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RESUMO 

 

O transformador de potência é o equipamento mais importante e caro utilizado 

no sistema de transmissão de energia elétrica. Os sensores de grade de fibra de Bragg 

(FBG) se destacaram como uma ferramenta flexível e particularmente adequada para 

o monitoramento de transformadores de potência, sendo um elemento sensor passivo 

e dielétrico. Neste trabalho, avaliou-se o desempenho de sensores de temperatura e 

pressão a FBG desenvolvidos para monitorar a pressão estática e dinâmica nos 

enrolamentos de transformadores de alta tensão durante eventos como curto-circuito 

e corrente de energização. Dois tipos de materiais para o encapsulamento dos 

sensores foram avaliados em laboratório: o polieteretercetona (PEEK) e o 

Transformerboard (TB). Os sensores foram testados quanto aos impactos de alta 

intensidade e curta duração semelhantes aos que ocorrem em curtos-circuitos. Além 

disso, avaliou-se a resposta no tempo dos sensores usando um sistema de 

interrogação com uma varredura de 5 kHz, a fim de analisar adequadamente o tempo 

de resposta ao curto-circuito. Os resultados apontaram que os sensores de pressão 

FBG usando PEEK e TB são adequados para o monitoramento do enrolamento do 

transformador. A sensibilidade estática obtida para os sensores baseados em PEEK 

foi de 0,911 pm/N, na faixa de 800 N a 1500 N. Essa sensibilidade é 4,47 maior que a 

sensibilidade dos sensores baseados em TB. O desempenho dos testes dinâmicos 

mostrou uma excelente repetibilidade para ambos os sensores, de acordo com a 

observação estática. 

 

Palavras-chave: Transformador de potência; Enrolamentos; Temperatura; 

Deformação; FBG. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Power transformer is the most important and expensive equipment used in the 

electric power industry. Fiber Bragg grating (FBG) sensors has stood out as a flexible 

and particularly suitable tool for power transformer monitoring, being a passive and 

dielectric sensor element. In this work we evaluated the performance of FBG pressure 

sensors developed for monitoring the static and dynamic pressure in high voltage 

winding transformers during events such as short-circuit and inrush current. Two types 

of sensors packaging materials were evaluated in laboratory: polyether ether ketone 

(PEEK) and transformerboard (TB). The sensors have been tested for high intensity 

and short duration impacts similar to those occurring in short circuits. In addition, we 

evaluated the time response of sensors using an interrogation system with a 5 kHz 

sweep in order to analyze the short circuit response time properly. The results pointed 

that FBG pressure sensors using PEEK and TB are suitable for transformer winding 

monitoring. The static sensitivity obtained to PEEK based sensors was 0.911 pm/N, in 

the range of 800 N to 1500 N. This sensitivity is 4.47 higher than TB based sensors 

sensitivity. Dynamical tests performance showed an excellent repeatability for both 

sensors, in agreement with static observation.  

 
 
Keywords: Power transformer; Winding; Temperature; Deformation; FBG. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 CONTEXTO 
 

O transformador de potência representa o equipamento de maior importância 

estratégica e maior custo para o sistema de transmissão de energia. Uma falha em 

um transformador pode levar à interrupção no fornecimento de energia elétrica, com 

transtornos e prejuízos para os consumidores e para a transmissora, que será 

penalizada pela indisponibilidade operacional do equipamento. 

Neste cenário torna-se fundamental o monitoramento do funcionamento dos 

transformadores de potência que englobam os transformadores elevadores de usinas 

elétricas e os da rede básica de transmissão de energia, pois estes impactam na 

estabilidade e confiabilidade de todo sistema elétrico nacional.  

Os dois principais fatores que impactam na condição operacional dos 

transformadores de potência são o perfil de carregamento e por consequência a 

temperatura do ponto mais quente, e os esforços mecânicos ao qual ele está 

submetido no momento de um curto-circuito ou transitórios do Sistema Elétrico de 

Potência - SEP. Atualmente, o controle de temperatura dos enrolamentos do 

transformador é realizado de maneira indireta, devido a impossibilidade de instalação 

de sensores do tipo PT100 para medição desta grandeza diretamente nos 

enrolamentos. Estas dificuldades se relacionam à dificuldade/impossibilidade de isolá-

lo eletricamente da parte ativa do transformador que pode operar com tensão na 

ordem de centenas de milhares de volts.  

Para a detecção de deformações causadas por tensões mecânicas ao qual o 

transformador foi submetido existem ensaios indiretos que podem detectar mudanças 

na geometria das bobinas, porém não existem até então meios para medir as tensões 

mecânicas impostas no transformador e detectar possíveis deslocamentos das 

bobinas quando na imposição de correntes de falta ao transformador. 

Em função da importância do transformador na estabilidade e confiabilidade 

do SEP, e por consequência garantir o suprimento de energia elétrica para a 

sociedade, foi decidi realizar esta dissertação com intuito de dar uma pequena 

contribuição para uma melhora no sistema de monitoramento dos transformadores. 
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1.2 OBJETIVOS 
 

O objetivo geral desse trabalho é desenvolver a instrumentação ótica que será 

denominada neste trabalho como sensores, para a medição em tempo real da 

temperatura e tensões mecânicas (esforços) em transformadores de potência, por 

meio do uso de uma única tecnologia de sensores de fibra óptica.  

Este trabalho traz os seguintes objetivos específicos: 

• Objetivo específico 1. – Realizar o levantamento bibliográfico sobre técnicas de 

sensoriamento e monitoramento dos parâmetros temperatura e deformação 

com a utilização de fibra óptica;  

• Objetivo específico 2. - Estabelecer qual é a melhor técnica para o 

encapsulamento das grades de Bragg e da fibra para a medição da temperatura 

e dos esforços mecânicos na parte ativa do transformador, visando atender os 

critérios exigidos pela norma de transformadores;  

• Objetivo específico 3. - Desenvolver o encapsulamento dos sensores de 

temperatura e esforços mecânicos, com base nos requisitos operacionais do 

transformador; 

• Objetivo específico 4. - Avaliar o encapsulamento dos sensores em testes 

laboratoriais, a fim de comprovar sua compatibilidade com os requisitos 

operacionais do transformador; 

• Objetivo específico 5. – Otimizar o encapsulamento dos sensores para 

aplicação nos transformadores de potência. 

• Objetivo específico 6. – Avaliar o encapsulamento dos sensores otimizados em 

testes laboratoriais. 

• Objetivo específico 7. – Avaliar o resultado dos ensaios realizados. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 
 

O Transformador de potência é uma das partes críticas e caras nos sistemas 

de transmissão de energia elétrica. Dentro destes equipamentos elétricos podem 

ocorrer aquecimentos locais que ultrapassem a classe térmica do material isolante, 

surgidos devido a degradação do papel dos enrolamentos, da modelagem imprecisa 

do comportamento térmico e das sobre cargas imprevisíveis. Esses pontos quentes 

de temperatura (hotspots) podem levar ao rompimento prematuro do isolamento e a 

falha catastrófica do equipamento. 

Com o advento da tecnologia de sensores que utilizam os princípios ópticos, 

criou-se a possibilidade da medição direta da temperatura dos enrolamentos do 

transformador de potência. As vantagens desta tecnologia são a imunidade das fibras 

ópticas frente às interferências eletromagnéticas, capacidade de transmissão de 

sinais de elevada frequência e largura de banda, capacidade de multiplexação de 

sinais de vários sensores em uma única fibra, compactação e uso de espaços 

reduzidos, possibilidades de medições não invasivas, além do baixo custo relativo 

proporcionado  pela possibilidade de ler vários parâmetros em uma mesma fibra e/ou 

com o uso de um único interrogador. 

A possibilidade de medição direta da temperatura nos enrolamentos e dos 

esforços mecânicos submetidos a parte ativa dos transformadores de potência por 

meio do uso de uma única tecnologia de sensores a fibra óptica, constitui uma 

inovação disruptiva na forma de monitorar transformadores. Esta ferramenta poderá 

detectar antecipadamente problemas internos a estes equipamentos, tais como a 

ocorrência de pontos quentes, o deslocamento/afrouxamento de partes isolantes do 

enrolamento devido a esforços (tensões mecânicas) sofridos oriundos de correntes 

de curto-circuito e até mesmo medir e registrar a intensidade destes eventos 

transitórios. 

Esta dissertação apresentará parte dos resultados do desenvolvimento de 

sensores utilizando a tecnologia FBG (fiber bragg grating) para medição em tempo 

real da temperatura e esforços mecânicos em transformadores de potência, parte 

integrante do projeto de P&D ANEEL de código PD-06491-0379/2015 e título "Sistema 

de Monitoramento Óptico de Multiparâmetros para Transformadores de Potência", 

executado pelo CPQD para a COPEL GeT no âmbito do Programa de Pesquisa e 
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Desenvolvimento Científico regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

- ANEEL. 

Neste projeto também será necessário desenvolver os métodos de 

encapsulamento da instrumentação óptica (sensores), adequados para sua futura 

instalação na estrutura dos transformadores, tendo em vista a necessidade de manter 

as características operacionais destes equipamentos inalterados devido a inserção 

dos sensores em locais com valores elevados de temperatura, campo elétrico e 

magnético, preservando assim a já conhecida confiabilidade dos transformadores. 

Salienta-se que não é objetivo deste trabalho a instalação e testes dos sensores em 

um transformador de potência, devido ao grau confiabilidade e custos envolvidos para 

tal.  

Para o monitoramento da temperatura e dos esforços utilizando as FBGs que 

poderão ser instaladas nos calços das bobinas do transformador, estão sendo 

utilizados materiais já empregados no isolamento elétrico de transformadores de alta 

tensão, bem como novos materiais isolantes com características mecânicas e 

térmicas superiores aos utilizados até então, para que seja possível propiciar a correta 

medição de esforços mecânicos. 

O desenvolvimento deste trabalho tem potencial de impactar de forma 

significativa na confiabilidade dos transformadores e por consequência de todo SEP, 

em função da possibilidade de estimar a vida útil remanescente dos enrolamentos em 

função dos dados obtidos por esta nova técnica de monitoramento. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos, a seguir descritos: 

No capítulo 1 há a contextualização que culminou com a escolha do tema 

deste trabalho, são apresentados os objetivos gerais e específicos que se almejam 

serem atingidos e a justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa. 

No capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica sobre o tema proposto. 

São abordados temas como o princípio de funcionamento dos transformadores, falhas 

e defeitos em transformadores, ensaios para o diagnóstico, monitoramento da 

temperatura e o princípio de funcionamento da fibra óptica e grade de Bragg. 
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O capítulo 3 trata do estado da arte das tecnologias empregadas até então no 

monitoramento de transformadores de potência com a utilização de fibra óptica e 

FBGs. 

No capítulo 4 é apresentada a metodologia e materiais que foram utilizadas 

para a execução desta pesquisa. 

Os resultados das medições executadas nos Instrumentos ópticos (sensores) 

de temperatura e tensão mecânica (deformação) são apresentados no capítulo 5. 

No último capítulo é apresentada à conclusão que foi obtida com base na 

análise crítica dos capítulos anteriores e coloca-se algumas sugestões para o 

desenvolvimento contínuo da monitoração de transformadores através de fibras 

ópticas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 TRANSFORMADORES. 
 

Transformador de potência é uma máquina elétrica estática utilizada para 

adequar níveis de tensão e de corrente, em função de uma determinada potência 

transferida, mantendo a frequência do sistema inalterada. 

De acordo com a definição de Kosow (2005)” O transformador opera segundo 

o princípio da indução mútua entre duas (ou mais) bobinas ou circuitos indutivamente 

acoplados. Um transformador teórico de núcleo a ar, no qual dois circuitos são 

acoplados por indução magnética, ou seja, os circuitos não são ligados fisicamente 

(não há conexão condutiva entre eles)”. 

A aplicação dos transformadores de potência é necessária para transmissão 

de energia, pois a grande maioria das usinas hidroelétricas tem geradores com tensão 

de saída na ordem de uma dezena de quilovolts, ou seja, este nível de tensão propicia 

uma elevada corrente para os níveis de potência na ordem de centenas de megawatts. 

Esta elevada corrente geraria uma gigantesca perda por efeito Joule no transporte de 

energia da usina até os grandes centros consumidores. Com a elevação de tensão 

diminui-se as perdas e o custo da transmissão, já que os condutores terão uma bitola 

menor, em função da diminuição da corrente para o mesmo nível de potência 

transmitida, contribuindo assim para a otimização das torres de transmissão. Ao 

chegar às cidades, têm-se transformadores abaixadores que reduzem a tensão ao 

valor desejado para o consumo. 

O desenvolvimento deste trabalho poderá ser aplicado nos transformadores 

elevadores da geração, interligadores da transmissão á até nos transformadores 

abaixadores da subtransmissão que geralmente sofrem com sobrecargas constantes 

e curto-circuito nos ramais alimentadores a ele conectado nos enrolamentos 

secundários e terciários.  

Os transformadores são muito utilizados nas indústrias, para elevar e abaixar o 

valor de tensão em função do maquinário e como isolação galvânica entre circuitos 

de potência e controle. Também são largamente empregados em eletrodomésticos e 

equipamentos eletrônicos de uso residencial para adequação dos níveis de tensão. 

Todos estes transformadores participam do mesmo princípio de funcionamento que 

os de potência, diferindo apenas no rendimento que é melhor neste último.  
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Na FIGURA 1 observa-se um transformador de potência trifásico utilizado no 

sistema de transmissão de energia. 

 

FIGURA 1 – TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

 O transformador tem os seguintes componentes construtivos: 

• Parte Ativa: 

o Núcleo; 

o Enrolamentos; 

o Ferragens. 

• Meios isolantes: 

o Isolamento sólido; 

o Isolamento líquido - óleo mineral isolante. 

• Sistema refrigeração: 

o Radiadores; 

o Ventiladores e/ou motobomba. 
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• Comutadores sob carga e a vazio: 

• Bucha condensiva e secas: 

• Tanque principal: 

• Acessórios: 

o Painel de auxiliares e acionamento comutador; 

o Controlador de temperatura; 

o Tanque de expansão de óleo do transformador e comutador; 

o Sistema de preservação do óleo do transformador; 

o Indicador de nível de óleo do transformador e comutador; 

o Secadores de ar do transformador e comutador; 

o Relé de Gás do transformador e fluxo do comutador; 

o Transformador de corrente de bucha; 

o Ventiladores e/ou motobomba; e 

o Válvula de alívio de pressão. 

Dependendo da aplicação do transformador alguns dos itens acima poderá não 

ser instalados no transformador, demandando outros acessórios, como ocorre em 

transformadores elevadores de usinas hidroelétrica que dispensam o uso de 

radiadores e ventiladores que são substituídos por trocadores de calor refrigerados a 

água.  

 

2.1.1 Princípio de funcionamento do transformador. 

 

O funcionamento do transformador é baseado em dois princípios, sendo o 

primeiro descrito via lei de Biot-Savart, que afirma que quando um circuito é percorrido 

por uma corrente elétrica é produzido um campo magnético. Já a lei da indução de 

Faraday-Neuann-Lenz afirma que quando um circuito é atravessado por um campo 

magnético variável é gerada uma tensão induzida que se opõe à causa que lhe deu 

origem (FRONTIN, 2013). 

O transformador básico é constituído de dois circuitos elétricos distintos, o 

primário e o secundário, que apesar de estarem isolados eletricamente, estão 

conectados magneticamente, pois o fluxo magnético gerado pela bobina primária será 

transmitido para a bobina secundária através do núcleo. 

Para uma compreensão mais simples do funcionamento do transformador 

adota-se que o mesmo é um equipamento que não tem perdas no cobre, no núcleo e 
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não há fluxo de dispersão assim todo fluxo magnético gerado pelo primário entrelaçará 

a bobina do secundário. Na FIGURA 2 tem-se o esquema de um transformador 

monofásico ideal. 

 

FIGURA 2 – TRANSFORMDOR MONOFÁSICO IDEAL 

 

FONTE: Adaptado de FRONTIN (2013) 
 

Aplicação de uma tensão alternada (EP) no circuito primário ocasiona uma 

corrente (IP), gerando assim um fluxo magnético variável de acordo com a lei de Biot-

Savart. O circuito secundário por sua vez é atravessado por este fluxo magnético 

gerado no circuito primário que induzirá no circuito secundário uma corrente (IS), que 

tem a mesma frequência e forma de onda da corrente que a causou, mas com o 

módulo vetorial modificado, de acordo com um fator de proporcionalidade que é a 

relação no número de espiras do circuito primário e secundário (NP / NS). 

Se for considerado  como o fluxo que circula no material ferromagnético e 

aplicando a lei de Faraday têm-se as equações 1 e 2 para o enrolamento primário e 

secundário consecutivamente: 

 

dt

d
NE PP


−=                                                              (1) 

 

dt

d
NE ss


−=

                                                              (2) 
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onde: 

EP = Tensão do primário, em V;  

NP = Número de espiras do primário;  

ES = Tensão do secundário, em V;  

NP = Número de espiras do secundário;  

ɸ = Fluxo magnético, em T.  

 

Combinando as equações 1 e 2 chega-se à equação 3, 

 

S

P

S

P

N

N

E

E
=

                                                                    (3) 

 

Um parâmetro muito importante para um transformador é a sua relação de 

transformação dada pela equação 4: 

 

S

P

N

N
a =

                                                                   (4) 

 

onde: 

a = relação de transformação;  

A equação 5 correlaciona a tensão, corrente, número de espiras e relação de 

transformação: 

 

P

S

S

P

S

P

I

I

E

E

N

N
a =

                                              (5) 

 

onde: 

IP = Corrente do primário, em A;  

IS = Corrente do secundário, em A;  

A partir da relação entre o número de espiras dos enrolamentos primário e 

secundário, consegue-se obter transformadores elevadores, abaixadores ou 

isoladores.  
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Ressalta-se que conforme o equacionamento 5, tudo o que ocorre em um dos 

enrolamentos será transferido para o outro devido ao acoplamento magnético que 

existe entre eles. Assim qualquer evento de curto-circuito em um dos enrolamentos 

pode ser transferido para o outro, causando danos em qualquer um deles ou até em 

ambos. 

 

2.1.2 Parte ativa do transformador. 

 

 Na parte ativa do transformador que é realizado fenômeno de indução 

eletromagnética, responsável pela transformação dos valores de tensão e corrente 

conforme a equação 5. Ela é constituída pelo núcleo, enrolamentos e as armaduras 

(ferragens), e é a parte mais complexa do equipamento, pois demanda mais recursos 

financeiros e domínio da tecnologia de materiais e projetos para sua execução.  

 Para realização de qualquer manutenção nestes componentes do 

transformador é geralmente necessário o envio do transformador para uma fábrica, 

afim de ser mantida a confiabilidade através dos ensaios de alta tensão conforme 

preconiza a ABNT NBR 5356-1 (2007).  

 

• NÚCLEO 

 

O núcleo de um transformador é construído com material ferromagnético, com 

finas chapas de aço silício de grãos orientados (0,23 a 0,3 mm), que são isoladas 

entre si com Carlite (ISCHII, 2018). Este processo reduz a formação de correntes 

induzidas no núcleo chamadas de correntes de Foucault, e a qualidade (orientação 

dos grãos de silício e quantidade de impurezas) das chapas de aço silício contribui 

para a redução das perdas por histerese magnética. Estas duas componentes de 

perdas determinam a perda em vazio do transformador. 

Quanto ao tipo construtivo o núcleo pode ser de núcleo envolvente (shell type), 

ou núcleo envolvido (core type), sendo esta última de construção mais simples e 

adotada pelos fabricantes de transformadores no Brasil, e objeto de estudo desta 

dissertação. Na FIGURA 3 têm-se os tipos de núcleos.  
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FIGURA 3 – TIPOS DE NÚCLEOS 

 

FONTE: Adaptado de WEG (2011) 
 

 Os núcleos têm números variados de colunas para circulação do fluxo 

magnético em função do número de fases ligado a ele. Basicamente existem os 

núcleos monofásicos com duas colunas, uma coluna e duas de retorno e de duas 

colunas mais duas de retorno. A utilização da coluna de retorno melhora o caminho 

magnético para a indução magnética resultando assim em núcleos com menor altura.   

Os núcleos para transformador trifásicos de núcleo envolvido podem ser de 3 

colunas ou de 3 colunas com duas de retorno, conforme a FIGURA 3b e FIGURA 3c 

respectivamente. O transformador trifásico com 3 colunas é o mais comum encontrado 

tanto no SEP, como nas aplicações industriais devido ao seu menor custo, já que o 

aço silício e o cobre do enrolamento são os principais custos na fabricação do 

transformador. 

O núcleo deve ser projetado para uma indução máxima de 2,03 T, a partir deste 

valor de indução o núcleo satura, com isto com uma pequena variação na tensão a 

corrente aumenta de forma exponencial, não respeitando assim a equação 5.  

 

• ENROLAMENTOS 

 

Os enrolamentos do transformador de potência são construídos com cobre 

eletrolítico com rigidez mecânica suficiente para suportar as tensões mecânicas 

radiais e axiais geradas por eventos transitórios, são de secção retangular e isolados 

com papel Kraft ou verniz. 

As bobinas de alta tensão (AT), média tensão (MT), baixa tensão (BT) e 

regulação são montadas sobre cilindros de material isolante de alta rigidez dielétrica 

e mecânica. (SOARES, 2010). 
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Os enrolamentos são montados nas colunas do núcleo de forma concêntrica, 

sempre da menor tensão para a maior tensão, a fim de facilitar o isolamento já que o 

núcleo está aterrado. Na FIGURA 4 pode-se ver a disposição dos enrolamentos 

perante o núcleo. 

 

FIGURA 4 – DISPOSIÇÃO DOS ENROLAMENTOS  

 

FONTE:SOARES (2010) 
 

Os enrolamentos dos transformadores são formados por um conjunto de 

bobinas que por sua vez são formadas por um conjunto de espiras. A quantidade de 

espiras e bobinas vai depender das tensões de correntes a que o enrolamento será 

submetido. 

As bobinas podem ser do tipo camada, helicoidal ou disco, sendo que cada 

uma tem sua aplicação em função da capacidade de corrente e nível de isolamento 

requerido.  

As bobinas tipo camada são aplicadas com frequência nas bobinas de baixa 

corrente e baixa tensão como é o caso dos enrolamentos de regulação.  

As bobinas helicoidais suportam altas correntes pois tem canais de circulação 

de óleo radial, e suportam baixa tensão, devido a isto podem ser usadas no 

enrolamento de regulação e de baixa tensão.  

Bobina do tipo disco contínuo ou entrelaçado suportam elevada tensão, porém 

baixa corrente, devido a este fato são utilizadas nos enrolamentos com maior tensão. 

Na FIGURA 5 tem-se a aplicação dos tipos de bobinas. 
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FIGURA 5 – APLICAÇÃO DE BOBINAS 

 

FONTE: ISCHII (2018) 
 

Os condutores das espiras são isolados com papel Kraft, a isolação entre as 

bobinas ou partes com d.d.p. são isolados com presspahn, e as mesas e calços de 

sustentação dos enrolamentos com Transformerboard. Estes três tipos de materiais 

formam a isolação sólida do transformador. 

A estimativa da vida útil do transformador é determinada pelo grau de 

degradação da isolação sólida dos condutores, sendo que é findada a vida útil deste 

quando o grau de polimerização é inferior a 200. O grau de deterioração do papel Kraft 

se determina pelo ensaio de grau de polimerização do papel, de acordo com a ABNT 

IEC60450 (2009).  

Na FIGURA 6 tem-se a localização dos principais itens que garante a isolação 

entre partes com d.d.p., além de propiciar canais para circulação do óleo (função 

refrigeração) e garantir a resistência mecânica necessária para suportar os eventos 

transitórios como o curto-circuito e corrente de magnetização.  
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FIGURA 6 – ISOLAÇÃO SÓLIDA DOS ENROLAMENTOS 

 

FONTE: SIEMENS (2014) 
 

Os sensores de temperatura poderão ser instalados nos espaçadores radiais 

dos enrolamentos e o de esforços mecânicos nos calços axiais superiores e inferiores 

dos enrolamentos, conforme a FIGURA 6.  

Para compor a isolação dos transformadores de potência usa-se o óleo mineral 

isolante, que tem a função de isolação e transferência térmica do calor gerado nos 

enrolamentos para os radiadores. Ambos materiais isolantes são degradados pela 

temperatura, presença de oxigênio e umidade. Controlar a temperatura dos 

enrolamentos, por consequência da isolação sólida, é fundamental para garantir que 

o transformador opere pela vida útil determinado pelo ONS que é de 35 anos. 
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• FERRAGENS 

As ferragens têm a função de dar sustentação mecânica para a parte ativa, 

proporcionando rigidez para as chapas do núcleo e base para suportar a massa dos 

enrolamentos e resistir aos esforços (tensões mecânicas) de eventos transitórios aos 

quais o transformador é submetido.  

As ferragens podem ser construídas de aço carbono ou inox, sendo que estes 

últimos sofrem menor influência dos campos magnéticos e por consequência geram 

menor aquecimento. Os elementos metálicos passantes através do núcleo devem ter 

isolação mínima para 500 V e suportar 120 °C (classe E conforme NBR IEC 60085), 

além de ser resistente e compatível com O.M.I. (ISCHII, 2018). 

Na FIGURA 7 tem-se a figura do núcleo do transformador que foi utilizado como 

referência para cálculo dos esforços mecânicos desta dissertação. Pode-se visualizar 

que o núcleo é do tipo envolvido com 3 colunas, pois trata-se de um transformador 

trifásico. O peso total da parte ativa do transformador é de 74.000 kg, incluindo os 

enrolamentos de baixa em 13,8 kV, média de 69 kV, alta em 230 kV e regulação de 

±20 kV, além do núcleo e armaduras. 

 

FIGURA 7 – NÚCLEO DO TRANSFORMADOR DE REFERÊNCIA 

 

FONTE: O autor (2019) 
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2.2 FALTAS NA PARTE ATIVA DOS TRANSFORMADORES. 
 

Segundo a ABNT NBR 5356-5 (2016) os transformadores junto com todos os 

demais equipamentos e acessórios, devem ser projetados e construídos para resistir, 

sem danos, os efeitos térmicos e dinâmicos das correntes de curtos-circuitos externos.  

Os danos térmicos no transformador são proporcionais ao valor da corrente 

simétrica de curto circuito e ao tempo que o enrolamento ficou submetido a ela. Os 

valores destas grandezas são definidos na ABNT NBR 5356-5 (2016), o tempo 

máximo de curto circuito é de 2 segundos ou outro valor específico acordado com o 

fabricante do transformador.  

O valor da temperatura do enrolamento após um evento transitório não deverá 

ultrapassar 250 °C, conforme definido na norma de curto-circuito e pode ser calculado 

através da equação 6, considerando o enrolamento de cobre. 

 

𝜃1 = 𝜃0 +
2×(𝜃0+235)

106000

𝐽2×𝑡
−1

                                           (6) 

 

onde: 

θ1 = Temperatura do enrolamento atingida pós curto-circuito, em graus 

Celsius (°C); 

θ0 = Temperatura inicial do enrolamento, em graus Celsius (°C); 

J = Densidade de corrente de curto-circuito considerando, o valor eficaz da 

correte de curto-circuito simétrico, em A/mm2; 

t = é a duração do evento em segundos (s). 

O valor eficaz da corrente de curto-circuito simétrica é calculado de acordo 

com a equação 7.  

 

I = 
𝑈

√3×(𝑍𝑡×𝑍𝑠)
                                               (7) 

 

onde: 

I = corrente de curto-circuito simétrica, em quiloamperes (kA); 

U = tensão de linha do sistema, em quilovolts (kV); 

Zt = impedância de curto-circuito do transformador, expresso em ohms (Ω); 
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Zs =impedância de curto-circuito do sistema, expresso em ohms (Ω); 

O valor da corrente de curto-circuito trifásica simétrica também pode ser 

calculado em função dos dados de placa do transformador, conforme a equação 8 

(KINDERMANN, 1997) 

 

I = 
𝑆𝑛𝑐×105

√3×𝑍%×𝑈𝑛
                                                        (8) 

 

onde: 

Sn = potência nominal do transformador, em megawatts (MVA); 

Z% =Impedância percentual do transformador; 

Un = Tensão nominal do transformador, em quilovolts (kV). 

Na FIGURA 8 tem-se o resultado da simulação realizada pelo software 

ANAFAS, das correntes simétricas de curto-circuito que podem circular nos 

enrolamentos de três autotransformadores (150 MVA) conectados em paralelo em 

uma subestação da rede básica. As correntes encontradas foram na ordem de 1,5 kA 

no lado de 230 kV (aproximadamente 3,5 PU na base do transformador) e 2.5 kA no 

lado de 138 kV (aproximadamente 4,0 PU). 

Em função destas correntes de curto-circuito e possível estimar a temperatura 

que chegará os enrolamentos, considerando que o fabricante do transformador 

utilizou uma densidade de corrente máxima de 4 A/mm2, que é o valor máximo 

recomentado a fim de evitar perda de vida útil devido a pontos quentes no 

enrolamento. Considerando que o transformador com carga nominal e temperatura 

ambiente de 35 °C, tem-se como temperatura do enrolamento antes da falha pode 

estar em 100 °C.  
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FIGURA 8 – RESULTADO DA SIMULAÇÃO DE UM CURTO-CIRCUITO 

 

FONTE: O autor (2019) 

 

Aplicando a equação 6 e respeitando o tempo máximo da falha de 2 segundos, 

chega-se que a temperatura do enrolamento de 230 kV pode alcançar 102,5 °C e o 

de 138 kV pode chegar a atingir 103 °C logo após a falha,  o que é inferior ao limite de 

250 °C definido pela norma ABNT NBR 5356-5 (2016). Salienta-se que a tabela 2 do 

submódulo 23.3 do procedimento de rede do ONS, determina um tempo máximo de 

abertura do disjuntor e extinção da falha é de 150 ms. Em função deste tempo chega-

se a uma elevação de temperatura nos enrolamentos devido ao curto-circuito de 

apenas 0,2 °C. Com isso conclui-se que as elevações de temperatura nos 

enrolamentos oriundas de uma corrente transiente, não causam degradações 

térmicas significativas nos enrolamentos.  

A capacidade de resistir aos efeitos dinâmicos de curto-circuito deve ser 

demonstrada através de ensaios ou por cálculo em função do projeto. Para 

transformadores ligados a rede básica, ou seja, com tensão superior a 230kV existem 

apenas dois laboratórios no mundo que tem a capacidade de realizar o ensaio de 
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curto-circuito, um deles e o KEMA na Holanda e ou outro é o CESI na Itália (ISCHII, 

2018). Este é um ensaio especial e considerado como destrutivo. 

A corrente de curto-circuito assimétrica é a que causa maiores tensões 

mecânicas nos enrolamentos e ela pode ser calculado em função da corrente 

simétrica dada pela equação 7. A amplitude da primeira crista de corrente (î) é 

calculada através da equação 9.  

 

Î = 𝐼 × 𝑘 × √2                                                (9) 

 

onde: 

Î = corrente da primeira crista da corrente assimétrica, em quilo amperes (kA); 

Î = corrente de curto simétrica, em quilo amperes (kA); 

K = fator de crista para a corrente assimétrica. 

Segundo a ABNT NBR 5356-5 (2016) quando o valor da corrente de curto-

circuito do sistema for incluído no cálculo da corrente de falta, a relação X/R do 

sistema, se não aplicada dever ser assumida igual à do transformador. Sendo X/R a 

relação entre a reatância (X) e a resistência (R) do sistema. 

A  TABELA 1 especifica o valor para o fator de crista como função da relação 

X/R a ser usado para fins práticos. 

 

TABELA 1 – VALORES PARA O FATOR K X √2. 

Fonte: ABNT NBR 5356-5 (2016) 

 

Utilizando a TABELA 1 e considerando o X/R de 10 para os 

autotransformadores que foram considerados na simulação de curto-circuito da 

FIGURA 8, estima-se um pico da corrente de curto-circuito assimétrica na ordem de 

8,6 PU para 230 kV e 9,8 PU para 138kV.  

Conforme a ABNT NBR 5356-5 (2016), o maior valor de corrente de curto-

circuito se dará no pico do primeiro semiciclo, ou seja, em 4,16 milissegundos. Em 

virtude deste fato o sensor de esforços mecânicos (tensões mecânicas) deverá ter a 

capacidade de detectar eventos nessa grandeza de tempo. Segundo Rosentino, 2010 

X/R 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 14 

k x √2 1,51 1,64 1,76 1,95 2,09 2,19 2,27 2,38 2,46 2,55 

Nota: Para outros valores de X/R entre 1 e 14, o fator k x √2 pode ser obtido 
através de interpolação linear 



34 

 

as forças que surgem na parte ativa do transformador dependem do quadrado do valor 

da corrente de pico de curto-circuito e o sensor terá que ser capaz de medi-los. Na 

FIGURA 9 tem-se a forma de onda da corrente assimétrica que passará nos 

enrolamentos no momento da falta. 

 

FIGURA 9 – CORRENTE ASSIMÉTRICA DE FALTA 

 

Fonte: ABNT NBR 5356-5 (2016) 

 

A corrente de energização, também denominada de inrush, é outra fonte de 

evento transitório que assim como as correntes de curto-circuito são uma fonte de 

estresse aos enrolamentos do transformador, principalmente no que se refere a 

deformação de bobinas. 

A corrente de inrush tem como origem a saturação do núcleo no momento da 

energização do transformador, porém a sua ocorrência depende da combinação de 

dois fatores: fluxo magnético residual oriundo da última operação e do ângulo da 

tensão aplicada no instante da energização. Assim em um transformador trifásicos 

pode ocorrer fases com elevadas correstes de magnetização em quanto outras fases 

não apresentam este fenômeno. 
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A corrente de inrush pode atingir valores superiores a correntes de curto-

circuito, dependendo do arranjo sistêmico ao qual o transformador está inserido. 

Devido a este fato é necessário realizar simulações computacionais a fim de levantar 

a ordem de grandeza desta corrente, para que o sistema de proteção do transformador 

não enxergue a corrente de magnetização como uma falta e retire o equipamento de 

operação. 

A FIGURA 10, apresenta a corrente de inrush para energização a vazio do 

ATF-C (FIGURA 8) pelo lado de alta e com os outros dois autotransformadores 

energizados. A simulação foi feita no ATP (Alternative Transients Program) que é um 

programa especifico para o estudo de transitórios. 

 

FIGURA 10 – CORRENTE DE INRUSH EM UM TRANSFORMADOR 

 

FONTE: O autor (2019) 

 

O valor da corrente de inrush chegou a 4,2 kA ou aproximadamente 10 PU, 

ou seja, um valor superior aos 8,6 PU de corrente de curto-circuito assimétrica 

encontrada no enrolamento de 230kV deste mesmo transformador. O que vai de 

encontro com as literaturas que relatam tal fato. 
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• FORÇAS NO ENROLAMENTO. 

 

As tensões mecânicas (esforços) que surgem nos enrolamentos do 

transformador estão relacionadas com a intensidade do campo magnético gerado 

pelas correntes transitórias. Estes esforços podem ser divididos em duas 

componentes que são as radiais e axiais, sendo esta última a que tem maior 

intensidade e potencial de causar danos a parte ativa. 

A equação 10 expressa a força que surge em um condutor, é dada pelo 

produto vetorial do campo magnético (B) pela intensidade da corrente elétrica (L) que 

percorre um determinado comprimento do condutor (L).  

 

�⃗� = 𝐼 �⃗⃗� × �⃗⃗�                                                   (10) 

  

Como o ensaio de curto-circuito é o único meio físico de verificar a 

suportabilidade dos enrolamentos perante as tensões mecânicas que surgem nos 

mesmo durante uma falta, seria desejável que este ensaio fosse realizado. Porém 

como não se tem estrutura para realizá-lo no Brasil e a ABNT NBR 5356-5 (2016) 

permite que o mesmo seja substituído por simulações matemáticas com base na 

equação 10.  

 Nestas simulações os fabricantes apresentam as simulações do campo 

magnético, geradas pelas correntes que circulam nos enrolamentos, onde podem ser 

observadas as linhas de campo e os pontos mais críticos das forças radiais e axiais. 

Na FIGURA 11 têm-se as simulações de campos no transformador. 
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FIGURA 11 – SIMULAÇÃO DAS LINAS DE CAMPO NO TRANSFORMADOR 

 

Fonte: Adaptado de ISHII (2018) 

 

As forças radiais podem causar quatro tipos característicos de efeitos nos 

enrolamentos, dependendo do projeto do enrolamento e forças aplicadas a ele 

(ROSENTINO, 2010). Os dois primeiros tipos de falhas ocorrem na compressão das 

bobinas mais internas do enrolamento e são denominados de compressão de 

curvatura forçada (forced buckling) ou livre (free buckling) (ISHII, 2018). Ambas 

ocorrem quando o stress mecânico supera o limite elástico do condutor, tais efeitos 

podem ser vistos respectivamente na FIGURA 12 e FIGURA 13 respectivamente.  

Outro modo de falha devido aos esforças radiais é o de tração (hoop) que 

causa um aumento no diâmetro da bobina mais externa do enrolamento, devido ao 

rompimento do condutor ou superação do limite elástico. O spiraling acomete os 

enrolamentos do tipo helicoidal e ocorre quando o travamento da bobina é ineficiente 

ou pouco estável.  
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 FIGURA 12 – COMPRESSÃO DE CURVATURA FORÇADA 

 

Fonte: ISHII (2018) 

 

FIGURA 13 – COMPRESSÃO DE CURVATURA LIVRE 

 

Fonte: ISHII (2018) 

 

Os esforços axiais são os mais severos ao transformador e podem causar a 

falha do mesmo devido a redução da distância elétrica entre pontos de elevada d.d.p. 

Existem dois modos de falhas sendo o primeiro deles causado pela compressão axial 

com a curvatura do condutor entre os espaçadores radiais (bending). Esta falha ocorre 

quando o stress mecânico supera o limite elástico do condutor, pela dureza do 

condutor ser insuficiente ou as distâncias entre os espaçadores radiais ser muito 

grande.  

A outra falha ocorre quando os esforços mecânicos superam a estabilidade 

mecânica dos condutores, causando assim seu tombamento este fenômeno recebe o 

nome de tilting. Para evitar a falha da bobina é necessário que a mesma tenha uma 
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largura suficiente para distribuir a pressão sem que ocorra o tombamento lateral. Para 

evitar este efeito o bobinado deve ter uma largura mínima de 40mm.  

Na FIGURA 14 tem-se a representação do modo de falha por curvatura (a) e 

por tombamento (b). 

 

FIGURA 14 – FALHAS POR ESFORÇOS AXIAIS 

 

Fonte: SIEMENS (2014) 

 

Na FIGURA 15 tem-se um enrolamento de 230kV de um transformador com 

as mesmas características do que foi escolhido como referência da dissertação, que 

falhou devido aos esforços axiais causarem a diminuição da distância elétrica entre 

os discos da bobina (falha por bending).  

 

FIGURA 15 – FALHA DO ENROLAMENTO DE 230KV POR CURVATURA 

 

Fonte: O autor (2019) 
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2.3 O CONTROLE DA TEMPERATURA E DEFORMAÇÃO. 
 

O controle da temperatura de operação do transformador é fundamental para 

que ele atinja a vida útil regulamentar de 35 anos. As fontes de calor no transformador 

são as diversas perdas presentes na parte ativa somadas com a temperatura 

ambiente. Em resumo quanto maior a densidade de corrente nos enrolamentos maior 

serão as perdas ôhmicas dos enrolamentos e também as perdas proporcionadas pelo 

fluxo magnético no núcleo e partes metálicas. 

A temperatura ambiente é de suma importância para controle da degradação 

da isolação sólida do transformar, tanto que a ABNT NBR 5356-1(2007) determina 

que a temperatura média anual não seja superior a 30°C e a máxima diária inferir a 

40°C. Caso estes valores de temperatura ambiente sejam ultrapassados haverá 

necessariamente a limitação da carga a fim de limitar a perda da vida útil da isolação 

sólida solida que não pode ser substituída diferentemente da líquida que pode ser 

regenerada ou substituída.  

A temperatura ambiente é importante pois o resfriamento do transformador 

ocorre por convecção do OMI que troca o calor gerado na parte ativa com o ambiente 

externo. Na FIGURA 16 pode-se ver o diagrama esquemático mostrando o fluxo do 

óleo no interior do equipamento, onde o ponto mais quente do óleo se localiza na parte 

superior do tanque do transformador.  

 

FIGURA 16 – DIAGRAMA DA CONVECÇÃO DO OMI NO TRANSFORMADOR  

 

Fonte: ISHII (2018) 
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A medição da temperatura dos enrolamentos do transformador se dá de 

maneira indireta devida à impossibilidade de instalação de um PT100 no interior dos 

enrolamentos devido a elevada tensão existente neste ponto. A ABNT NBR 5356-7 

(2017) determina como se dá o cálculo desta temperatura em função do valor desta 

grandeza no topo do óleo. A referida norma cita a possibilidade de medição direta da 

temperatura do ponto mais quente do enrolamento através da utilização de fibra 

óptica.  

A ABNT NBR 5356-2 (2008) determina os valores de elevação de temperatura 

do topo do óleo e dos enrolamentos. Conforme a FIGURA 17 estes valores de 

temperatura servem como base para seleção da classe térmica dos materiais que 

serão utilizados no desenvolvimento dos sensores de temperatura e deformação. 

 

FIGURA 17 – ELEVAÇÕES DE TEMPERATURA DO TRANSFORMADOR.  

 

Fonte: ABNT NBR 5356-2 (2007) 

 

Constata-se que na figura 15 a norma adotou como sendo 15°C a diferença 

máxima da média de elevação de temperatura do enrolamento e do ponto mais 

quente, considerando o papel termoestabilizado. Só com a instalação de medição 
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direta de com fibra óptica, que pode ser validado certeza a garantia de elevação de 

temperatura do transformador.  

O controle da ventilação e por consequência a temperatura do transformador 

é realizado através de controladores eletrônicos que realizam a imagem térmica do 

enrolamento em função da temperatura do topo do óleo, da elevação de temperatura 

do enrolamento obtido no ensaio de elevação de temperatura de conforme ABNT NBR 

5326-2 (2008), e da corrente que circula no enrolamento que está sendo monitorado. 

O sistema de monitoramento disponibiliza a temperatura do topo do óleo e 

calcula a média do enrolamento. Com estas informações ele controla a entrada dos 

estágios de resfriamento e gera alarmes quando atingidos valores pré-determinados 

de temperatura e até mesmo o desligamento do transformador quando se atinge o 

valor máximo de temperatura do enrolamento, conforme figura 16. 

 

FIGURA 18 – CONEXÕES AO MONITOR DE TEMPERATURA.  

 

Fonte: TREETECH (2019) 
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• DETECÇÃO DE DEFORMAÇÕES. 

 

Diferentemente da temperatura não existem sensores que monitoram 

deformações sofridas pelos enrolamentos, quer seja devido a impactos no transporte 

do transformador ou por deformações oriundas das tensões mecânicas resultantes de 

correntes de falta. Existe apenas um ensaio executado com o transformador desligado 

que pode dar indícios de deformação do seu núcleo ou bobinas em função da 

mudança na geometria das bobinas, este ensaio é conhecido como FRA – Análise de 

Resposta em Frequência.  

Segundo a brochura A2.26 do CIGRÉ o FRA são quaisquer medições das 

frequências em razão das funções de transferência dos enrolamentos do 

transformador, com a intenção principal de detectar a deformação do enrolamento 

através das alterações das suas capacitâncias ou indutâncias.  Na FIGURA 19, há 

esquemático das capacitâncias e indutâncias existentes na parte ativa do 

transformador. 

 

FIGURA 19 – REPRESENTAÇÃO DAS IMPEDÂNCIAS DA PARTE ATIVA  

 

Fonte: Adaptado de OMICRON (2010) 

 

A maioria dos equipamentos de FRA utiliza a metodologia da varredura em 

frequência que nada mais é que a injeção de um sinal de frequência variável em um 

terminal do transformador e medi a resposta que surge em um outro terminal. A partir 
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destas medições de tensão e corrente aplicados pode-se calcular a impedância, 

relação de transformação e a função de transferência do espécime sob teste. 

Neste ensaio é medido não só a amplitude dos sinais, como também o ângulo 

de fase, pois através deste dado é possível observar a mudança das características 

indutivas ou capacitivas do transformador, geradas por uma provável mudança da 

geometria da parte ativa. 

Segundo a força tarefa C.57.149 do IEEE, cada região do gráfico representa 

a resposta a uma alteração da parte ativa do transformador. Mudanças da resposta 

de um enrolamento em determina frequência pode indicar uma mudança na geometria 

do enrolamento.  Na TABELA 2, tem-se a determinação do provável defeito em função 

da frequência em que houve a distorção da curva do FRA. 

 

TABELA 2 – DEFEITO EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CURVA DO FRA. 

Frequência Provável Defeito  

20 Hz a 2 kHz Deformação do núcleo, circuito aberto ou em curto e magnetismo residual 

2 kHz a 20 kHz   movimento entre enrolamentos ou alteração da força de prensagem 

20 kHz a 200 kHz   Deformação do enrolamento principal ou regulação 

200 kHz a 2 MHz   Movimentação do enrolamento principal ou regulação 

 FONTE: adaptado da IEEE FRA TASK FORCE C.57.149 (2005) 
 

O ensaio de FRA é comparativo e devido a este fato ele deve ser executado 

antes e após de movimentações do transformador e antes da entrada em operação 

do equipamento para que haja uma referência da resposta da parte ativa ao ensaio. 

Caso não exista o ensaio de referência é possível realizar o diagnóstico comparando 

com as outras fases de um transformador trifásico, a outra unidade de um banco 

monofásico, ou até mesmo a outro equipamento com mesmo projeto. 

Na FIGURA 20, observa-se uma anomalia na resposta do ATF-A a partir da 

frequência de 400 kHz, se comparado ao transformador (ATF-B) que não sofreu a 

influência de um curto-circuito oriundo da rede de distribuição de energia. Segundo o 

critério de diagnóstico da TABELA 2, defeitos nesta faixa de frequência sugere uma 

provável movimentação do enrolamento. 
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FIGURA 20 – DEFORMAÇÃO NO ENROLAMENTO DO ATF-A 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

Com o desenvolvimento do sensor de esforços mecânicos será possível 

detectar alguns defeitos apresentados na TABELA 2, como a deformação do núcleo, 

alteração da força de prensagem e até mesmo deformação dos enrolamentos. O 

sensor será capaz de medir o valor dos esforços que causam estes efeitos nos 

bobinados do transformador, o que não era possível até então. Com estes valores 

será possível comprovar se as simulações realizadas para o ensaio de curto-circuito 

estão aderentes com o que ocorre na prática. 

 

2.4 FIBRA ÓPTICA E GRADE DE BRAGG. 
 

A fibra óptica é um guia de onda óptico constituído de um núcleo dopado 

altamente transparente e uma casca (CARVALHO, 2010). A diferença entre os índices 

de refração do núcleo e casca proporciona a reflexão total da luz que é conduzida no 

interior da fibra. 

O núcleo da fibra monomodo tem um diâmetro de poucos micrometros e a 

casca na ordem de poucas centenas de micrometros, formando um conjunto muito 

fino e frágil. Devido a isto, as fibras são recobertas com uma capa de material mais 

espesso para protegê-la de choques mecânicos. Nesta dissertação serão utilizadas 

fibras com capas que suportem as temperaturas típicas do interior do transformador 
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que podem chegar até 140°C. Na FIGURA 21 tem-se a estrutura básica de uma fibra 

óptica. 

 

FIGURA 21 – ESTRUTURA DA FIBRA ÓPTICA 

  
Fonte: O autor (2019) 

 

Existem dois tipos de fibra óptica, a multimodo e a monomodo. A diferença 

física entre elas é que a monomodo possui um núcleo muito mais fino que a 

multimodo. As fibras multimodo apresentam, uma capacidade de transmissão de sinal 

na ordem de poucos quilômetros, ante as dezenas ou centenas de quilômetros da 

fibra monomodo (MORIMITO, 2018).  

Devido a confiabilidade e o custo relativamente baixo as fibras ópticas tiveram 

uma grande aceitação na área de sensoriamento, pois com ela é possível medir 

diversas grandezas físicas, proporcionando a sua aplicação nas mais diversas áreas 

das engenharias. 

As vantagens dos sensores ópticos em relação aos convencionais segundo 

Bosselmann et al. (2008) são: imunidade das fibras ópticas frente às interferências 

eletromagnéticas, capacidade de transmissão de sinais de elevada frequência e 

largura de banda, capacidade de multiplexação de sinais de vários sensores em uma 

única fibra, compactação e uso de espaços reduzidos, possibilidades de medições 

não invasivas.  
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• FIBRA COM GRADE DE BRAGG - FBG. 

 

A fibra com grade de Bragg (FBG - Fiber Bragg Grating) segundo Stephen 

(2012) é um sensor óptico do tipo pontual, que tem se consolidado devido ao seu 

potencial para a medição de uma infinidade de parâmetros físicos importantes. A FBG 

tem recebido atenção significativa devido ao fato de que possibilita a medição por 

variação de frequência, tornando-a imune também as variações de amplitude da 

potência óptica. Além disso, as FBGs possibilitam a formação de redes de sensores 

na mesma fibra óptica, sendo que cada sensor pode medir um parâmetro específico 

(STEPHEN, 2012).  

As FBGs visam solucionar alguns problemas comuns no setor elétrico, como 

o controle da ampacidade dos condutores das linhas de distribuição e transmissão, a 

medição da corrente elétrica e tensão em circuitos de alta tensão, o monitoramento e 

a manutenção das barragens, transformadores de potência, hidrogeradores, etc 

(ROSOLEM, 2016). 

A FBG é um filtro seletivo que reflete apenas uma estreita faixa de um 

espectro, cuja refletividade máxima é encontrada no comprimento de onda de Bragg 

λB. Elá é construída criando um refletor Bragg distribuído ou uma variação periódica 

no índice de refração do núcleo da fibra em um segmento curto de uma fibra óptica. 

Essa estrutura reflete comprimentos de onda específicos da luz enquanto transmite 

outros, funcionando como um filtro rejeita faixa, como pode ser visto no diagrama 

esquemático da FIGURA 22. 

O comprimento de onda de Bragg é determinado pelo período da rede (Ʌ) e o 

índice de refração efetivo (ne). Quando o período da FBG sofre uma alteração quer 

seja pela ação da temperatura ou tensão mecânica, o período de grade (Λ) é alterado 

e por consequentemente o comprimento de onda de Bragg (B) também muda 

linearmente.  

.  
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FIGURA 22 – ESQUEMA BÁSICO DE FUNCIONAMENTO DA FBG 

 

Fonte: SILVA (2005) 

 

O comprimento de onda refletido no refletor de Bragg (comprimento de onda 

de Bragg) é definido pela equação 11 (WERNECK, 2013).  

 

B = 2ne.Λ                                                        (11) 

 

Onde: 

 ne = é o índice de refração efetivo da grade; 

 Λ = é o período da grade. 

Realizando a derivação parcial da equação 11 em relação a temperatura e 

deformação escreve-se a equação 12, que determina a variação do comprimento de 

onda e a sensibilidade do sensor em função da temperatura (T) e deformação (𝑙). 

 

𝛥𝜆𝐵 = 2 (Ʌ
𝜕𝑛𝑒

𝜕𝑙
+ 𝑛𝑒

𝜕Ʌ

𝜕𝑙
)  𝛥𝑙 + 2 (Ʌ

𝜕𝑛𝑒

𝜕𝑇
+ 𝑛𝑒

𝜕Ʌ

𝜕𝑇
)  𝛥𝑇                     (12) 

 

A FIGURA 23 ilustra o deslocamento do comprimento de onda quando a fibra 

é tracionada, esta variação de um estado inicial é utilizada para medição da 

sensibilidade. Essa dependência do comprimento de onda da FBG em função da 
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deformação mecânica o tornou muito interessante para uso em muitas aplicações. 

Muitos tipos de substratos e materiais são adaptados ao FBG para criar diferentes 

tipos de sensores, sempre utilizando o princípio de variação do período da grade. 

 

FIGURA 23 – DESLOCAMENTO DO COMPRIMENDO DE ONDA DA FBG 
 

 

Fonte: Adaptado de ROSOLEM (2016) 

 

Uma das vantagens da tecnologia com FBGs é que há possibilidade de 

gravação de inúmeras grades de Bragg em série na mesma fibra, criando assim uma 

rede de sensores, conforme pode ser visto na FIGURA 24. Esse recurso é muito 

importante porque permite que os sensores sejam conectados a um único 

equipamento interrogador, reduzindo assim o custo total do sistema.  

O interrogador FBG mais comercializado contém uma fonte óptica branca, um 

analisador de espectro óptico, um circulador e um comutador óptico. A capacidade de 

monitoramento deste equipamento é flexível, pois vai de uma dezena para um canal 

a algumas centenas de FBGs para múltiplos canais. 

 

FIGURA 24 – REDE DE FBGS CONECTADA A UM INTERRROGADOR 

 

Fonte: adaptado de ROSOLEM (2016) 
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3 ESTADO DA ARTE 

 

Os sensores de fibra óptica têm se apresentado como uma tecnologia com 

um enorme potencial para utilização no SEP em especial nos transformadores de 

potência. Nesta seção serão apresentados a compilação dos artigos selecionados 

oriundos da pesquisa bibliográfica sobre o tema e que serão alvo de um estudo 

detalhado para o desenvolvimento deste projeto de pesquisa. 

• Artigo – FGG para monitoramento de transformadores imersos em óleo 

(JIANG et al, 2016). 

  Em JIANG et al. (2016) descreve-se uma prova de conceito de um sistema 

de medição de temperatura em transformadores imersos em óleo, baseado em sensor 

de temperatura à FBG revestido com poliimida por ser apropriado para aplicação em 

alta temperatura e ter uma boa isolação elétrica. Esta FBG foi cuidadosamente 

encapsulada para garantir resistência à deformação, troca de calor em tempo real com 

o enrolamento, e para evitar problemas como descargas parciais. 

O encapsulamento do sensor foi feito com resina epóxi e a capa de fibra óptica 

é de teflon (PTFE) por este suportar alta temperatura e operar em ambiente corrosivo. 

Além disto, a capa da fibra óptica tem cortes helicoidais para garantir a troca de calor 

com o óleo isolante. A FIGURA 41 mostra como ficou o encapsulamento do sensor de 

temperatura. 

Os testes de precisão, estabilidade e sensibilidade dos sensores foram 

realizados aumentando a temperatura do óleo e medindo o comprimento de onda 

através de um interrogador de FBG. Nestes testes o sistema teve uma resolução de 

medição de 1ºC para uma faixa de temperatura de 30º a 150ºC, que abrange a 

temperatura de funcionamento de um transformador.  

Na aplicação deste trabalho, foram colocados três sensores instalados entre 

o quarto e o quinto discos dos enrolamentos de alta, média e baixa tensão da Fase A. 

Na figura FIGURA 25 é mostrado o Sensor FBG de temperatura instalado no 

enrolamento do transformador. Para verificar se não ouve danos aos sensores e a 

fibra durante a instalação foi realizado o ensaio de elevação de temperatura no 

transformador monitorando a respostas da FBG. Os autores afirmam que a variação 

de temperatura está coerente com o resultado esperado e que esta condição prova 

que os sensores instalados no enrolamento podem refletir com precisão a mudança 

de temperatura em função da carga dos enrolamentos. 
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Os autores concluíram que o transformador equipado com 3 sensores FBG 

de temperatura funcionaram de forma estável por mais de um ano. A fixação do sensor 

foi realizada sem a utilização de cola e a FBG escolhida é revestida de poliimida por 

suportar altas temperaturas de operação e operar em ambientes corrosivos. 

Analisando este artigo concluiu-se que o encapsulamento da FBG com resina 

de epóxi pode a vir gerar descargas parciais se instalado em um transformador com 

tensão superior a 230 kV e que a resolução de leitura de 1ºC não é aderente com o 

praticado pelos sistemas de monitoramento a fibra óptica comerciais que tem 

resolução de 0,1 ºC  

 

FIGURA 25 – SENSOR FBG DE TEMPERATURA NO ENROLAMENTO 

 

Fonte: JIANG et al (2016) 

 

• Artigo – Monitoramento on-line com FBG do ponto quente e cálculo da 

perda de vida útil para transformadores imersos em óleo. (ZHANG X et 

al, 2014). 

Em Zhang, Huang e Huang (2014) apresenta-se o resultado da instalação de 

FBG em um transformador trifásico de 110 kV que passava pelo processo de reforma. 

Foram instalados sensores em cada um dos enrolamentos e nos jugos superior e 

inferior do núcleo, como pode ser vista na FIGURA 26. 

Para realizar a conexão entre as fibras ópticas com o exterior do 

transformador os autores mencionam o uso de uma “placa de interface óptica”. A 

referida placa de interface óptica, de acordo com os autores, é produzida com 

tecnologia patenteada, inseparável de aço inoxidável, que pode ser instalada na 
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parede do tanque do transformador e garantir que não haja vazamento e que o sinal 

óptico possa alcançar a parte externa com baixa perda óptica. 

Os autores realizaram um experimento de elevação da temperatura com 

objetivo de encontrar o ponto mais quente. De acordo com a norma lEC 60076-2, o 

ponto quente situa-se na parte superior dos enrolamentos. Deste modo, foi encontrado 

o ponto quente no experimento de elevação de temperatura nos enrolamentos de alta 

tensão, fase C, entre a segunda e a terceira camada de expiras. 

 

FIGURA 26 – FBG INSTALADA NO ENROLAMENTO E NÚCLEO  

 

Fonte: ZHANG X et al (2014) 

 

Neste trabalho pode-se destacar quanto aos aspectos de implementação 

física dos sensores o seguinte: 

A instalação dos sensores foi realizada durante a reforma do equipamento em 

fábrica; 
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A fixação dos sensores foi realizada por encaixe com faixas de tecidos nos 

locais de interesse; 

A proteção da fibra também foi realizada com um tubo espiral, como no artigo 

anterior. 

Foi comentado o uso de um interrogador de vários canais ópticos, mas não 

foi esclarecido se o sensoriamento é realizado de forma pontual ou se foi formada uma 

rede com as FBG´s. 

Salienta-se que equipamentos até este nível de isolamento (138kV), não 

causam uma preocupação com descargas parciais, diferentemente dos 

transformadores ligados ao SEP que é o objetivo desta dissertação. 

• Artigo – O Monitoramento da temperatura dos enrolamentos do 

transformador baseado em FBG. (JIA et al, 2015). 

JIA et al, (2015) descrevem o sistema de monitoramento da temperatura do 

enrolamento do transformador, baseado na rede de Bragg, incluindo três partes: um 

programa de monitoramento de temperatura baseado na linguagem de programação 

LabVIEW, um sistema de demodulação de comprimento de onda da rede de Bragg e 

um sensor de temperatura FBG. Quando a temperatura dos enrolamentos do 

transformador muda, o comprimento de onda central da rede de Bragg muda em 

função deste parâmetro. A fonte de luz ASE (Amplified Spontaneous Emission) de 

banda larga emite luz, que é transmitida do circulador óptico para a rede de Bragg no 

núcleo da fibra. A luz refletida entra no módulo de demodulação do comprimento de 

onda novamente através do circulador óptico. O módulo de demodulação de 

comprimento de onda transmite o comprimento de onda central da informação de 

reflectância espectral e as informações de pico de energia para o computador. O 

computador analisa, processa as informações e exibe os dados em formato gráfico 

por meio do programa LabVIEW.  

Os resultados experimentais mostraram que este sistema possui uma medida 

precisa, que atendia aos requisitos de precisão da temperatura do enrolamento do 

transformador definidos pelos autores. Nesta dissertação utilizaremos a leitura de 

múltiplas FBG, com taxas de amostragens distinta para temperatura e tensão 

mecânica. 
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• Artigo – A metodologia para medição da temperatura interna de 

transformador de potência baseado em sensores de FBG. (WEI_GEN et 

al, 2008). 

WEI-GEN et al. (2008) realizaram a modelagem térmica do transformador de 

potência para estimar a temperatura do ponto mais quente de enrolamento. A 

aplicação de sensores de fibra óptica foi empregada para medir a temperatura interna 

do transformador diretamente e poder obter a temperatura real com alta precisão e 

estabilidade, superando as limitações dos sensores elétricos tradicionais. Este artigo 

analisou o princípio de medição do sensor FBG e apresentou a construção de uma 

plataforma de medição de temperatura interna do transformador com sensores de 

temperatura FBG, adotou-se também o método de curto-circuitar um dos 

enrolamentos para simular o processo de aplicação de carga e medir a temperatura 

gerada. Finalmente, a medição da temperatura interna do transformador foi 

conduzida, respectivamente, com sensores de temperatura FBG e termopares. A 

comparação e a análise dos resultados mostraram que os sensores FBG podem 

efetivamente medir a temperatura interna do transformador. 

• Artigo – Monitoramento térmico on-line de transformadores por meio de 

sensores de redes de BRAGG em fibra óptica. (SANS et al, 2013). 

SANS et al. (2013), descreve o resultado de um P&D ANEEL, realizado pelo 

LACTEC para a COPEL Distribuição, que desenvolveu de um sistema óptico de 

monitoramento térmico em transformadores de potência, no qual a fibra foi instalada 

em um transformador de distribuição de 138/34,5/13,8kV de 41,67MVA quando da sua 

reforma.  

Neste projeto foram instalados 4 conjuntos de sensores no transformador 

sendo que cada conjunto era composto de 6 sensores em série. Sans relata que O 

processo de instrumentação dos sensores apresentou diversos problemas, 

especialmente durante o processo produtivo do transformador, e ainda relativo à 

fragilidade das fibras ópticas e que ao final do processo de instrumentação restaram 

apenas 3 sensores de Bragg disponíveis para utilização. 

Para a instalação das fibras foram confeccionados dutos no exterior do 

transformado para acomodá-las de forma adequada e segura.  A fibra óptica sai da 

caixa de comando do transformador até a casa de comando da subestação, onde está 

localizado o interrogador óptico que realiza a leitura das temperaturas. 
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O autor constatou que existe uma correlação das temperaturas medidas pelas 

FBGs com a do sensor PT100 do topo de óleo e com os valores indicados pelo sistema 

de monitoramento baseado na imagem térmica dos enrolamentos. 

Assim como o artigo anterior este artigo comprova a viabilidade de medição 

de temperatura através de FBGs que é um dos objetivos desta dissertação, porém 

este parâmetro será medido em certas situações para que seja efetuada a 

compensação da temperatura na leitura realizada pela FBG de tensão mecânica, 

diferentemente dos artigos analisados. 

 

FIGURA 27 – TEMPERATURA MEDIDA PELO PT100(TOPO) E PELA FBG(T1) 

 

Fonte: SANS et al (2013) 

 

• Artigo – análise da dinâmica de deformação de enrolamentos de 

transformadores de potência em falta de curto-circuito por meio de 

métodos de elementos finitos (FEM) (ZHANG H et al, 2014). 

No trabalho de ZHANG H et al (2014) foi simulado os efeitos de corrente de 

curto-circuito em transformador de potência imerso em óleo com tensão de 220 kV, 

equipamento compatível ao que pretende usar como base para desenvolver os 

sensores desta dissertação.  

De acordo com esta referência, as técnicas numéricas como o FEM também 

são usadas para calcular a resposta da falha de curto-circuito nos enrolamentos do 

transformador. No entanto, a prensagem dos enrolamentos e a propriedade elástica 
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do espaçador podem influenciar na deformação dinâmica prevista. Sabe-se que a 

elasticidade de um espaçador é muito menor do que no disco de cobre, o que resulta 

em uma maior deformação nos espaçadores. Especialmente, para os transformadores 

imersos em óleo, a elasticidade linear do espaçador sob o óleo é diferente daquela 

encontrada em um espaçador instalado em um transformador do tipo seco. Nesta 

referência, ambos os elementos (disco de cobre e espaçador) são considerados meios 

elásticos e modelos FEM bidimensionais (2-D) e tridimensionais (3-D) são utilizados 

para analisar a dinâmica de resposta magneto-mecânica em enrolamentos de tensão 

baixa, média, alta e reguladora (LV, MV, HV e RV), respectivamente. 

A força axial máxima de curto-circuito é modelada conforme a FIGURA 28. 

Para o modelamento dos espaçadores, foi realizada a medição da característica de 

elasticidade não linear dos mesmos após a imersão em óleo por um mês realizando-

se a medição a 65 °C. 

 

FIGURA 28 – FORÇA AXIAL NO ENROLAMENTO DE BAIXA TENSÃO. 

 

Fonte: Adaptado de ZHANG H et al (2014) 

 

De acordo com ZHANG H et al (2014), o sinal dinâmico da força de curto-

circuito pode ser considerado como um sinal muito menor que a força aplicada na 

prensagem do enrolamento no processo fabril. A FIGURA 29 mostra os dois passos 

para implementar todo o processo de carregamento, a primeira é o esforço de 

prensagem até o ponto de operação estável dos enrolamentos, a segunda é a força 

composta pela força eletromagnética mais a prensagem, isso para cada seção de 

enrolamento. 
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FIGURA 29 – FORÇAS DINÂMICAS NO ENROLAMENTO 

 

Fonte: Adaptado de ZHANG H et al (2014) 

 

O autor conclui afirmando que os resultados refletem os efeitos da força de 

prensagem e a propriedade elástica não-linear na deformação do enrolamento, o que 

pode ser útil para o projeto do transformador e o diagnóstico de falhas. 

Este artigo serviu como base para os cálculos dos esforços dinâmicos do 

encapsulamento do sensor de deformação, pois apresenta o valor de 

aproximadamente de 14 MPA como sendo a tensão mecânica que surge nos discos 

dos enrolamentos quando alimentando um curto-circuito. Pode-se constatar também 

a importância da prensagem da bobina no processo fabril, tendo em vista que o valor 

desta força que garante a estabilidade da bobina. Sabe-se que este valor é calculado 

em função dos esforços que podem surgir quando cada enrolamento é submetido a 

corrente de falta, sendo assim o valor difere em função da tensão e potência do 

bobinado.  

• Artigo – Pesquisa sobre um novo sensor de pressão axial de fibra óptica 

para enrolamento de transformador baseado em FBG (LIU et al, 2017). 

LIU et al. (2017) descrevem um novo tipo de sensor de pressão por fibra ótica 

para a medição da força axial do enrolamento do transformador baseado no princípio 

da grade de Bragg em fibra.  
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O sensor proposto pelos autores pode ser visto na FIGURA 48, e que de 

acordo com o seu projeto, quando uma carga é aplicada na parte superior do sensor, 

as pressões do sensor são concentradas no meio do arco, onde estará localizada a 

FBG para medir o esforço. 

Os autores utilizaram o PEEK, que é um plástico especial de engenharia como 

material de substrato do sensor. A resina PEEK tem as vantagens de grande rigidez, 

melhor estabilidade dimensional e coeficiente de expansão linear muito pequeno 

podendo assim ser usado em temperaturas de 250 ºC por um longo período de tempo. 

O sensor foi projetado com a mesma geometria dos espaçadores utilizados entre os 

enrolamentos do transformador conforme a FIGURA 30.  

 

FIGURA 30 – SENSOR DE ESFORÇOS MECÂNICOS 

 

Fonte: LIU et al (2017) 

 

No encapsulamento proposto pelos autores foram colocadas duas FBGs no 

mesmo canal, sendo que a que mede deformação está colada e a de temperatura 

não.  

Foi verificada a resposta do sensor quanto à pressão com o auxílio de uma 

prensa hidráulica. Na FIGURA 31 tem-se a curva de calibração do sensor 

desenvolvido pelo autor. 
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FIGURA 31 – CURVA DE CALIBRAÇÃO DO SENSOR 

 

Fonte: Adaptado de LIU et al (2017) 

 

Uma vez realizada a calibração do sensor, for realizado a instalação de 3 

sensores dentro de uma bobina e colocado em um tanque de para simulação dos 

esforços axiais estáticos e dinâmicos com pressão variando de 0 a 14 MPa. Os 

ensaios de esforço estático foram realizados aplicando uma rampa de subida com 

posterior descida da pressão, já o dinâmico foi feito aplicando as pressões por um 

período de tempo variando de 1 a 2 segundos.  

Os resultados dos testes mostram que a sensibilidade do sensor é de 0,133 

pm / kPa e o erro de repetibilidade é de 2,7%. Os autores afirmam que os dados do 

sensor de pressão de fibra óptica em diferentes posições mantêm-se consistentes e 

repetíveis, o que os qualificam a cumprir a exigência do monitoramento em tempo real 

da força axial de enrolamento do transformador. 

Este artigo foi utilizado como base para o desenvolvimento do sensor de 

tensões mecânica, porém foi constatado que a FBG poderia sofre influência da tensão 

mecânica por estar instalada no mesmo canal da FBG de esforços mecânicos. Foi 

constatado que os ensaios foram realizados com uma pressão muito superior ao 

encontrado tipicamente em um transformador e o ensaio para leitura de eventos 

transitórios foi realizado em um uma escala de tempo não condizente com a destes 

eventos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 
 

A técnica utilizada para medição da temperatura e tensões mecânicas 

(esforços) é detalhada neste capítulo, através de dois tópicos que são os Materiais e 

os Métodos empregados para atingir o objetivo proposto. 

 

4.1 MATERIAIS 
 

Para atingir o objetivo proposto foram utilizados os seguintes materiais: 

Equipamentos: interrogador óptico, sistemas de compressão mecânica 

(prensa), câmera climática, máquinas de emendas de fibras ópticas e tanque de 

simulação. 

Materiais de consumo: sensores de fibra óptica do tipo FBG com cobertura de 

poliimida e FBG array com cobertura de GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer), 

cordões de fibra óptica, resinas e colas, placas de materiais poliméricos e compósitos, 

óleo mineral isolante LUBRAX AV 66 IN. 

Softwares: MATLAB, ENLIGHT, COMSOL. 

 

4.1.1 Fibra óptica 

 

Nos experimentos foram utilizadas duas fibras ópticas, ambas monomodo, 

que têm como temperatura máxima de operação igual ou superior ao do ponto mais 

quente permitido no enrolamento do transformador que é de 120 ºC conforme a ABNT 

NBR 5356-2 (2007). 

A fibra escolhida para os experimentos com o intuito de avaliar o 

encapsulamento das grades para medição dos esforços foi a que tinha gravado 

apenas uma grade de Bragg na fibra e devido a este fato foi nomeada com FBG 

convencional neste trabalho. A decisão de utilizar dois tipos de fibras foi devido ao 

custo mais baixo da FBG convencional se comparado a fibra com múltiplas grades e 

também facilidade de leitura e manipulação das informações no software ENLIGHT. 

A FBG convencional com revestimento de poliimida tem como temperatura de 

operação de -40 até 300 ºC, comprimento de onda entre 1510 nm a 1590 nm  para 25 

ºC, perfil apodizado, conector SC/APC em ambas as extremidades,  comprimento da 

fibra 1m, sensibilidade térmica de 10,7 pm/ºC e a deformação de 1,2 pm/με 
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(ATGRATING, 2018). Na FIGURA 32 tem-se as caractersticas técnicas da FBG 

convencional, e na FIGURA 33 a FBG convencional encapsulada para medição de 

tensões mecânicas (deformação). 

 

FIGURA 32 – CARACTERÍSTICAS DA FBG CONVENCIONAL  

 

FONTE: ATGRATING (2018) 
 

FIGURA 33 – FBG CONVENCIONAL ENCAPSULADA  
 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

 



62 

 

 

Após a otimização do encapsulamento das grades de Bragg para medição de 

temperatura e tensão mecânica (deformação), foram utilizadas fibras com 5 grades 

de Bragg gravadas e que possui revestimento com GFRP (Glass Fiber Reinforced 

Polymer) que aumenta a resistência mecânica da fibra possibilitando a sua aplicação 

em transformadores de potência. As caractersticas técnicas da FBG array estão na 

FIGURA 34. 

 

FIGURA 34 – CARACTERÍSTICAS DA FBG ARRAY 

 

FONTE: ATGRATING (2019) 
 

A FBG Array com revestimento de polímero reforçado com fibra de vidro 

(GFRP) tem como temperatura de operação entre -40 e 160 °C, com 5 (cinco) FBGs 

situadas nos comprimentos de onda de: A-1530 nm, B-1535 nm, C-1540 nm, D-1545 

nm e E-1550 nm, distância entre FBGs de 2,0 m e com conectores FC/APC em ambas 

extremidades do cabo que possui um comprimento total de 12,0 m conforme mostrado 

no esquemático da FIGURA 35. 
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FIGURA 35 – ESQUEMÁTICO DA FBG ARRAY 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

Na FIGURA 36 está apresentado o Test Report do cabo array com as 

seguintes especificações: CW = Central Wavelength (nm); BW = BandWidth ou  

FWHM (Full Width at Half Maximum) (nm); SLSR = Side Lobe Suppression Ratio (dB); 

Ref. = Reflectivity (%). 

 

FIGURA 36 – RELATÓRIO DE TESTE DA FBG ARRAY  

 

FONTE: O autor (2019) 
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A fim de evitar danos mecânicos e térmicos na fibra e reduzir a probabilidade 

de a fibra gerar descargas parciais dentro do transformador, foi colocado sobre elas 

uma espiral em material PTFE fornecido pela HellermannTyton, que é amplamente 

utilizado nos sensores de temperatura a fibra ótica comerciais. As espirais wrap de 

PTFE (Polytetrafluoroethylene) são recomendados para a proteção de cabos e fibras 

ópticas para uso em meio agressivo quimicamente e/ou em alta temperatura. Na 

FIGURA 37 são apresentadas as especificações técnicas da espiral Wrap em PTFE 

da HellermannTyton. 

 

FIGURA 37 – CARACTERÍSTICA DA ESPIRAL EM PTFE  

 

FONTE: HELLERMANNTYTON (2019) 
 

O ponto de fusão de PTFE é de cerca de 327 °C, e o PTFE puro é quase 

totalmente quimicamente inerte, altamente insolúvel na maioria dos solventes ou 

químicos, e termicamente estável o suficiente para ser usado entre -200 °C e +260 

°C, sem degradação. Outras propriedades úteis do PTFE são: sua alta resistência à 

flexão, mesmo em baixas temperaturas, alta resistência elétrica e rigidez dielétrica, 

resistência à água e baixo coeficiente de atrito. (FLUOROTEC, 2019) 
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4.1.2 Interrogador 

 

O interrogador tem a função de emitir, detectar e interpretar um sinal óptico, 

estas informações são disponibilizadas para o usuário através de um software. Nos 

experimentos foram utilizados dois interrogadores fabricados pela Luna HYPERION, 

modelo Micron Optics - si155, apresentado na FIGURA 38 

 

FIGURA 38 – INTERROGADOR MICRON OPTICS 

 

FONTE: MICRON OPTICS (2019) 
 

O si 155 é um interrogador de sensores ópticos sem ventilador de nível 

industrial que fornece medições confiáveis, precisas e a longo prazo de centenas de 

sensores em 4 canais paralelos de 160 nm de largura. Possui um laser de 

comprimento de onda varrido de alta potência, baixo ruído e ultra largura, com 

precisão absoluta garantida em todas as varreduras. O si 155 tem até 4 canais 

paralelos, sendo que cada um com conta com uma fonte despolarizada (MICRON 

OPTIC, 2019).  

O interrogador é compatível com o Software ENLIGHT Sensing Analysis, que 

fornece um conjunto de ferramentas para aquisição de dados, tratamento e análise de 

redes de sensores ópticos. Na FIGURA 39 tem-se a imagem de uma das telas do 

software ENLIGHT. 

Nos ensaios fez-se necessário a utilização de 2 interrogadores devido a 

diferença de tempo que ocorrem os eventos a serem medidos. Enquanto os esforços 
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mecânicos oriundo de um evento de curto-circuito tem duração de poucos 

milissegundos, a constante térmica do transformador é de algumas horas.   

Para uma leitura de temperatura e esforços estáticos foi utilizado o 

interrogador com frequência de amostragem de 100 Hz, já para os esforços dinâmicos 

o interrogador com frequência de a 5kHz. Na FIGURA 40 têm-se os dados técnicos 

dos interrogadores. 

 

FIGURA 39 – TELA DO SOFTWARE ENLIGHT 

 

FONTE: O autor (2019) 
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FIGURA 40 – DADOS TÉCNICOS DO INTERROGADOR 

 

FONTE: MICRON OPTICS (2019) 
 

4.1.3 Compósitos e poliméricos  

 

O material do substrato onde o FBG é fixo é muito importante no desempenho 

do instrumento óptico (sensor). Duas questões importantes em relação a este 

substrato são a forma e o tipo de material. A forma depende de onde o sensor é 

colocado nos enrolamentos. Para simplificar a introdução do sensor em uma futura 

fabricação de transformadores, adotou-se a forma do sensor como calços para os 

enrolamentos. 

Os materiais que foram utilizados para o encapsulamento dos instrumentos 

ópticos (sensores) de temperatura e tensões mecânicas (esforços) foram de 

preferência os materiais que vêm sendo utilizados nas últimas décadas no processo 

de fabricação de transformadores de potência, devido a sua resistência mecânica, 

rigidez dielétrica e compatibilidade com óleo mineral isolante. Quando isto não foi 

possível foi utilizado um novo material, que atendam aos requisitos técnicos exigidos 

para a referida aplicação. 

 

• PRESSPHAN 

 

Para o encapsulamento do sensor de temperatura será utilizado o pressphan, 

que é amplamente utilizado como espaçador de espiras dos enrolamentos dos 

transformadores. O pressphan é obtido a partir de fibras de celulose provenientes da 

madeira assim como o papel Kraft utilizado na isolação dos condutores e 
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enrolamentos, porém o pressphan passa por um processo de prensagem a fim de 

obter um material com maior espessura e resistência mecânica.  

Para inserir a medição de temperatura entre segundo e terceiro discos da 

parte superior do enrolamento, que geralmente é o ponto mais quente do bobinado, 

será apenas necessário realizar um alojamento da grade de Bragg no espaçador que 

já seria utilizado. Na FIGURA 41 tem-se um exemplo de grade de Bragg com seu 

encapsulamento de presspahn. 

 

FIGURA 41 – ENCAPSULAMENTO SENSOR TEMPERATURA 

 

FONTE: JIANG et at (2016) 
 

• TRANSFORMERBOARD 

 

O encapsulamento do instrumento óptico para tensões mecânicas (sensor de 

esforços) foi realizado com dois materiais, o PEEK e o transformerboard, sendo que 

este último é o material isolante utilizado como calços, anéis, suportes, mesas e 

espaçadores na parte ativa do transformador.  Este material também tem como base 

fibras de celulose, que no processo de fabricação são empilhas diversas camadas de 

material unidos com cola de caseína ou poliéster. (WEIDMANN, 2019).  

Devido a este processo de fabricação o transformerboard apresenta elevada 

rigidez dielétrica e resistência a pressão mecânica além de ser dimensionalmente 

estável, o que se faz necessário para a função pretendida de medição de tensões 

mecânicas. Salienta-se que na revisão da literatura o ineditismo da utilização deste 

material como um sensor, pois até então e utilizado como um elemento 

isolante/estrutural. Na FIGURA 42 têm-se as características técnicas do 

transformerboard fabricado pela Wiedmann.  
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FIGURA 42 – CARACTERÍSTICAS DO TRANSFORMERBOARD. 

 

FONTE: WEIDMANN (2019) 
 

• PEEK 

 

O segundo encapsulamento do instrumento óptico para tensões mecânicas 

(sensor de esforços) foi realizado com o polímero de engenharia chamada de PEEK 

(polyetheretherketone), pois este material apresenta características elétricas e 

mecânicas ligeiramente superiores ao Transformerboard, porém com propriedade 

térmica muito superior, pois suporta até 260°C em regime continuo de operação, ante 

os 105°C do material empregado até hoje nos transformadores. Na TABELA 3 têm-se 

as características técnicas do Transformerboard e PEEK. 

 

TABELA 3 – CARACTERÍSTICAS TECNICAS TRANSFORMERBOARD E PEEK. 

Propriedades Unidade PEEK Transformerboard 

Densidade g/cm³ 1,31 1,30 

Resistência à tração MPa 115 115 

Resistência a flexão MPa 170 130 

Resistência a Compressão MPa 82,5 84 

Temperatura máxima  °C 250 105/120 (no óleo) 

Rigidez dielétrica kV/mm 20 14,5 (no óleo) 

FONTE: O autor (2019) 
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Para utilizar o PEEK no transformador tem-se que atender o critério de 

compatibilidade com óleo mineral isolante, tendo em vista que ele trabalhará imerso 

neste fluido. Com o objetivo de verificar a compatibilidade entre estes materiais foi 

realizado o ensaio de compatibilidade conforme a ABNT NBR 14274 (2013), no 

laboratório de química no LACTEC. 

 Os resultados obtidos nos ensaios estão apresentados no laudo técnico LAU 

DVQA 4059/2018, nos anexos, que comprovaram que o material PEEK é adequado 

para uso com óleo mineral isolante, pois os valores dos parâmetros físico-químicos 

medidos do óleo não sofreram qualquer influência do PEEK, atendo o critério de 

compatibilidade da referida norma. 

 

• COLAS 

 

Para fazer a união da fibra ao encapsulamento foram utilizadas colas que não 

sofressem a deterioração em função da temperatura e ação do óleo mineral isolante. 

Outro requisito exigido da cola é que ela não influencie nas leituras da FBGs, com a 

transmissão de tensões mecânicas para o sensor de temperatura, ou a não 

transmissão da tensão mecânica ao sensor de deformação em função da dilatação da 

cola ou perda de sua função. 

Uma das colas utilizados foi a fabricada pela Epoxy tecnology que é um 

material bicomponente, elétrica e termicamente isolante para aplicação em 

semicondutores, eletrônicos e aplicações ópticas. Esta cola suporta tensões 

mecânicas e temperaturas superiores a exigidas para a aplicação em transformador, 

conforme os dados técnicos que estão na FIGURA 43 

Nos ensaios foi detectado que devido a sua baixa viscosidade a cola epóxi 

adentrada os canais de alojamento da fibra no encapsulamento causando assim erros 

nas leituras das FBGs de tensões mecânicas e temperatura. 

Na FIGURA 44 tem-se o resultado do teste em que a temperatura foi mantida 

constante e somente a pressão foi alterada. O esperado era que a FBG de 

temperatura não sofresse modificação do comprimento de onda, uma vez que esta 

deve ser sensível somente a temperatura. Porém pode-se verificar que o processo de 

colagem não foi adequado, pois as duas FBGs ficaram sensíveis a deformação do 

sensor. A causa desse problema é que a FBG de temperatura estava solidaria ao 

sensor, onde deveria estar presa apenas por uma extremidade. 
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FIGURA 43 – DADOS TÉCNICOS DA COLA EPOXI 

 

FONTE: EPOXY TECNOLOGY (2019) 
 

FIGURA 44 – INFLUÊNCIA DA COLA NA FBG DE TEMPERATURA 

 

FONTE: O autor (2019) 
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Em função dos testes com as colas a base de epóxi não serem satisfatórios 

foi utilizado uma cola que é empregada para conter vazamentos de óleo mineral 

isolante em transformadores de potência. Este material suporta temperaturas de -170 

°C á 300 °C, o que é superior aos limites de temperaturas que os encapsulamentos 

serão expostos, e também resiste a ação do óleo isolante. 

 Têm-se transformadores que passaram por manutenções corretivas com a 

utilização desta cola, que estão operando sem apresentar vazamentos nos pontos de 

intervenção a mais de uma década, o que credita a cola a ser utilizada nos 

encapsulamentos dos instrumentos ópticos. Esta cola é denominada pelo fabricante 

como sendo solda fria ou solda molecular e suas características técnicas estão na 

FIGURA 45  

 

FIGURA 45 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA SOLDA MOLECULAR 

 

FONTE: DURMETAL (2010) 
 

Com a utilização desta cola, não foi mais detectado problemas relativos à 

influência do processo de colagem das FBGs de temperatura ou da tensão mecânica 

na resposta dos instrumentos ópticos (sensores). 
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4.2 MÉTODO 
 

Os métodos a serem utilizados para se atingir o objetivo de desenvolver 

instrumentos ópticos (sensores) para medição em tempo real da temperatura e 

tensões mecânicas em transformadores de potência são: 

- Fase 1: estudo bibliográfico do tema para especificar os sensores. 

A primeira fase foi de pesquisar e estudar de forma intensiva na literatura as 

aplicações já realizadas individualmente de sensores FBG para as aplicações da 

dissertação. Neste estudo os aspectos mais importantes a foram estudados são o 

desempenho dos sensores em termos de temperatura, faixa de frequência de 

operação, sensibilidade e encapsulamento. Após este estudo foi feito a especificação 

dos instrumentos ópticos que fizeram a medição da temperatura e das tensões 

mecânicas no transformador. 

- Fase 2: desenvolvimento do arranjo experimental e realização das medições 

no sistema proposto. 

Nesta fase foram usados os recursos do LSMO (Laboratório de 

Sensoriamento e Monitoração Óptica) do CPqD. Inicialmente foram adquiridas no 

mercado grades FBG sem encapsulamento e que serviram de base para montar os 

protótipos de sensores FBG. Os protótipos dos sensores foram avaliados 

separadamente em montagens de laboratório para verificação da sensibilidade a 

temperatura e esforços mecânicos.  

- Fase 3: Avaliação do arranjo experimental, propor melhorias e realização de 

medições no sistema proposto otimizado. 

Na terceira fase do projeto foi realiza a avaliação dos resultados do sensor de 

deformação e implementado melhorias, a fim de atender as necessidades de 

repetibilidade e sensibilidade para leitura de esforços. Foram realizados novos testes 

em laboratório para avaliar o desempenho do novo encapsulamento. 

- Fase 4: Montagem do arranjo experimental e realização das medições 

experimentais no sistema proposto. 

Na quarta fase do projeto foram realizados os testes de avaliação do protótipo 

dos sensores frente as condições de operação semelhantes as encontradas em 

transformadores reais. O protótipo do sistema foi testado em um aparato que simula 

um transformador. Isto foi necessário devido à inviabilidade técnica de instalação dos 

sensores em um transformador de potência que não esteja em processo de 
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fabricação, além de não existir no Brasil laboratório de ensaio capaz de executar o 

ensaio de curto circuito em transformadores de potência conectados à rede básica de 

transmissão de energia, ou seja, com tensão igual ou superior a 230 kV  

- Fase 5: Análise dos resultados e avaliação do encapsulamento. 

Na fase final foram analisados os resultados obtidos nas medições e definido 

se é possível a utilização dos sensores em um transformador de potência, tendo em 

vista a resposta do sensor de deformação a esforços mecânicos similares ao 

encontrado em um transformador interligador de 230/69/13,8 kV e 150/150/60 MVA, 

pois tem-se os dados de peso e força de prensagem dos enrolamentos oriundos do 

processo de fabricação.  

 

4.2.1 Instrumentos ópticos 

 

Os encapsulamentos preliminares utilizados para medição de temperatura e 

esforços mecânicos, foram definidos a partir da revisão da literatura, ou seja, foram 

utilizados os encapsulamentos apresentados nos artigos e verificado a resposta dos 

mesmos frente as solicitações inerentes a aplicação em transformadores de potência. 

Foram definidos como requisitos mínimos de operação para os instrumentos 

ópticos os seguintes parâmetros: 

Para medição de temperatura o instrumento óptico deverá ser capaz de medir 

de forma linear a temperatura de 0°C até 120°C com resolução de 0,1°C; 

Para medição das tensões mecânicas os instrumentos ópticos não poderão 

ter efeito memória quando do retorno da tensão mecânica ao seu valor inicial e deverá 

ter capacidade de leitura de eventos transitórios em função do seu tempo e 

intensidade.  

 

4.2.1.1 Instrumento óptico para medição de temperatura. 

 

Os encapsulamentos da grade de bragg para medição de temperatura foram 

baseados no partir do artigo de JIANG et al. (2016), onde são apresentados alguns 

aspectos em relação à aplicação de sensores FBGs para a medição de temperatura 

em transformadores de potência. Foram utilizados para estas medições FBGs com o 

revestimento em poliimida, e adicionalmente a fibra foi recoberta com um tubo 
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helicoidal em PTFE para proteção das fibras ópticas, de efeitos térmicos e mecânicos. 

Na FIGURA 46, tem-se o sensor de temperatura instalado no enrolamento. 

 

FIGURA 46 – SENSOR DE TEMPERATURA INSTALDO NO ENROLAMENTO 

 

FONTE: JIANG et al (2016) 
 

A solução adotada para o encapsulamento em JIANG et al, (2016), gerou uma 

preocupação devido a inserção de um bloco de epóxi dentro do separador de 

pressphan. Nesta solução haveria a junção de 4 materiais com características 

elétricas/químicas distintas o que poderia ser uma provável fonte de descargas 

parciais quando este empacotamento for submetido as elevadas tensões de 

funcionamento do transformador. 

Como já existem fabricantes de sensores de temperatura a fibra óptica para 

medição de temperatura nos enrolamentos do transformador e estes equipamentos 

são empregados por algumas transmissoras nacionais, foi realizada uma visita técnica 

a um fabricante de transformador de potência, e questionado sobre a possibilidade de 

a solução adotada no artigo gerar descargas parciais DP.  

A área de pesquisa e desenvolvimento de novos materiais do fabricante de 

transformador sugeriu utilizar a solução adotada pela fabricante de sensores 

Lumasense, que cola a fibra diretamente no espaçador do transformador. Na FIGURA 

47 tem-se como a Lumasense encapsula a FBG. Com esta solução o fabricante de 

transformador informou que não houve a geração de DP pela instalação do sensor de 

temperatura. 
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FIGURA 47 – ENCAPSULAMENTO DA FBG DE TEMPERATURA 

 
FONTE: LUMASENSE (2019) 

 

Para o encapsulamento da fibra foi utilizado o tubo espiral de PTFE, em 

ressonância com o praticado nos artigos e pelos fabricantes de sensores a fibra óptica. 

Este encapsulamento protegerá a fibra de efeitos térmicos e dinâmicos além de 

diminuir a probabilidade de DP, já que o óleo estará envolvendo toda a fibra não 

havendo espaços com ar, o que pode ser uma fonte deste fenômeno.  

Segundo a ABNT NBR 5356-7, a temperatura máxima do ponto mais quente 

do enrolamento e partes metálicas em contato com o material celulósico é de 120 °C 

para o carregamento nominal e 140 °C para o regime de sobrecarga. Em função deste 

fato foi selecionada a FBG com revestimento em poliimida que suporta até 300°C para 

a medição exclusiva de temperatura nos enrolamentos do transformador. 

A FBG seleciona para medição para medição das tensões mecânicas terá o 

revestimento de GFRP que suporta até 160°C, e tem maior resistência para suportar 

cargas mecânicas sem o núcleo da fibra sofrer danos. 

 

4.2.1.2 Instrumento óptico para medição de esforços mecânicos. 

 

Para o encapsulamento da FBG para medição das tensões mecânicas 

(esforços) foi utilizado como referência o artigo de LIU et al, (2017). O encapsulamento 

proposto foi feito utilizando o material PEEK, no qual foi confeccionada uma 

concavidade e na parte inferior da mesma foi instalado as FBGs de temperatura e 

deformação, como pode ser visto na FIGURA 48. 
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FIGURA 48 – ENCAPSULAMENTO BASE PARA ESFORÇOS MECÂNICOS. 

 

FONTE: Adaptado de LIU et al (2017) 

 

Para que a leitura de deformação seja precisa é necessária a instalação de 

um sensor de temperatura para que haja a correção da deformação da grade de Bragg 

por este fenômeno e não pela temperatura, pois caso contrário à variação de 

temperatura seria erroneamente medida como uma deformação na medida da 

deformação. 

Com a análise detalhada do artigo base foi detectado a possibilidade de o 

sensor de deformação não medir corretamente os esforços pois segundo o artigo a 

FBG foi colada em um único ponto na região abaixo da concavidade, com isso a cola 

pode interferir na medida, pois ela pode absorver parte dos esforços. 

O primeiro encapsulamento definido para os experimentos é uma evolução do 

apresentado em Yuan LIU, ele tem duas canaletas para o alojamento da FBG. O 

primeiro rasgo foi executado assim com o sensor base na região que fica sob a 

concavidade no qual será colada em dois pontos a FBG para leitura de esforços. O 

segundo alojamento para medição de temperatura foi feito paralelo ao dos esforços, 

porém sem sofrer a influência da concentração de forças da concavidade conforme 

FIGURA 49. 
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FIGURA 49 – ENCAPSULAMENTO PARA ESFORÇOS EM PEEK 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

O Transformerboard é o material utilizado a décadas na isolação sólida do 

transformador nas funções de: espaçador, mesas, suporte e calços dos enrolamentos, 

devido a este fato definiu-se que este material também deveria ser utilizado como 

sensor de esforços mecânicos. As vantagens deste material frente a utilização do 

PEEK é o seu menor custo, facilidade de obtenção comercial, desempenho 

comprovado para a aplicação em transformadores e também instrumentar o calço que 

já e foi projetado para ser instalado no transformador. Na FIGURA 50 tem-se o 

encapsulamento feito e TB oriundo de um calço de transformador. 

 

 FIGURA 50 – ENCAPSULAMENTO PARA ESORÇOS EM TB. 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

Com a escolha do encapsulamento do sensor de deformação foi necessário 

definir os valores ao qual eles seriam submetidos nos ensaios laboratoriais. Para tal 

definição foi realizado o levantamento dos esforços ao qual o sensor seria submetido 
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se instalado em um transformador. Na FIGURA 51 têm-se os principais dados do 

equipamento selecionado para servir de referência para do sensor em questão. 

 

FIGURA 51 – CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO TRANSFORMADOR 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

Com a definição do transformador foi necessário entrar em contato com o 

fabricante para que fossem fornecidos alguns dados do projeto como: a massa dos 

enrolamentos, forças de prensagem e valores dos esforços de curto-circuito. Contudo 

o fabricante do equipamento optou por não disponibilizar as forças envolvidas quando 

na ocorrência de curto-circuito, fornecendo os demais dados solicitados conforme 

TABELA 4. Para o cálculo estimativo das forças foi considerado a aceleração da 

gravidade como sendo 10m/s2. 
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 TABELA 4 – MASSA DOS ENROLAMENTOS E FORÇA PRENSAGEM. 

Enrolamento 
Bobinas Prensagem 

Massa [kg]  Força Peso [N] Compressão [t]  Força compressão [N] 

Alta tensão - 230kV 4.000  40.000  42 420.000  

Media tensão - 69kV 2.600  26.000  22 220.000  

Baixa tensão - 13,8kV 800  8.000  26 260.000  

FONTE: O autor (2019) 
 

Em função das forças calculadas acima é possível calcular as tensões 

mecânicas em cada um dos calços do transformador, para isto foi utilizados os dados 

levantados em um transformador de mesma potência, tensão elétrica e fabricante no 

que gerou os dados de força. Na FIGURA 52 –  têm-se as fotos dos calços dos 

enrolamentos, os quais poderão ser sensoriados, caso os sensores sejam instalados 

em um Transformador de potência. 

As medidas e áreas calculadas dos calços são: 

• Calços AT de 0,15 m de comprimento e 0,07 m de largura, totalizando 

uma área de 0,0105 m2; 

• Calços MT de 0,10 m de comprimento e 0,05 m de largura, totalizando 

uma área de 0,005 m2; 

• Calços BT de 0,04 m de comprimento e 0,05 m de largura, totalizando 

uma área de 0,002 m2; 

Em cada um dos enrolamentos existem 28 calços separados igualmente no 

perímetro das bobinas.  

Com todos os dados apresentados foi possível calcular as tensões típicas nos 

calços superiores, que compreende a força de prensagem, e nos inferiores que além 

da força de prensagem há o peso das bobinas. Na TABELA 5 são apresentadas as 

tensões existentes em cada um dos enrolamentos e nos respectivos calços. 
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FIGURA 52 – CALÇOS DOS ENROLAMENTOS DO TRANSFORMADOR 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

Os valores dos esforços serviram como base para definir a faixa de 0 a 2.000 

kg (0 a 20 kN) para execução dos ensaios de esforços estáticos do encapsulamento, 

tento em vista que eles englobam os valores típicos do transformador de referência. 

 

TABELA 5 – ESFORÇOS ESTÁTICOS NOS ENROLAMENTOS 

Enrolamento 
Forças Aplicadas nos Calços  Forças nos Calços Inferiores 

Força Peso 
[N] 

Força compressão 
[N] 

Total no Enrolamento 
[N]  

Por calço 
[N] 

Alta Tensão - 230kV 40.000  420.000  460.000  16.429  

Media Tensão - 69kV 26.000  220.000  246.000  8.786  

Baixa Tensão - 13,8kV 8.000  260.000  268.000  9.571  

FONTE: O autor (2019) 
 

Uma vez definidos os valores dos esforços estáticos (tensões mecânicas), foi 

definido o valor dos esforços que surgiram nos calços quando na ocorrência de um 

evento dinâmico, como ocorre em curto-circuito ou na magnetização do 

transformador. Foi considerado o primeiro evento mencionado pois ele é o que causa 
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maior esforço, devido ao valor da corrente de curto-circuito ser geralmente superior à 

de corrente de magnetização. 

Conforme Zhang H et al, (2014) os esforços dinâmicos que podem surgir nos 

enrolamentos de um transformador devido a um curto-circuito, pode chegar a 14 MPa.  

Para o cálculo do efeito dinâmico considerou-se o curto-circuito como um 

impacto no calço, pois sua duração é na ordem de alguns milissegundos, com seu 

pico em 4ms após o estabelecimento da falta.  

Em função deste dado foi calculada a força de impacto nos enrolamentos, 

considerando que todos eles serão submetidos ao mesmo valor de stress mecânico. 

Na TABELA 6 tem-se o valor dos esforços dinâmicos calculados para cada calço. 

 

TABELA 6 – ESFORÇOS DINÂMICOS NOS ENROLAMENTOS 

Enrolamento Pressão [N/m2]  Área do Calço [m2] Impacto no Calço [N] 

Alta Tensão - 230kV 500.000   0,0105  5.250  

Media Tensão - 69kV 500.000   0,0050  2.500  

Baixa Tensão - 13,8kV 500.000   0,0020  1.000  

FONTE: O autor (2019) 
 

Para avaliação do encapsulamento frente aos eventos transitórios, sabe-se 

que o maior valor de esforço vai ocorrer no primeiro meio ciclo da falha, 

correspondente a corrente de curto assimétrica (D´AJUZ, 1985). Assim foi definido 

que os eventos terão a duração de no máximo um 16,67 ms, que é um ciclo completo 

e com a intensidade de acordo com os valores da TABELA 6. 

Outro ponto importante é saber se o encapsulamento proposto tem banda de 

frequência para medir eventos transitórios aos quais será submetido caso seja 

instalado em um transformador. Como a frequência dos esforços oriundos de um 

evento transitório nos enrolamentos é de 120 Hz, não podermos utilizar o interrogador 

de 100 Hz devido à frequência de amostragem ser a inferior ao do sistema. Para a 

medição dos esforços dinâmicos foi utilizado o outro interrogador disponível no CPQD 

com taxa de amostragem 5.000 Hz, que atende teorema de amostragem de Nyquist 

que determina uma taxa de amostragem de no mínimo duas vezes a do valor da 

frequência do sinal analógico que se deseja medir. (OPPENHEIN, 2010)  
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4.2.2 Ensaios 

 

Os ensaios nos instrumentos ópticos (sensores) de temperatura e esforços 

mecânicos foram realizados no Laboratório de Sensoriamento e Monitoração Óptica 

(LSMO) do CPQD. A metodologia adotada para a caracterização do sensor de 

temperatura, foi a de confirmar o coeficiente de dilatação térmica da FBG fornecido 

pelo fabricante em uma câmera térmica.  

Para o sensor de esforços foram utilizadas duas metodologias distintas em 

função do fenômeno a ser mensurado. Para esforços estáticos foi utilizado o método 

de aplicação de compressão e descompressão no encapsulamento, e para eventos 

dinâmicos foi utilizado o método de impacto por queda livre.  

 

4.2.2.1 Medição de temperatura. 

 

A parte ativa dos transformadores de potência tem algumas toneladas e 

somado o volume do óleo, do tanque e acessórios é comum chegar a uma massa na 

ordem de uma centena de toneladas. Este grande volume do óleo proporciona uma 

grande inercia térmica, que na maioria dos transformadores chega a horas para o OMI 

e alguns minutos para o enrolamento, quando submetido a uma sobrecarga de curta 

duração (ABNT NBR 5356-7 Tabela 5). 

Como as variações de temperatura dos enrolamentos é um evento lento que 

leva alguns minutos para ocorrer, a medição de temperatura não precisa ocorrer em 

espaço de tempo na ordem de segundos, podendo ser realizadas na ordem de 

minutos sem que haja o comprometimento da confiabilidade do sistema 

monitoramento da temperatura da parte ativa do transformador. 

Para a medição da variação do comprimento de onda da grade de Bragg em 

função da sua dilatação térmica, que sempre seguirá a constante de tempo do 

enrolamento a ser medido, foi utilizado o interrogador si 155 com taxa de amostragem 

de 100 Hz.  

Em todos os encapsulamentos para a medição de tensões mecânicas 

(esforços) foi instalada uma FBG para a medição de temperatura, a fim de que a 

medição mais próxima possível da FBG de esforços propicie um parâmetro confiável 

para correção do efeito da dilatação térmica na grade que deve medir primordialmente 

os esforços mecânicos e não térmicos. Para que a FBG de medição de temperatura 
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não sofra os efeitos de forças de compressão ela foi engastada em apenas um dos 

lados do canal deixando o outro livre para que não seja tracionado por tais forças. 

Deixando uma das entradas do canal livre será possível à entrada de OMI, 

possibilitando assim uma leitura mais precisa da temperatura em função da condução 

térmica proporcionada pelo óleo. Na FIGURA 53 tem-se como foram coladas as FBGs 

no encapsulamento em uma versão preliminar do sensor de deformação. 

 

FIGURA 53 – FIXAÇÃO DAS FBGS NO SENSOR DE DEFORMAÇÃO. 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

Este sensor de Temperatura possui uma FBG de 10 mm de comprimento 

operando no comprimento de onda de 1532 nm.  

Os ensaios climáticos no sensor de Temperatura com a aplicação de um ciclo 

térmico foram executados na Câmara Climática CC200TD/010 da Superohm que tem 

como temperatura de operação máxima 100 °C, com o encapsulamento montado e 

imerso no óleo isolante, a fim de simular de maneira mais fidedigna possível a sua 

instalação em um transformador de potência.  
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A seguir é apresentado o passo-a-passo da metodologia utilizada para a 

caracterização da FBG na câmara climática.  

➢ Com o encapsulamento montado inseri-lo no Becker com OMI, 

conforme FIGURA 54; 

➢ Colocar o Becker na câmera climática; 

➢ Conectar a FBG ao interrogador através do cordão de fibra, conforme 

a FIGURA 55; 

➢ Iniciar o software enlignt e detectar o comprimento de onda da fibra, 

conforme a FIGURA 56; 

➢ Definir como tempo de aquisição do sinal a cada 1 segundo; 

➢ Aplicar um incremento de temperatura; 

➢ Aguardar a estabilização da temperatura na câmera; 

➢ Aguardar o tempo estipulado para a leitura; 

➢ Aplicar um novo incremento de temperatura;  

➢ Aguardar a estabilização da temperatura na câmera; 

➢ Aguardar o tempo estipulado para a leitura; 

➢ Realizar no mínimo três incrementos de temperatura; 

➢ Aplicar um decréscimo da temperatura de acordo com os valores 

adotados no incremento; 

➢ Aguardar a estabilização do comprimento de onda; 

➢ Aguardar o tempo estipulado para a leitura; 

➢ Realizar os decréscimos até atingir o valor inicial de temperatura 

➢ Calcular a sensibilidade térmica da FBG. 
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FIGURA 54 – SENSOR DE DEFORMAÇÃO NO BECKER. 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

FIGURA 55 – FBGS CONECTADAS AO INTERROGADOR 

 

FONTE: O autor (2019) 
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FIGURA 56 – PARAMETRIZAR O ENLIGHT PARA LEITURA 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

4.2.2.2 Medição de tensões mecânicas (esforços) 

 

Conforme mencionado anteriormente o encapsulamento para medição das 

tensões mecânicas tem duas FBGs instaladas, uma para medição de temperatura 

para que seja possível compensar esta grandeza da medição de esforços. A 

metodologia para a caracterização desta FBG foi a mesma adotada no sensor de 

temperatura. 

A determinação da performance do instrumento óptico de tensão mecânica 

(sensor de esforços mecânicos) foi realizada com duas metodologias distintas, em 

função da grandeza tempo envolvida em cada uma delas. Porém a preparação do 

encapsulamento para medição destes parâmetros foi a mesma.  

Para que a medição de esforços ocorra desde a aplicação de uma carga inicial 

a FBG deve ficar tensionada dentro do canal de medição, pois caso contrário parte 

dos esforços seriam absorvidos para o tensionamento da grade.  

A grade foi tensionada em 3 nm quando instalada no canal através do sistema 

mostrado na FIGURA 57. Foi tomado o cuidado que a FBG ficasse no centro do sensor 

e por consequência da concavidade, antes de efetuar a colagem.  
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FIGURA 57 – SISTEMA DE TENSIONAMENTO DA FBG PARA COLAGEM 

 
FONTE: O autor (2019) 

 

• Medição dos esforços estáticos. 

 

Os esforços estáticos estão sempre presentes no enrolamento já que são 

decorrentes do peso da própria bobina acrescido da força de prensagem. Caso haja 

uma alteração no seu valor foi devido a movimentação de um calço ou devido a 

mudança na geometria do enrolamento, ambos efeitos são oriundos de um evento 

transitório no transformador. 

Para excluir a possibilidade de erro de leitura devido a um efeito memória 

decorrente de aplicação de carga no encapsulamento, definiu-se que seria aplicado 

degraus de carga por determinado tempo e após isto retiradas da mesma forma, afim 

de verificar se no término da medição o comprimento de onda voltaria ao valor inicial 

da medição.  Na FIGURA 58 tem-se a vista do arranjo laboratorial para medição de 

esforços estáticos. 
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FIGURA 58 – SETUP PARA MEDIÇÃO DOS ESFORÇOS ESTÁTICOS 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

A seguir é apresentado o passo-a-passo da metodologia utilizada para a 

medição dos esforços estáticos: 

➢ Com o encapsulamento montado inseri-lo na prensa, conforme a 

FIGURA 59; 

➢ Conectar a FBG ao interrogador através do cordão de fibra; 

➢ Iniciar o software enlignt e detectar o comprimento de onda da fibra, 

conforme a FIGURA 56 

➢ Definir como tempo de aquisição do sinal a cada 1 segundo; 

➢ Aplicar um incremento de pressão; 

➢ Aguardar a estabilização do comprimento de onda; 

➢ Aguardar o tempo estipulado para a leitura; 

➢ Aplicar um novo incremento de pressão;  

➢ Aguardar a estabilização do comprimento de onda; 

➢ Realizar no mínimo 3 incremento de pressão; 

➢ Aplicar um decréscimo da pressão de acordo com os valores adotados 

no incremento; 

➢ Aguardar a estabilização do comprimento de onda; 

➢ Aguardar o tempo estipulado para a leitura; 

➢ Aplicar um novo decréscimo da pressão;  
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➢ Aguardar a estabilização do comprimento de onda; 

➢ Aguardar o tempo estipulado para a leitura; 

➢ Realizar estes o decréscimo até atingir o valor inicial de pressão. 

➢ Avaliar o comprimento de onda final do ensaio. 

 
FIGURA 59 – ENCAPSULAMENTO DE ESFORÇOS NA PRENSA 

 

FONTE: O autor (2019) 
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• Medição dos esforços dinâmicos. 

 

Sabe-se que na ocorrência de surtos elétricos em um transformador, suas 

bobinas produzem forças na ordem de dezenas de mega Pascal, sendo que não existe 

meios de medir estas tensões mecânicas (esforços) de maneira direta. O que pode 

ser realizado é o ensaio de curto-circuito, que avalia se o equipamento suporta os 

esforços calculados. Para execução deste ensaio em transformador de potência é 

necessária uma fonte com potência de curto-circuito de centenas de milhares de 

amperes para a tensão nominal do equipamento, o que torna tão difícil a sua execução 

que nas américas este ensaio não é realizado.    

Para simular os fenômenos que acontecem em um transformador real, tanto 

em intensidade de força e tempo da ocorrência foi desenvolvida uma plataforma de 

testes que tem como princípio de funcionamento o impacto gerado por um objeto em 

queda livre. A plataforma tem 3 colunas assim como os transformadores trifásicos e 

em cada uma delas foi instalado um sensor de deformação, que posteriormente foi 

mergulhado em um tanque com O.M.I. Assim como ocorrerá se instalado em um 

transformador. Na FIGURA 60 Tem-se a representação da plataforma de testes. 
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FIGURA 60 – PLATAFORMA PARA ENSAIOS DINÂMICOS 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

Para alcançar valores de força semelhantes aos que ocorrem em um 

transformador real, o princípio de força impulsiva foi utilizado. Supondo que um corpo 

seja posto em queda livre e deseja-se saber qual a força de impacto deste corpo com 

o solo. Sabe-se que a velocidade deste corpo um momento antes do impacto é dado 

pela equação de Torricelli 𝑣𝑖 = √2𝑔ℎ, onde g é a aceleração da gravidade e h é altura 

de queda livre. Para calcular a força de impacto primeiro calculamos qual a 

desaceleração do corpo quando em contato com o solo como mostra a equação (13). 

 

𝑎 =
∆𝑣

∆𝑡
=

𝑣𝑓 − 𝑣𝑖

∆𝑡
 

 

(13) 

Sendo a velocidade final 𝑣𝑓 igual a 0 e ∆𝑡 o tempo de contato do corpo com o 

solo, temos que a força de impacto é: 

 

𝐹 = 𝑚𝑎 = 𝑚
√2𝑔ℎ

∆𝑡
 (14) 
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Onde m é a massa do corpo. Observando a equação (14) nota-se que é 

possível chegar a uma força dinâmica na ordem de toneladas força com uma massa 

de alguns quilos com uma altura de algumas dezenas de centímetros.  

Desta forma, um corpo, presente na FIGURA 61(a), com uma massa m = 

1,2kg foi suspenso com uma corda e uma polia, FIGURA 61(b), para que fosse 

possível arremessar este corpo contra o sensor de deformação de esforços a partir 

de uma altura conhecida.  

 

FIGURA 61 – SISTEMA PARA OS TESTES DINÂMICOS 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

Alguns ensaios foram realizados utilizando um interrogador de FBG com taxa 

de amostragem de 5kHz (período de 200 µs), mostrado na FIGURA 62. Nestes 

ensaios notou-se que o tempo de impacto entre o corpo e o sensor era de 

aproximadamente de 800µs, resultando assim em medições com poucos pontos e não 

representando o evento de forma correta. Sendo assim, foi necessário a utilização de 

um material para amortecer a queda do corpo para que o tempo dos dados medidos 

estivessem de acordo com o tempo de um evento transitório no transformador e a 

frequência de amostragem do interrogador. 
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FIGURA 62 – INTERROGADOR 5 kHz. 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

Para aumentar o tempo ao qual o sensor será submetido ao impacto foi 

utilizada uma borracha de 38 mm de largura e de 9,4mm de altura na região de 

impacto entre o pino e o sensor FBG. Na FIGURA 63 tem-se o gráfico de aplicação 

de um impacto gerado por um peso a 20 cm de altura. Pode-se constatar que o tempo 

de impacto foi na ordem de alguns milissegundos, ou seja, na mesma ordem de 

grandeza de eventos transitórios que podem ocorrer em um bobinado do 

transformador. 

 

FIGURA 63 – GRÁFICO DO IMPACTO COM PESO A 20 CM 

 

FONTE: O autor (2019) 
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Uma vez definida a forma que serão realizados os ensaios para medir os 

esforços dinâmicos a seguir é apresentado o passo-a-passo da metodologia utilizada 

para tal medição. 

➢ Com os encapsulamentos montados colocá-los dentro do vão de cada 

coluna da plataforma., conforme a FIGURA 64; 

 

FIGURA 64 – SESOR DE DEFORMAÇÃO INSTALADO-TESTES DINÂMICOS 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

➢ Instalar a borracha de amortecimento; 

➢ Conectar o sensor que será ensaiado ao interrogador através do 

cordão de fibra; 

➢ Iniciar o software enlignt e detectar o comprimento de onda da fibra; 

➢ Definir como tempo de aquisição do sinal a cada 200μs; 

➢ Subir o peso até a altura estipula e soltar o peso; 

➢ Realizar o salvamento do arquivo do ensaio; 

➢ Subir o peso até a altura estipula para a nova leitura e soltar o peso; 

➢ Realizar o salvamento do arquivo do ensaio; 

➢ Efetuar no mínimo 3 leituras com alturas distintas; 

➢ Executar a leitura da resposta dos sensores instalados nas outras 

colunas; 

➢ Avaliar o tempo dos impactos. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

As medições de temperatura e tensões mecânicas foram executadas no 

laboratório de sensoriamento óptico do CPQD, onde o ambiente é climatizado e 

devido a isto a variação térmica pode ser desprezada. Em função disto não foi 

realizada a compensação de temperatura nas leituras do instrumento óptico de tensão 

mecânica, já que a temperatura constante não gerava deformações na FBG que 

media esta grandeza.  

Os ensaios foram divididos em 4 momentos distintos em função da grandeza 

e tempo dos eventos. Primeiramente foram executados os ensaios de caracterização 

térmica de uma FBG para que se apresente a metodologia proposta, sendo que este 

procedimento deverá ser repetido em todas as FBGs que serão instaladas 

futuramente no transformador.  

Posteriormente foi executado o ensaio estático da primeira versão do 

encapsulamento para medir os esforços mecânicos, e em seguida os ensaios foram 

repetidos na versão do novo invólucro do sensor de deformação. Finalmente foram 

executados os ensaios de impacto nos encapsulamentos de medição dos esforços 

estáticos e dinâmicos. 

 

5.1 RESULTADO DOS ENSAIOS NO SENSOR DE TEMPERATURA. 
 

Foi realizado os ensaios de caracterização térmica de uma FBG do sensor de 

temperatura conforme a metodologia do item 4.2.2.1, sendo que este processo deverá 

ser repetido para todas as grades inclusive a que medirá deformação. Isso se faz 

necessário para a equalização das leituras de temperatura pois cada FBG pode ter 

uma sensibilidade térmica própria, resultando assim em uma variação do comprimento 

de onda diferente para cada grau Celsius. 

A constante térmica do transformador é de algumas horas e do enrolamento 

alguns minutos, porém como o objetivo aqui é caracterizar a FBG foram realizadas 

leituras a cada segundo, conforme procedimento adotado. 

O laboratório do LSMO tem sua temperatura controlada em 23°C, e essa foi a 

temperatura inicial que se encontrava a FBG. O primeiro degrau de temperatura foi de 

25°C por aproximadamente 20 minutos, após este foram acrescidos mais três degraus 
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com um delta de 5°C pelo mesmo período de tempo, chegando a uma temperatura 

final do ensaio de 40 °C. 

Na FIGURA 65 tem-se o gráfico da variação do comprimento de onda em 

função do tempo, e pode-se notar que houve um pico na temperatura quando no seu 

incremento até a estabilização térmica da estufa, este evento foi desconsiderado para 

os cálculos da caracterização.  

FIGURA 65 – CARACTERIZAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

Na FIGURA 66 tem-se o gráfico para determinação dos coeficientes de 

determinação conhecido como R2, que pode ser interpretado como a proporção de 

variação em y (ordenada) que pode ser atribuída a variação de x (abscissa). Este 

coeficiente é o utilizado pelos fabricantes para determinar a linearidade da FBG 

quanto a temperatura e tensões mecânicas. O valor R2 tanto no acréscimo quanto no 

decréscimo ficou em 0,9945 e 0,9908, respectivamente. Isso indica que 99,9% da 

variação da temperatura ocasiona uma variação linear no comprimento de onda da 

FBG. 
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FIGURA 66 – COEFICIENTES DE DETERMINAÇÃO ENSAIO TEMPERATURA. 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

Foi calculado o coeficiente angular das retas linearizadas e encontrou-se uma 

sensibilidade térmica da grade de 12,2 pm/°C no acréscimo e 12,3 pm/°C no 

decréscimo ante aos 10,7pm/°C da folha de dados do fabricante da FBG. Com base 

neste dado e que o interrogador tem capacidade de leitura de até 1pm, chega-se a 

uma sensibilidade para a leitura de variações de temperatura de até 0,0813°C, o que 

é suficiente para a medição da temperatura nos enrolamentos do transformador. 

Nos degraus de medições de temperatura houve pequenas variações desta 

grandeza conforme pode ser visto na FIGURA 65, que resultaram em um desvio 

padrão médio de 1,45pm em todo o período do ensaio ou uma variação de 

temperatura de 0,118°C, que não causou impactos significativos no resultado final do 

ensaio. 

A câmera climática utilizada nos ensaios tem como temperatura máxima de 

operarão 100°C, devido a isto o dispositivo óptico não foi caracterizado até a 

temperatura máxima de operação do transformador que é de 120°C, porém para 

comprovar a linearidade da resposta do instrumento óptico foi determinada a 

sensibilidade térmica na subida de temperatura até 80°C (FIGURA 67) , sendo que o 

resultado encontrado foi o mesmo que no ensaio até 40°C. Pelos ensaios realizados 
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pode-se afirmar que o instrumento óptico será capaz de medir a temperatura máxima 

de operação do transformador. 

 

FIGURA 67 – ENSAIO DE TEMPERATURA ATÉ 80°C 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

A caracterização térmica da FBG que mede as tensões mecânicas (esforços) 

é necessária devido a influência da dilatação do encapsulamento do sensor, já que 

ela está colada nas duas extremidades, diferente do sensor de temperatura que é 

colado em apenas uma delas e não está sujeito a esta influência.   

A exclusão da influência da temperatura no sensor de deformação será 

realizada via software quando na instalação do mesmo em um transformador. Com a 

sensibilidade térmica das FBGs de temperatura e deformação é possível calcular a 

variação do comprimento de onda no sensor de deformação causado pela variação 

de sua temperatura. Conforme a equação 15. 

 

∆λdef_f(t) = (
λTmed−λTref

𝑆𝑇
) 𝑥𝑆𝑇𝑑𝑒𝑓                    (15) 

 

Onde: 

Δλdef_f(t) = variação do comprimento de onda da FBG de deformação em 

função da temperatura, em (pm); 

ΔλTmed = comprimento de onda da FBG de temperatura medido, em (pm); 
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ΔλTmed = comprimento de onda da FBG de temperatura de referência, em 

(pm); 

ST = Sensibilidade térmica da FBG de temperatura, em (pm/°C); 

STdef = Sensibilidade térmica da FBG de deformação, em (pm/°C); 

Uma vez subtraído o valor cálculo através da equação 15 da variação do 

comprimento de onda da deformação, restará apenas as medições proporcionadas 

pela variação real de esforços mecânicos estáticos. Como a medição dos esforços 

mecânicos dinâmicos ocorre em algumas frações de segundos, e se pretende medir 

a amplitude deste evento a temperatura não influenciará nesta medição. 

Como os ensaios para medir o desempenho do sensor de deformação perante 

aos esforços mecânicos foi realizado em ambiente laboratorial com temperatura 

controlada, não foi aplicado qualquer coeficiente de correção em função da 

sensibilidade térmica da FBG. 

   

5.2 RESULTADO DOS ENSAIOS NO SENSOR DE DEFORMAÇÃO. 
 

Os sensores de tensão mecânica (esforços) com os encapsulamentos em 

transformerboard e PEEK foram ensaiados conforme o procedimento descrito no item 

4.2.2.1, ou seja, realizado primeiramente os ensaios que avaliaram a resposta quanto 

a esforços estáticos.  

O sensor de deformação construído em transformerboard foi submetido à 5 

ciclos de compressão e descompressão com forças que variaram entre 0 a 20 kN com 

passos de 400 N a cada 60 segundos. O gráfico da FIGURA 68 apresenta os 

resultados obtidos do ensaio para verificação da repetibilidade do sensor de 

deformação frente aos esforços. 
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FIGURA 68 – AVALIAÇÃO DO ENCAPSULAMENTO SENSOR DEFORMAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

A partir dos resultados obtidos, é possível observar que o sensor construído 

com o material transformerboard, inicialmente não apresenta repetibilidade. Porém, é 

possível observar na FIGURA 68 que o 4º e o 5º ciclo de compressão e 

descompressão ficaram bem próximos. Este fato ocorreu devido ao encapsulamento 

proposto apresentar efeito memória, pois mesmo após a retirada total da pressão o 

material não voltou ao estado inicial e por consequência o comprimento de onda 

também não. 

Nos gráficos da FIGURA 69 e da FIGURA 70 é possível comparar os 

resultados de compressão e descompressão obtidos do 4º e do 5º ciclo. Nestes 

gráficos é apresentada a variação do comprimento de onda em função da pressão 

aplicada, e neles é possível observar que o processo de compressão é linear enquanto 

que o processo de descompressão não é. Isto é validado pelo coeficiente de 

determinação que na compressão foi de 0,998 enquanto o da descompressão foi de 

0,968.  
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FIGURA 69 – RESPOSTA DO ENCAPSULAMENTO A COMPRESSÃO 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

FIGURA 70 – RESPOSTA DO ENCAPSULAMENTO A DESCOMPRESSÃO 
 

 

FONTE: O autor (2019) 
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Foram realizados estes ensaios com o material PEEK, sendo que ele 

apresentou o mesmo comportamento de efeito memória que o do sensor construído 

em transformerboard. Devido a isto foi proposto melhorias no sensor de referência 

para que este efeito memória fosse reduzido ou até mesmo eliminado. Isto se faz 

necessário pois é necessário que o sensor volte ao seu estado inicial após cessado o 

evento transitório que gerou os esforços mecânicos, caso isto não ocorra há o risco 

de concluir erroneamente que o enrolamento sofreu algum dano permanente na parte 

ativa.  

A FIGURA 71 mostra a nova concepção do encapsulamento para medição 

das tensões mecânicas (esforços) que foi fabricado em transformerboard e PEEK. O 

instrumento óptico (sensor) consiste em um bloco retangular, onde uma cúpula vazia 

é projetada dentro do bloco. No topo do bloco é fixado um elemento em forma de 

cilindro plano, que concentra as forças axiais em direção à cúpula posicionada logo 

abaixo. 

 Abaixo do bloco retangular que contém a cúpula vazia, há uma base de placa 

que protege o FBG. Todas as partes do substrato foram feitas do mesmo tipo de 

material. 

A fibra FBG com revestimento de poliimida foi fixada no fundo da cúpula 

usando uma solda fria, que resiste a óleos e também não sofre contração, dilatação o 

que é importante para a aplicação em questão. Esta cola foi aplicada nos invólucros 

fabricados em PEEK e TB com bons resultados. 
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FIGURA 71 – NOVO ENCAPSULAMENTO SENSOR DEFORMAÇÃO. 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

Um modelo 3D do novo sensor, bem como seus parâmetros, é apresentado 

na FIGURA 72, onde na FIGURA 72a o sensor é mostrado em uma vista frontal e na 

FIGURA 72b em uma vista isométrica. A TABELA 7 contém os valores dos parâmetros 

mostrados na FIGURA 72. 
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FIGURA 72 – MODELO 3D DO NOVO SENSOR DE DEFORMAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

TABELA 7 – DIMENSÕES DOS NOVOS SENSORES DE DEFORMAÇÃO. 
 

Parâmetros 
Sensor 

PEEK [mm] 

Sensor 
Transformerboard 

[mm] 

Ddisk 31 31 
hdisk 8,8 8,8 
hblock 17,4 19 
helipse 7,0 11 
h1 6,4 4,2 
Delipse 22 22 
wblock 50 50 
Dblock 50 50 

FONTE: O autor (2019) 
 

Antes de realizar novas medições experimentais, foi realizado um estudo 

computacional utilizando o software COMSOL (Multiphysics finite elements method -

FEM). Este estudo teve como objetivo avaliar como a geometria do modelo proposto 

se deforma quando uma força constante é aplicada à face superior do disco localizada 

na parte superior do sensor. Para um sensor PEEK, o resultado da simulação é 

mostrado na FIGURA 73, onde o eixo y esquerdo (azul) mostra os valores de 

deformação em µε em função da força aplicada. Esses valores de deslocamento 

obtidos no COMSOL foram realizados no local em que o FBG estava posicionado, ou 

seja, a variação do parâmetro Delipse foi mensurada nessa situação. Na FIGURA 73, 

o eixo y direito (vermelho) mostra os valores de tensão de Von Mises em função da 

força aplicada, todo o volume sólido foi considerado e o valor máximo de tensão para 
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cada força aplicada foi medido. Essas forças e deformações se referem às setas 

indicado na FIGURA 72. A TABELA 3 indica que o limite elástico de PEEK é de 82,5 

MPa, mas os valores de tensão calculados na simulação não atingiram esse limite, 

permitindo assim que o sensor se deforme elasticamente em sua operação. 

 

FIGURA 73 – SIMULAÇÃO NO COMSOL PARA O SENSOR DE PEEK. 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

A FIGURA 74 apresenta os gráficos de contorno que foram obtidos nas 

simulações. O gráfico da FIGURA 74a mostra o deslocamento em milímetros sofrido 

pelo sensor na presença de uma força de 10 kN. Além disso, o gráfico da FIGURA 

74b mostra um gráfico de superfície de tensão de Von Mises em MPa que a estrutura 

apresenta quando pressionada por uma força de 10 kN. 

O parâmetro importante foi a deformação sofrida pela fibra e a pressão superior 

foi uma referência para a deformação obtida nessa posição de FBG. 

Após determinar através das simulações computacionais que a estrutura 

planejada iria trabalhar em regime elástico e que os valores de deformação seriam 

suportados pela fibra óptica presa à estrutura, foram realizados os ensaios. 
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FIGURA 74 – GRÁFICOS DO RESULTADO DA SIMULAÇÃO NO COMSOL  

 

FONTE: O autor (2019) 

 

5.2.1 Testes de tensões mecânicas (esforços) estáticas no novo encapsulamento.  

 

Os ensaios de validação do novo encapsulamento foi realizado conforme o 

procedimento descrito no item 4.2.2.1, porém em dois modos conforme a FIGURA 75, 

uma em que o sensor estivesse em série com um strain gauge (FIGURA 75a) e outra 

em que o sensor estivesse posicionado somente na prensa hidraúlica (FIGURA 75b). 

Estes dois tipos de posicionamentos que foram realizados com a finalidade de medir 

forças inferiores a 1000 N, sendo este o menor valor passível de medição através do 

manômetro da prensa hidráulica, decidiu-se então utilizar uma celula de carga 

comercial com uma faixa de medição mais sensível abaixo dos 1000 N. 

 

FIGURA 75 – NOVO ENCAPSULAMENTO SENSOR DEFORMAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2019) 

(a) (b)
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Usando um interrogador comercial (si155 Hyperion da Micron Optics) com uma 

taxa de varredura de 100Hz conectada ao sensor, os testes iniciais foram realizados 

com forças 200 N a 1500 N em passo de 100 N, usando a célula de carga para medir 

a força aplicada. Como o objetivo neste momento era verificar somente a resposta do 

sensor aos esforços e não o efeito memória não foi deixado a pressão por um período 

de tempo determinado, a fim de verificar o efeito memória. 

 Os resultados dos testes com o sensor em PEEK estão na FIGURA 76a e com 

Transformerboard na FIGURA 76b. Ao observar esta figura nota-se que o sensor de 

material PEEK apresenta uma maior sensibilidade de 4,47 vezes se comparado ao 

sensor de Transformerboard. Além disso, nota-se uma boa repetibilidade nas cinco 

medições efetuadas, comprovado por um R2 de 0,98. 

Também foram realizados testes para forças de 2 kN a 10 kN e novamente o 

sensor de material PEEK (FIGURA 77a) foi mais sensível 2,98 vezes comparado ao 

sensor de TB (FIGURA 77b. A repetibilidade das medições foi mantida mesmo em 

forças altas, no entanto, a TB apresentou um melhor desempenho se comparado ao 

PEEK, comprovado por um R2 de 0,9994 ante 0,9897 deste último. 

Observa-se nas figuras FIGURA 76 e FIGURA 77, que os sensores 

apresentaram um pequeno desvio quadrático do comportamento linear em grandes 

faixas, que se acreditava vir da histerese mecânica do material. Para pequenos 

intervalos, o comportamento linear foi predominante. Em outras palavras, o sensor 

desenvolvido deve ter seu alcance definido de acordo com a aplicação desejada. Em 

uma instalação real, haverá uma pré-carga inicial dos sensores quando instalados nos 

enrolamentos do transformador. 

Uma vez realizado as simulações e testes para verificar a linearidade o novo 

sensor de esforços mecânicos com os encapsulamentos em transformerboard e 

PEEK foram ensaiados conforme o procedimento descrito no item 4.2.2.1, que 

avaliaram a resposta quanto a esforços estáticos.  

Os sensores de deformação foram submetidos a um ciclo de compressão e 

descompressão com forças que variaram entre 0 a 20 kN com passos de 4 kN a cada 

60 segundos. O gráfico da FIGURA 78 apresenta os resultados obtidos do ensaio para 

verificação da repetibilidade do sensor de deformação frente aos esforços. 
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FIGURA 76 – RESULTADOS DE TESTES ESTÁTICOS ABAIXO 1500 N 

 

FONTE: O autor (2019) 
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FIGURA 77 – RESULTADOS DE TESTES ESTÁTICOS ACIMA 2 kN. 

 

FONTE: O autor (2019) 
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FIGURA 78 – AVALIAÇÃO DO NOVO ENCAPSULAMENTO A DEFORMAÇÃO. 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

Pode-se observar nos gráficos da FIGURA 78 que o novo modelo de 

encapsulamento não  apresentam mais o eleito memória após cessado os esforços, 

porém observa-se a reposta dos sensores é linear na compressão e não linear na 

descompressão, conforme a FIGURA 79 e FIGURA 80 

 

FIGURA 79 – LINEARIDADE NOVO ENCAPSULAMENTO COM TB. 

 

FONTE: O autor (2019) 
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FIGURA 80 – LINEARIDADE NOVO ENCAPSULAMENTO COM PEEK. 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

5.2.2 Testes de tensões mecânicas (esforços) dinâmicas no novo encapsulamento.  

 

Os testes de impacto foram realizados conforme metodologia do item 

4.2.2.2.2, com o objetivo de avaliar a sensibilidade e resposta no tempo dos sensores 

perante às forças impulsivas que as bobinas do transformador exercem no caso de 

eventos transitórios.  

Vários testes dinâmicos foram realizados para três sensores diferentes. O 

primeiro sensor (chamado S05) usava material de TB, o sensor S08 e S09 usava 

material PEEK. 

Foram realizadas dez medidas, largando o peso de uma altura conhecida, de 

10 cm a 50 cm. Para obter os dados dos sensores, foi utilizado um interrogador de 

taxa de varredura de 5 kHz. Essa taxa de varredura foi considerada alta para um 

interrogador FBG de grande largura de banda (> 80 nm), mas é muito importante para 

analisar adequadamente o tempo de resposta a curto-circuito. De acordo com ZHANG 

H et al, (2014) a frequência fundamental da força axial durante o evento de surto é 

duas vezes a frequência da corrente fundamental. 

A FIGURA 81, FIGURA 82 e FIGURA 83 mostram os resultados das medições 

dinâmicas nos sensores S5, S8 e S9 respectivamente com os pesos na altura de 10(a) 

e 50 cm(b) . 
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FIGURA 81 – ENSAIOS DE ESFORÇOS DINÂMICOS SENSOR S5. 

 

FONTE: O autor (2019) 
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FIGURA 82 – ENSAIOS DE ESFORÇOS DINÂMICOS SENSOR S8. 

 

FONTE: O autor (2019) 
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FIGURA 83 – ENSAIOS DE ESFORÇOS DINÂMICOS SENSOR S9. 

 

FONTE: O autor (2019) 
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Nota-se nas figuras 81,82 e 83 que quanto maior a altura de queda livre do 

peso, menor será o tempo de impacto (largura do pulso de deformação) e maior será 

a amplitude da curva de deformação.  

Também é possível constatar através das figuras FIGURA 81 e FIGURA 82 

que o sensor de material Transformerboard é menos sensível se comparado ao 

fabricado em PEEK, semelhante aos dados estáticos expostos anteriormente. Para 

retirar a curva de sensibilidade dos sensores foi feita uma média do comprimento de 

onda de pico obtido nas 10 medidas em função de cada altura. As curvas de 

comprimento de onda de pico em função da altura de queda livre são mostradas na 

FIGURA 84. 

 

FIGURA 84 – PICOS DO COMPRIMENTO DE ONDA DA FBG EM FUNÇÃO DA 

FORÇA APLICADA. 

 
FONTE: O autor (2019) 
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sensibilidade do melhor sensor PEEK foi 5,61 vezes maior que o sensor de TB, 

mesma ordem de magnitude obtida nos resultados estáticos. 

O tempo de impacto foi medido para cada altura e calculado uma média dos 

valores obtidos. Conhecendo o tempo de impacto, a força foi calculada através da 

equação 12 e seus valores estão apresentados na TABELA 8. 

 

TABELA 8 – FORÇAS CALCULADAS NOS ESFORÇOS DINÂMICOS 

          

  Altura (cm)  Tempo impacto (ms)   Força calculada (N)    

  10 10,8 155,6   

  20 7,7 309,9   

  30 5,4 538,9   

  40 4,6 730,4   

  50 3,7 1024,5   

          

FONTE: O autor (2019) 
 

Finalmente, é possível estimar a largura de banda de frequência do sistema sensor 

(sensor mais interrogador) usando a expressão da equação 16 (BUZUAYENE, 2019), 

onde ts é o tempo de subida da resposta ao impulso do sensor medido entre 10% e 

90% do nível do valor máximo estável.  

 

B =
0.35

ts
                                                             (16) 

 

A largura de banda da frequência foi limitada pelas propriedades dos 

materiais, como módulo de Young e razão de Poisson, bem como pela frequência de 

amostragem do interrogador. Considerando o valor do tempo de subida do sensor S08 

para 50 cm de altura (1,2 ms), a largura de banda calculada foi de 291,6 Hz. Como a 

frequência fundamental da força axial no evento de surto de corrente é de 120 Hz, a 

largura de banda estimada do sistema de detecção de 291,6 Hz é suficiente para 

medir os eventos transitórios no transformador. 
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5.3 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS EM UM 
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO. 

 

O instrumento óptico para medição de tensões mecânicas e a FBG para 

medição de temperatura, foram instalados em um transformador de distribuição de 

13,8 kV para 220/127 V e 75 kVA, conforme os dados da placa na FIGURA 85. O 

objetivo desta instalação é verificar o comportamento dos instrumentos sob efeito de 

campos elétricos e magnéticos, além de verificar as suas respostas a temperatura e 

tensões mecânicas. 

 

FIGURA 85 – PLACA DO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 

 

FONTE: O autor (2019) 
 

Foi retirado o óleo isolante do transformador e içado a parte ativa para verificar 

onde poderiam ser instalados os instrumentos ópticos. Confirmou-se que não seria 

possível instalar o encapsulamento para medição de temperatura devida as pequenas 

dimensões das bobinas se comparado ao do transformador de potência, porém 

decidiu-se instalar a FBG array em volta de cada uma das bobinas de 13,8 kV para 

medir a resposta delas a temperatura e aos campos elétricos e magnéticos. 

Na FIGURA 86 tem-se como ficou a instalação das FBGs nos enrolamentos do 

transformador, na parte denominada de cabeça da bobina por ser a região que atinge 
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maior temperatura. Elas foram coladas com a utilização de fita de algodão e cola de 

cianoacrilato, que são materiais utilizados normalmente nos processos de produção e 

manutenção de transformadores.  

 

FIGURA 86 – FBG INSTALADA PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA 

 

FONTE: O autor (2020) 
 

Foram confeccionados três instrumentos ópticos para medição de tensões 

mecânicas a partir de uma FBG array, conforme FIGURA 87 para serem instalados 

em substituição dos calços existentes em cada uma das fases do transformador, 

sendo assim eles foram feitos com as mesmas dimensões dos calços projetados pelo 

fabricante do transformador  

Foi realizado o procedimento de caracterização dos instrumentos conforme os 

procedimentos descritos no item 4.2.2.1, sendo que eles não apresentaram efeito 

memória como era esperado e responderam de forma linear tanto na compressão 

FIGURA 88a e descompressão FIGURA 88b, repetindo assim os resultados 

encontrados no item 5.2.1.  
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FIGURA 87 – INSTRUMENTO ÓPTICO PARA OS ENROLAMENTOS DO TF 

 

FONTE: O autor (2020) 
 

FIGURA 88 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PARA O TF 

 

FONTE: O autor (2020) 
 

Na FIGURA 89a pose-se ver o detalhe de como ficou a instalação do 

instrumento óptico para medição da tensão mecânica, instalado em uma das fases do 

transformador. O calço instrumentado mede os esforços oriundos tanto do 

enrolamento de alta tensão como de baixa tensão, em função das suas dimensões 

reduzidas se comparado aos enrolamentos de um do transformador de potência.  

Devido ao espaço reduzido para instalação dos instrumentos ópticos e a 

característica da fibra com revestimento de GRFP, a fibra do sensor S03 se rompeu 

no processo de instalação, não sendo possível sua instalação em uma das fases. Os 

dois instrumentos que restaram foram instalados nas fases A e V, devido a elas 

estarem nas extremidades da parte ativa, o que facilitou a sua instalação. Na FIGURA 

89b tem-se como ficou a instalação dos sensores de tensão mecânica no 

transformador. 
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FIGURA 89 – INSTRUMENTO ÓPTICO INSTALADO NO TRANSFORMADOR 

 

FONTE: O autor (2020) 
 

5.3.1 Resultado dos ensaios dos instrumentos no transformador.  

 

Os testes para avaliar o desempenho da FBG de temperatura foram divididos 

em dois arranjos de acordo com a FIGURA 90 e FIGURA 91. Isso foi necessário, pois 

o laboratório de alta tensão do CPQD não tem um varivolt trifásico para realizar o 

ensaio de aquecimento do transformador conforme a NBR 5356-2. Havia a disposição 

para os ensaios um varivolt bifásico com capacidade de corrente de 100A, ou seja 

50% da corrente nominal do transformador. 

Em ambos os esquemas de ligação, o primário do transformador foi curto-

circuitado e, utilizando o varivolt bifásico, foi aplicada uma tensão na entrada do 
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secundário até que a corrente chegasse a 100 A, que é a corrente nominal do varivolt. 

No esquema da FIGURA 90 a maior corrente passará pelo enrolamento X1, que 

corresponde à corrente total que circula no circuito secundário, gerando um 

aquecimento maior nesta bobina. É possível observar que, como os enrolamentos X2 

e X3 estão em paralelo, a corrente irá se dividir aproximadamente pela metade 

gerando um aquecimento menor nestes enrolamentos que em X1. 

 

FIGURA 90 – ESQUEMA 1 DE LIGAÇÃO PARA ENSAIO DE TEMPERATURA 

 

FONTE: O autor (2020) 
 

O esquema de ligação foi alterado para que fosse possível observar a 

variação de temperatura no outro enrolamento do transformador, conforme a FIGURA 

91. Neste esquema a maior corrente passará pelo enrolamento X2, que corresponde 

a corrente total que circula no circuito secundário, gerando um maior aquecimento que 

nos outros enrolamentos. É possível observar que, como os enrolamentos X1 e X3 

estão em paralelo, logo a corrente irá se dividir aproximadamente pela metade, 

gerando um aquecimento menor que em X2 

Para realizar os ensaios de resposta a temperatura, foi coletado os dados das 

FBGs instaladas nos três enrolamentos do transformador e no topo do óleo, utilizando 

um interrogador com taxa de amostragem de 5kHz, que posteriormente seria utilizado 

para a leitura do dispositivo óptico de tensão mecânica. Foram aquisitados os 

comprimentos de ondas dos sensores a cada segundo e determinou-se o quanto eles 

variam em relação ao valor inicial (temperatura ambiente). Como foi realizada a 

caracterização da FBG antes das medições, pode-se então correlacionar a variação 

do comprimento de onda com a temperatura medida. 
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FIGURA 91 – ESQUEMA 2 DE LIGAÇÃO PARA ENSAIO DE TEMPERATURA  

 

FONTE: O autor (2020) 
 

Na FIGURA 92 tem-se o gráfico que mostra a variação de temperatura em 

função do tempo. Pode observar que até a mudança do esquema de ligação a 

temperatura do enrolamento no qual passava a corrente nominal do ensaio X1 teve 

uma ascensão acentuada, enquanto os enrolamentos X2, X3 e a temperatura do óleo 

tiveram o mesmo comportamento. A partir da mudança de esquema de ligação a 

temperatura do enrolamento X2 começou a subir e a de X1 cair como era esperado. 

Com a realização deste ensaio pode-se constatar que as FBGs responderam 

de forma coerente com o aumento de temperatura, e não acrescentaram quaisquer 

restrições operacionais ao transformador. 

 

FIGURA 92 – RESULTADO DO ENSAIO DE TEMPERATURA  

 

FONTE: O autor (2020) 
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Para realizar o teste de funcionamento dos instrumentos ópticos de tensão 

mecânica (sensor de deformação), que foram instalados no transformador, foi 

realizada a ligação trifásica do enrolamento secundário a fonte de energia com o 

enrolamento primário do transformador aberto. Este esquema proporcionará o 

surgimento da corrente inrush no transformador e por consequência haverá uma 

pressão (tensão mecânica) proporcional à corrente inrush nos calços instrumentados.  

Uma das curvas da corrente de magnetização medida por um osciloscópio é 

mostrado na FIGURA 93, verifica-se que a corrente de pico atingiu valores próximos 

de 300 A, o que é inferior aos 400 A da corrente nominal e muito superior à corrente 

a vazio de alguns amperes. 

 

FIGURA 93 – CORRENTE DE INRUSH DO TF ENSAIADO  

 

FONTE: O autor (2020) 
 

Foram realizadas diversas medições a fim de que ocorresse o fenômeno da 

corrente de inrush e foram selecionadas cinco medidas realizadas com uma taxa de 

amostragem de 5 kHz. A variação do comprimento de onda provocadas pelas tensões 

mecânicas são mostradas no gráfico da FIGURA 94. 

Nota-se que as medições tiveram repetibilidade, a partir do momento em que 

o transformador é energizado, no tempo de 0,124 segundos, atingindo os maiores 

valores de tensões mecânicas nos primeiros milissegundos (ciclos) decrescendo com 

o passar do tempo, coerente assim com a forma de onda da corrente de 

magnetização. 
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Salienta-se a capacidade demostrada pelo instrumento óptico de detectar 

tensões mecânicas provocadas por valores de corrente abaixo da nominal do 

transformador, comprovando assim sua capacidade me medir eventos que terão 

corrente de até dez vezes a corrente nominal. 

 

FIGURA 94 – TENSÕES PROVOCADAS PELA CORRENTE DE INRUSH  

 

FONTE: O autor (2020) 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Neste trabalho, foi avaliado o desempenho de instrumentos ópticos 

desenvolvidos utilizando a tecnologia em FBG para monitorar a temperatura e tensões 

estáticas e dinâmicas em transformadores de potência durante sua operação e 

durante eventos como curto-circuito e corrente de magnetização. Para o 

encapsulamento do sensor de temperatura foi utilizado o pressphan e para o de 

esforços o PEEK e TB. 

É importante observar que a FBG, PEEK e TB são materiais isolantes 

adequados para operar em ambientes de alta tensão, bem como é necessário garantir 

sua compatibilidade química com o óleo mineral isolante. TB e a fibra óptica já foram 

utilizadas em transformadores como materiais isolantes e como sensores de 

temperatura disponíveis comercialmente. O material PEEK foi testado em um 

laboratório químico independente para confirmar sua aplicabilidade com o OMI. Os 

resultados indicaram a compatibilidade do material PEEK com o óleo mineral. 

No ensaio de sensibilidade térmica da FBG chegou-se ao valor de 12,2pm/°C 

e a um coeficiente de determinação de 0,9998, o que comprova a resposta linear da 

FBG quanto a incrementos de temperatura. Com base neste dado e que o interrogador 

tem capacidade de leitura de até 1pm, chega-se a uma sensibilidade para a leitura de 

variações de temperatura de até 0,0813°C, o que é suficiente para a medição da 

temperatura nos enrolamentos do transformador e compensação do efeito da 

temperatura no sensor de deformação. 

Os instrumentos ópticos de tensões mecânicas (sensor de esforços 

mecânicos) foram estressados com tensões típicas ao encontrado em enrolamentos, 

tanto quando operando em regime permanente com somente a força de prensagem e 

em regimes transitórios, como na ocorrência de curto-circuito ou correntes de 

magnetização. Além disso, a resposta em função do tempo dos sensores foi avaliada 

juntamente com o sistema de interrogação de 5 kHz, para verificar se o sensor 

desenvolvido pode medir as forças que surgem nos eventos de curto-circuito, que 

apesar do seu elevado valor tem a duração de uma fração de segundo.  

 O resultado apontou que os instrumentos ópticos de tensões mecânicas 

usando os materiais PEEK e TB foram excelentes opções para o monitoramento dos 

enrolamentos de transformadores, demonstrando respostas lineares para pressões 

aplicadas em duas faixas avaliadas de 800 N a 1500 N e de 3000 N a 10000 N e com 
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boa repetibilidade. Os sensores PEEK exibiram melhores sensibilidades quando 

comparados com o sensor de TB; no entanto, o último sensor apresentou melhor 

repetibilidade, principalmente no regime de maior estresse. As respostas dinâmicas 

dos sensores mostraram repetibilidade para ambos os sensores com menor 

sensibilidade do TB em comparação com o PEEK, que foi até 5,61 vezes mais 

sensível. Além disso, a largura de banda do sistema de detecção (em torno de 290 

Hz) foi suficiente para medir os eventos de esforços mecânicos no transformador que 

são de 120Hz.  

Nos ensaios com a instalação dos instrumentos ópticos em um transformador 

de distribuição, comprovou-se a capacidade de medição da temperatura e 

principalmente as tensões mecânicas provocadas pelas correntes transitórias  

Com base nos resultados apresentados pode-se afirmar que o objetivo geral 

desse trabalho que era desenvolver instrumentos ópticos para medição em tempo real 

da temperatura e tensões mecânicas em transformadores de potência, por meio do 

uso de uma única tecnologia de sensores de fibra óptica, foi atingido.  

Salienta-se que foi determinado qual foi o melhor encapsulamento para a 

FBG, sensores de temperatura e deformação, sendo que neste último foi inovado 

utilizando um material que é empregado a décadas como isolação sólido do 

transformador como um elemento sensor.  

A forma final do encapsulamento do instrumento óptico de tensão mecânica 

contém uma inovação quanto a fixação da FBG no substrato, sendo que está sendo 

requerida uma patente na modalidade Modelo de Utilidade junto ao INPI, para esta 

aplicação. 

A aplicação dos instrumentos ópticos desenvolvidos nesta dissertação nos 

transformadores de potência pode auxiliar desde o “nascimento” do equipamento 

através da validação das garantias de temperatura e esforços mecânicos que 

requerem as normas nacionais de transformadores, até ajudar a estimar o fim da vida 

útil em função do envelhecimento da isolação sólida causada pela temperatura de 

operação. O sensor de tensões mecânicas pode auxiliar também no aumento da 

confiabilidade do transformador, devido a detecção de uma deformação do 

enrolamento e por consequência diminuição da distância elétrica, que em alguns 

casos pode levar o equipamento a falha se exposto a novos eventos transitórios ou 

religamentos sucessivos.  
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 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS. 
 
Desenvolver um sensor para medição dos esforços radiais, tendo em vista o pequeno 
espaço para sua instalação e forças envolvidas; 
 
Implementar em modelos de simulação os sensores inseridos na parte ativa do 
transformador e verificar o efeito destes quando nas solicitações dielétricas, como o 
impulso atmosférico, tensão aplicada com medição de descargas parciais; 
 
Realizar a exposição dos instrumentos ópticos ao querosene vaporizado, encontrado 
nas câmeras de secagem (vapor fase) dos enrolamentos, a fim de verificar se eles 
não serão degradados por este passo do processo de fabricação de um transformador 
de potência  
 
Realizar a instalação dos sensores em um transformador realizar a leitura de 
temperatura e esforços e comparar com os resultados obtidos através de simulações 
de modelos computacionais. 
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ANEXO 1 – ENSAIO DE COMPATIBILIDADE COM OMI 
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