otimização dos serviços realizados.   
 
No que tange ao aspecto de envelhecimento pôde-se alavancar diversas amostragens do papel isolante que 
geraram resultados de grau de polimerização, que em confronto com o histórico de furfuraldeído 
(cromatografia líquida) existente para esses transformadores, possibilitou uma avaliação real do seu 
estado de perda de vida.  
 
Por sua vez,  este Plano voltado para a recuperação dos Transformadores de Potência de Subestações, 
envolveu unidades de 20 e 40 MVA e teve seus primeiros reflexos com a redução substancial do número 
de falhas. 
 
2. MAPEAMENTO DA CONDIÇÃO OPERATIVA DOS TRANSFORMAD ORES 
 
O mapeamento das condições operativas dos transformadores, com base no monitoramento com 
consequente diagnóstico, permitiu selecionar de um parque transformador de 330 unidades, num primeiro 
momento, 18 unidades com possibilidade de falha, sendo que neste artigo iremos tratar 11 delas conforme 
as características da Tabela 1. 
 
            Tabela 1 – Dados dos transformadores 

UNIDADES CARACTERÍSTICAS 
transformadoras Ano  

de Fabricação 
Potência 
(MVA) 

Tensões  
(kV) 

1 1988 40 138/13.8 
2 1980 40 138/13.8 
3 1978 40 138/13.8 
4 1978 40 138/13.8 
5 1970 15/20 138/13.8 
6 1978 40 138/13.8 
7 1979 20 138/13.8 
8 1981 40 138/13.8 
9 1971 15/20 138/13.8 
10 1981 15/20 138/13.8 
11 1978 40 138/13.8 
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2.1. Técnicas de monitoramento utilizadas  
 
As técnicas abaixo retratam de forma indireta a situação da unidade transformadora por diversos ângulos 
de análise, sendo fundamental a boa interpretação dos resultados. 
 
• Cromatografia – apresenta o nível de gases dissolvidos no óleo isolante. 
• Ensaio físico-químico – apresenta as condições físico-químicas. 
• Furfuraldeído – apresenta, por correlação, a condição de envelhecimento da isolação sólida. 
• Tensão de retorno – apresenta o teor de água na isolação sólida. 
• Medição acústica – apresenta a localização de regiões com Descargas Parciais. 
• Descargas Parciais pelo método elétrico – apresenta a quantificação do nível de Descargas parciais. 

 
 
2.2. Diagnóstico individual  decorrente de cada técnica de monitoramento  
 
2.2.1. Cromatografia 
 
Foi realizada a avaliação do estado das unidades transformadoras, levando-se em conta seu histórico, 
quanto ao teor de gases dissolvidos no óleo isolante. O  diagnóstico cromtográfico teve como base os 
métodos  internacionais  da  ABNT/IEC,  Rogers, Laborelec e Duval. Como pode ser observado na 
Tabela 2, por este diagnóstico, todas as unidades envolvidas apresentavam sinais de arco interno, indício 
de defeito incipiente.  
 
 

Tabela 2 – Avaliação Cromatográfica 
UNIDADES 

transformadoras 
DIAGNÓSTICO CROMATOGRÁFICO 

1 ARCO DE ALTA ENERGIA – ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO – 
SOBREAQUECIMENTO DA CELULOSE 

2 ARCO DE ALTA ENERGIA – ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO – 
SOBREAQUECIMENTO DA CELULOSE 

3 ARCO DE ALTA ENERGIA – ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO – 
SOBREAQUECIMENTO DA CELULOSE 

4 ARCO DE ALTA ENERGIA 
5 ARCO DE ALTA ENERGIA – ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO – 

SOBREAQUECIMENTO DA CELULOSE 
6 ARCO DE ALTA ENERGIA – NORMAL DETERIORAÇÃO DA CELULOSE 
7 ARCO DE ALTA ENERGIA – SOBREAQUECIMENTO DA CELULOSE 
8 ARCO DE ALTA ENERGIA – SOBREAQUECIMENTO DA CELULOSE 
9 ARCO DE ALTA ENERGIA – CONTAMINAÇÃO PELO ÓLEO DO 

COMUTADOR 
10 ARCO DE ALTA ENERGIA 
11 ARCO DE ALTA ENERGIA – SOBREAQUECIMENTO DA CELULOSE 

 
 

2.2.2. Ensaio físico-químico 
 
Considerando que as unidades envolvidas possuíam sistema de preservação do tipo “não selado”, a 
evolução do envelhecimento foi considerada, na maior parte das unidades, normal para esta condição, 
conforme observado na Tabela 3,  principalmente pelo fato destes transformadores terem sofrido 
tratamentos de óleo ao longo de sua vida operativa.   
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           Tabela 3 – Análise Físico-Química 

UNIDADES 
transformadoras 

DIAGNÓSTICO FÍSICO-QUÍMICO 

1 NORMAL 
2 NORMAL 
3 NORMAL 
4 NORMAL 
5 BAIXO ISOLAMENTO 
6 NORMAL 
7 NORMAL 
8 NORMAL 
9 NORMAL 
10 NORMAL 
11 NORMAL 

 
 
 
2.2.3. Furfuraldeído 
 
As medições do teor de 2-furfuraldeído (2-fal) decomposto no óleo do transformador, através de ensaios 
de cromatografia líquida, foram utilizados para se estimar o Grau de Polimerização do papel e 
consequentemente o possível nível de perda de vida das unidades transformadoras, como pode ser 
observado na Tabela 4. 
 
 
 Tabela 4 – Análise de envelhecimento pôr correlação 

UNIDADES 
transformadoras 

ENVELHECIMENTO 
FURFURAL 

MEDIDO 
GRAU DE 

 POLIMERIZAÇÃO 
ESTIMADO  

(POSIÇÃO MEIO DE BOBINA) 

 
DIAGNÓSTICO 

1 0,84 475 PERDA DE VIDA MÉDIA 
2 0,23 598 PERDA DE VIDA NORMAL 
3 3,10 360 PERDA DE VIDA ACENTUADA 
4 3,84 344 PERDA DE VIDA ACENTUADA 
5 0,49 538 PERDA DE VIDA NORMAL 
6 0,48 579 PERDA DE VIDA NORMAL 
7 1,43 426 PERDA DE VIDA MÉDIA 
8 4,55 331 PERDA DE VIDA ACENTUADA 
9 2,66 373 PERDA DE VIDA ACENTUADA 
10 5,29 320 PERDA DE VIDA ACENTUADA 
11 0,74 488 PERDA DE VIDA MÉDIA 

 
 
2.2.4. Tensão de retorno 
 
O ensaio da tensão de retorno determina a umidade relativa presente no isolamento sólido para os 
enrolamentos de alta e de baixa tensão dos transformadores. As medições foram realizadas com os 
transformadores desenergizados, gerando um diagnóstico descrito na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Avaliação da umidade relativa da isolação 

UNIDADES 
transformadoras 

DIAGNÓSTICO DA TENSÃO DE RETORNO 

1 Distribuição não homogênea da umidade com envelhecimento acelerado do papel 
2 Nível de umidade compatível com a idade do transformador 
3 Nível de umidade compatível com a idade do transformador 
4 Nível de umidade compatível com a idade do transformador 
5 Nível de umidade compatível com a idade do transformador 
6 Nível de umidade compatível com a idade do transformador 
7 Nível de umidade compatível com a idade do transformador 
8 Distribuição não homogênea da umidade com envelhecimento acelerado do papel 
9 Nível de umidade compatível com a idade do transformador 
10 Distribuição não homogênea da umidade com envelhecimento acelerado do papel 
11 Nível de umidade compatível com a idade do transformador 

 
 
2.2.5. Descargas parciais pela técnica de medição acústica ou pelo método elétrico 
 
A medição de descargas parciais, seja pelo método elétrico seja pelo método acústico, objetiva 
diagnosticar atividades de descargas provenientes de centelhamentos existentes no interior do 
transformador, decorrentes de conexões frouxas, baixa isolação, curto circuitos, etc. As medições são 
realizadas com o transformador energizado. 
 

Tabela 6 – Análise de Descargas Parciais através de medição elétrica/acústica 
UNIDADES 

transformadoras 
DIAGNÓSTICO DE DESCARGAS PARCIAIS 

1 A fonte de emissão acústica encontrada não está relacionada a descarga parcial 
2 Indícios de descargas parciais 
3 Indícios de descargas parciais 
4 A fonte de emissão acústica encontrada não está relacionada a descarga parcial 
5 Indícios de descargas parciais 
6 Indícios de descargas parciais principalmente na região da chave comutadora 
7 Indícios de descargas parciais na região da chave comutadora 
8 A fonte de emissão acústica encontrada não está relacionada a descarga parcial 
9 Indícios de descargas parciais 
10 Indícios de descargas parciais 
11 Condição normal 

 
 
2.3. Diagnóstico integrado 
 
Considerando as técnicas de monitoramento utilizadas e principalmente a interpretação correta dos 
resultados, chega-se a um diagnóstico integrado de cada transformador envolvido, tomando-se como base 
o diagnóstico cromatográfico que, complementado com os resultados dos outros diagnósticos e o 
histórico da unidade, aumenta o grau de certeza para se intervir na unidade. A Tabela 7 mostra um 
resumo da avaliação global da unidade, que será importante no momento de abertura dos 
transformadores, onde se confrontará o diagnóstico com a condição real da unidade.     
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Tabela 7 – Avaliação global da unidade 
UNIDADES 

transformadoras 
DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

1 ARCO INTERNO E  DEGRADAÇÃO ACENTUADA DO ISOLAMENTO SÓLIDO.  
2 ARCO INTERNO, GRANDE CONTAMINAÇÃO PÔR PARTÍCULAS SÓLIDAS E 

FORTE  INDÍCIO DE DESCARGAS PARCIAIS. 
3 ARCO INTERNO, DEGRADAÇÃO ACENTUADA DO ISOLAMENTO SÓLIDO E 

INDÍCIOS DE DESCARGAS PARCIAIS NA REGIÃO SUPERIOR DO 
TRANSFORMADOR. 

4 ARCO INTERNO, DEGRADAÇÃO ACENTUADA DO ISOLAMENTO SÓLIDO. 
5 ARCO INTERNO, SOBREAQUECIMENTO DA CELULOSE, BAIXO 

ISOLAMENTO E  INDÍCIOS DE DESCARGAS PARCIAIS.  
6 ARCO INTERNO E  FORTE INDÍCIO DE DESCARGAS PARCIAIS NA REGIÃO 

DA CHAVE COMUTADORA. 
7 ARCO INTERNO E  FORTE INDÍCIO DE DESCARGAS PARCIAIS NA REGIÃO 

DA CHAVE COMUTADORA. 
8 ARCO INTERNO E DEGRADAÇÃO ACENTUADA DO ISOLAMENTO SÓLIDO. 
9 ARCO INTERNO, DEGRADAÇÃO ACENTUADA DO ISOLAMENTO SÓLIDO E 

INDÍCIOS DE DESCARGAS PARCIAIS. 
10 ARCO INTERNO, DEGRADAÇÃO MUITO ACENTUADA DO ISOLAMENTO 

SÓLIDO E FORTE INDÍCIO DE DESCARGAS PARCIAIS.  OS DIAGNÓSTICOS 
APONTAM PARA PROBLEMAS GRAVES NESTA UNIDADE. 

11 ARCO INTERNO E SOBREAQUECIMENTO DA CELULOSE.  
 
 
3. INSPEÇÃO DO TRANSFORMADOR APÓS SUA RETIRADA DO SISTEMA 
 
A inspeção visual é direcionada para pontos identificados no diagnóstico, são identificadas regiões  
superficiais de descargas, deslocamentos de bobinas e mesmo sobreaquecimento. Durante a desmontagem 
são coletadas amostras de papel para se obter o valor real do Grau de Polimerização, a Tabela 8 mostra 
esses resultados que balizaram as ações de substituição de enrolamentos quando por envelhecimento. 
 
 Tabela 8 - Análise de envelhecimento  

UNIDADES 
transformadoras 

GP Medido 
( média das 3 fases da saída de BT) 

1 (*) 430 
2 820 
3   280 
4 Trafo não retirado 

5 (*) 480 
6 860 
7 660 
8 720 
9  305 

10 (*) 360 
11 (*) 515 

 
 
(*)  Nas unidades 1, 5, 10 e 11, observa-se que os resultados do grau de polimerização obtidos pela 
correlação com o teor de furfuraldeído variaram em até 12 % quando comparado com o grau de 
polimerização real e sem definição de tendência, ou seja, os resultados estimados às vezes estão acima e 
por vezes abaixo do valor de GP real. As variações das demais unidades foram grandes, possivelmente 
por problemas relacionados a tratamento de óleo que alteram o valor do furfuraldeído, acabando com o 
referencial de envelhecimento. 
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Na Tabela 9, abaixo, são apresentados os pontos relevantes verificados na inspeção/desmontagem: 
 
Tabela 9 – Pontos de defeitos/falhas detectados 

TRAFOS Avarias 
 
1 

• parte ativa não isolada do tanque e da tampa. 
• tanque de expansão do trafo e comutador com comunicação de gás entre eles. 
• elevada deterioração da isolação dos enrolamentos de baixa tensão. 

 
2 

• ídem aos pontos do ítem 6. 
• elevado aquecimento no circuito magnético. As isolações das barras de 

suspensão, dos tirantes do núcleo e da base dos blocos de enrolamentos, 
estavam carbonizadas. 

• barras de suspensão, fase 2 lado AT, apresentando sobreaquecimento. 
• separadores de borracha de 1mm de espessura internos ao núcleo, provocando 

curto-circuito entre pacotes e alto grau de contaminação por deterioração. 
 
3 

• ídem aos pontos do ítem 6. 
• contaminação generalizada por borra de óleo. 
• deslocamento de suportes e enchimentos do enrolamento de regulação fina 

(externa) e redução do apoio axial dos condutores do enrolamento. 
• deterioração elevada de fixadores isolantes de madeira. 

4 • AINDA NÃO RETIRADA DE OPERAÇÃO. 
 
5 

• ídem aos pontos do ítem 6. 
• painel de religação com conexões soldas (sem aperto). 
• curto-circuito entre núcleo-grampo da PA Principal e da PA Série. 

 
6 

• parte ativa não isolada do tanque e da tampa. 
• tirantes transversais internos aos jugos do núcleo com isolação danificada e 

aquecimento local elevado. 
• tanque de expansão do transformador e comutador comunicantes (gás/óleo). 
• vazamento de óleo através dos cilindros do comutador. 
• buchas de AT,  tipo resina, sujeitas a falhas originadas por Descargas Parciais. 

 
7 

• ídem ao pontos do ítem 6, com exceção para bucha AT (neste transformador é 
do tipo papel-óleo) e o comutador apresentava estanqueidade. 

• contaminação generalizada por borra de óleo. 
• contaminação por resíduos: películas de tinta aderidas aos isolantes, partículas 

removidas de filetes de solda, etc. 
• sobreaquecimento localizado do anel estático superior do enrolamento AT . 
• carbonização da isolação do anel estático do enrolamento AT da fase 1. 

 
8 

• ídem aos pontos do ítem 6. 
• contaminação generalizada por borra de óleo. 
• sobreaquecimento das placas de suspensão entre vigas inferior e superior da 

estrutura do núcleo. 
• divisórias de borracha internas ao núcleo apresentam-se deterioradas. 
• deformações mecânicas de condutores dos enrolamentos de regulação. 

9 • ídem aos pontos do ítem 6. 
• elevada deterioração da isolação e deformação dos enrolamentos. 
• cinta de fixação do núcleo rompida. 
• deformações transversais e logitudinais nos 3 enrolamentos de baixa tensão. 

 
10 

• ídem aos pontos do ítem 6. 
• elevada deterioração e carbonização do óleo (borra). 
• ruptura e trinca em calços isolantes dos jugos do núcleo. 
• elevada deterioração da isolação principal dos enrolamentos. 
• réguas trincadas dos comutadores. 

 
11 

• ídem aos pontos do ítem 6. 
• elevada deterioração da isolação principal dos enrolamentos. 
• grande deformação mecânica nos enrolamentos de regulação. 
• sobreaquecimento generalizado no circuito magnético. 
• as blindagens do tanque apresentavam porcas de travamento soltas, 

estabelecendo sobreaquecimento e descargas elétricas tipo arco. 
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4. CONFRONTO ENTRE O DIAGNÓSTICO INTEGRADO E OS PONTOS DA INSPEÇÃO 
 
O diagnóstico teve um acerto quase na totalidade, pois todas as unidades abertas apresentavam problemas 
que justificavam o laudo, mesmo que tal problema não fosse oriundo de um ponto de falha.  
 
• A cromatografia apresentou pontos de arco e sobreaquecimento identificados na inspeção; 
• Todas as bobinas com problemas, além de apresentarem estado de envelhecimento acelerado, tinham 

indicativos nas medições de descargas parciais, acima de 5000pC; 
• As regiões com indícios de descargas parciais ou forte atividade acústica, realmente tinham 

problemas que justificavam tal diagnóstico; 
• As isolações sólidas que apresentaram distribuição não homogênea da umidade com envelhecimento 

acelerado do papel, tinham sido identificadas no ensaio de tensão de retorno; 
• A comunicação gasosa entre comutador e tanque de expansão do transformador, justificava boa parte 

da geração de gases combustíveis apontados na cromatografia.    
 
 
5. EXTENSÃO DA VIDA OPERACIONAL 
 
Das 10 inspeções realizadas, observou-se: 
 
Em 6 das unidades, observou-se que elas apresentavam alto risco de falha em função de: 
 
• deterioração acentuada da isolação – baixa suportabilidade mecânica. 
• grandes deformações dos enrolamentos – risco de curto-circuito. 
• sobreaquecimento generalizado – desgaste acentuado dos materiais. 
• infiltração de água através de tubo de explosão – contaminação direta da isolação. 
• conexões frouxas (barramentos, painéis de religações,etc) – risco de arcos elétricos.   
• ruptura em réguas do seletor do comutador. 
 
Nas 4 inspeções restantes, observou-se que estas unidades apresentavam risco moderado de falha em 
função de: 
 
• fontes de geração elevada de gases combustíveis. 
• saturação do óleo isolante e possibilidade de formação de bolhas. 
 
Com a revitalização  a curva de expectativa de vida deste equipamento, que estava propenso a uma falha, 
muda e, mesmo considerando que esta falha não viesse a ocorrer, no mínimo foi agregada vida 
remanescente ao transformador.   
 
 
6. SERVIÇO REALIZADO 
 
Em todas as unidades foi restabelecida a  condição de operação confiável, através de procedimentos 
como: 
 
• Atualização tecnológica. 
• Secagem da isolação sólida.  
• Prensagem dos enrolamentos. 
• Selagem do sistema de preservação. 
• Eliminação de fontes geradoras de gases combustíveis. 
• Estanqueidade de comutadores. 
• Decapagem de radiadores. 
• Remoção de comutadores sem carga. 
• Substituição de tubo de explosão por válvula de alívio. 
• Alteração de sistema de aterramento do núcleo. 
• Isolação elétrica da parte ativa da tampa do tanque. 
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6.1. Serviços de maior relevância 
 
 
• Unidade 3 ⇒ Rebobinamento completo. 
 
• Unidade 9 ⇒ Repotenciado de 20 para 40 MVA, com substituição do comutador. 
 
• Unidade 10 ⇒ Rebobinamento parcial BT. 
 
• Unidade 11 ⇒ Rebobinamento completo. 
 
 
7. CONDIÇÃO ATUAL APÓS RETORNO A OPERAÇÃO 
 
Das 11 unidades, 6  já estão operando, 4 há  mais de um ano e 2 há seis meses e não apresentam sinais de 
anormalidades em seus diagnósticos, trazendo maior confiabilidade para o sistema. 
 
 
8 – ASPECTOS ECONÔMICOS 

Ainda considerando o universo das 11 unidades acima citadas, o investimento que gerou o ganho 
apontado, representou um custo de 46 % quando comparado à aquisição de unidades novas. Outros 
benefícios são  de grande peso, como  a redução do custo de manutenção e  do custo decorrente de falha. 
 
As unidades transformadoras operando com maior confiabilidade, asseguram sua melhor utilização no 
sistema (maior carregamento), postergando investimentos. 
   
 
9. CONCLUSÕES 

• A comunicação gasosa entre comutador e transformador contamina o óleo, degradando-o e induz a 
um diagnóstico de arco interno pelo alto índices de gases combustíveis gerados na chave comutadora.  

• É fundamental o monitoramento do transformador com perfeita utilização dos dados coletados, para 
uma eficiente aplicação destes dados numa lógica de interpretação correta que leve a um diagnóstico 
preciso do estado operacional da unidade transformadora. 

• Os diagnósticos, complementares à cromatografia apresentados  neste artigo, são muito importantes 
na priorização de unidades a serem selecionadas para uma intervenção de grande porte. 

• A exigência de uma maior confiabilidade justifica investimentos na área de 
monitoramento/diagnóstico. 

• Os resultados das correlações entre o Fulfuraldeído e o Grau de Polimerização, demonstram que 
apesar da correlação ficar evidenciada em alguns casos,  há necessidade de aperfeiçoamento desta 
metodologia, com um maior banco de dados e um maior controle dos dados de entrada para se 
assegurar maior precisão nesta correlação. 

• Algumas  unidades  com  mais de 20 anos apresentaram-se com envelhecimento acelerado, mas 
deve-se levar em consideração a falta do dado do Grau de Polimerização no início da vida destas 
unidades, que na data de origem de sua fabricação não era fornecido pelos fabricantes. 
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