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RESUMO 

 

Em um mundo onde a eletricidade tem papel fundamental na qualidade de vida da 
sociedade, figurou-se a necessidade de um sistema de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica, com índice de falhas próximo a zero, isto é, um 
sistema confiável. Os transformadores têm papel fundamental neste processo, 
sendo responsáveis pela transformação de níveis de tensão elétrica em variados 
valores. O transformador de corrente é um equipamento encontrado em 
praticamente todas as instalações elétricas de alta tensão e tem a função de 
transformar altas correntes para valores representativos e seguros. A vida útil destes 
equipamentos está atrelada à condição do seu meio isolante. Diversos estudos são 
realizados na tentativa de maximizar o tempo de funcionamento destes, porém este 
equipamento está sujeito a falhas. Falhas em transformadores de corrente têm 
consequências catastróficas, não somente para o equipamento, mas geralmente os 
estragos atingem outros próximos a ele, devido às explosões. Este trabalho analisa 
o comportamento do sistema isolante papel/óleo de um transformador de corrente, 
submetido a uma simulação de trilhamento elétrico superficial em seu tubo 
capacitivo, por meio de um curto-circuito. Através da técnica da espectrometria 
dielétrica no domínio da frequência foi possível identificar alterações significativas 
nos espectros do fator de dissipação, capacitâncias reais e imaginárias. São 
apresentados resultados baseados nos valores de fator de dissipação e capacitância 
complexa. Para um melhor entendimento do comportamento deste dielétrico, foi 
desenvolvido um modelo de circuito equivalente baseado no modelo de Debye.  

 
Palavras-chave: Transformador de corrente. Espectrometria dielétrica. Dielétrico. 

 

  



ABSTRACT 

 

In a world where the electricity has a fundamental role in the quality of life of society, 
it appeared the need for a system of generation, transmission and distribution of 
electricity, with failure rates close to zero, that is, a reliable system. The transformers 
has a fundamental role in this process, being responsible for the transformation of 
voltage levels at different values. The current transformer is an equipment found in 
practically all electrical installations of high voltage and has the function to transform 
high currents to representative and insurance values. The life of these equipments is 
linked to condition of their insulating material. Several studies are conducted in an 
attempt to maximize the time of operation of such equipment, however, these 
equipments are subject to failures. Failures in current transformers have catastrophic 
consequences, not only for the equipment, but generally the damage reaches other 
equipment around, because the explosions. This work analyzes the behavior of 
insulating paper/oil system of a current transformer, subjected to a simulation of 
electrical tracking in its capacitive pipe, through a short-circuit. Through the technique 
of dielectric spectrometry in the frequency domain it was possible to identify 
significant changes in the spectra of dissipation factor, real and imaginary 
capacitances. Results are provided based on values of dissipation factor and 
complex capacitance. For a better understanding of the behavior of this dielectric, an 
equivalent circuit was developed based on the Debye model. 
Key words: Current transformer. Dielectric spectroscopy. Dielectric. 

 
Key words: Current transformer. Dielectric spectroscopy. Dielectric. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO 

Em um mundo onde a eletricidade tem papel fundamental no 

desenvolvimento da indústria e na qualidade de vida da sociedade como um todo, 

figurou-se a necessidade de um sistema de geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica, com índice de falhas próximo de zero, isto é, um sistema confiável. 

Todavia, a confiabilidade do Sistema Elétrico (SE) está intimamente relacionada com 

a qualidade dos equipamentos utilizados e instalados em seu sistema. 

Geralmente, uma explosão de um Transformador de Corrente (TC), 

desencadeia uma série de danos aos equipamentos adjacentes, fato explicitado 

pelos autores Reyes et al. (2008) e McDermid; Black (2012). No México em 2006, 

conforme Reyes et al. (2008), ocorreram trinta e oitos falhas violentas, com 

explosões e danos aos equipamentos vizinhos, sendo vinte delas na mesma 

semana, fato impactante para o sistema elétrico daquele país, evidenciando a 

fragilidade do sistema elétrico e a necessidade de desenvolver novas técnicas de 

ensaios para determinar a condição de operação de tais equipamentos. 

O grande desafio é a determinação desta condição, ou seja, o quão 

degradado o meio isolante se encontra, tendo em vista que os transformadores tem 

sua vida útil atrelada a qualidade do seu isolamento. Em sistemas isolantes do tipo 

papel/óleo, tem-se que a vida útil de um transformador depende fundamentalmente 

do quão envelhecido o papel se encontra, uma vez que apenas o óleo pode ser 

recuperado.  

A maioria dos equipamentos elétricos é normalmente recebida pelos 

compradores somente com avaliação dos ensaios de aceitação, desconsiderando-se 

quase completamente quaisquer aspectos de envelhecimento. Todavia, na 

ocorrência de uma falha, após um curto período de tempo de operação, 

normalmente o diagnóstico consistirá em debitar as causas às sobretensões 

imprevistas ou algo pontual. Estudos baseados nas características da rede elétrica 

podem ser realizados, porém raramente são obtidas respostas válidas para a origem 

da falha. Contudo, somente após várias falhas e com o passar do tempo, ou seja, 

transcorrido o prazo de garantia, a degradação do meio isolante começa a ser 
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considerado. Os autores McDermid; Black (2012 e Raetzke et al. (2012 e Reyes et 

al. (2008) versam sobre a determinação da vida útil de tais equipamentos, 

destacando a técnica utilizada por Raetzke et al. (2012), onde o mesmo relata a 

utilização da análise do espectro na determinação da contaminação do meio isolante 

por água, a qual gera bons resultados de diagnóstico. Todavia, técnicas já 

consagradas em transformadores de potência, como a análise dos gases dissolvidos 

no óleo isolante, têm sua aplicação limitada ao baixo volume de óleo utilizado em um 

TC. Mediante esta característica, técnicas de investigação do estado dos 

equipamentos não invasivas, como por exemplo, a espectrometria no domínio da 

frequência e no domínio tempo, vêm se destacando, à determinação da real 

condição de operação destes equipamentos.  

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A finalidade do presente estudo é contribuir para um melhor entendimento dos 

problemas referentes à confiabilidade de TCs em serviço, bem como propor um meio 

mais adequado de julgar as condições do meio isolante, mais precisamente a 

degradação do meio isolante sólido, através da análise do espectro da frequência. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

Este trabalho tem como objetivo geral a análise da resposta no domínio da 

frequência do dielétrico de um TC frente a uma inserção de um defeito artificial, o 

qual simula a condição de um trilhamento elétrico superficial por meio de um curto-

circuito. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Aplicar a técnica medição de espectrometria dielétrica no domínio da 

frequência e avaliar a resposta dielétrica em função da inserção de 

material condutor sobre as camadas capacitivas do sistema 

isolamento de um TC; 

• Modelar as respostas obtidas nos experimentos através de circuitos 

equivalentes e analisar os parâmetros em função da influência do 

material condutor.  
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1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Os capítulos que compõem esta dissertação estão assim estruturados:  

• Capítulo 2 - Dedicado a assuntos de fundamentação teórica, onde 

são apresentados os conceitos pertinentes aos processos de 

polarização, características dos TCs, modelos equivalentes de 

dielétricos e o estado da arte da espectrometria dielétrica para 

diagnóstico de falhas em TCs; 

• Capítulo 3 - Dedicado aos materiais e métodos utilizados para o 

desenvolvimento desta dissertação. Nele são apresentados as 

soluções adotadas para a simulação do trilhamento elétrico, detalhes 

sobre a execução dos ensaios de espectrometria, coleta de amostras 

de óleo e critérios para o desenvolvimento do circuito equivalente do 

dielétrico do TC; 

• Capítulo 4 - São apresentados os resultados e discussões com base 

na análise dos espectros da frequência de um TC submetido a um 

defeito artificial extremo. Neste capitulo são também apresentados os 

resultados de uma simulação do comportamento de um circuito 

equivalente do dielétrico do TC, baseado no modelo de Debye; 

• Capítulo 5 - Discorre sobre as conclusões e recomendações para 

trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 

Uma das máquinas elétricas empregadas em um sistema elétrico é o 

transformador, que é aplicado nas fases de geração, transmissão e distribuição da 

energia elétrica.  

O princípio básico de funcionamento do transformador de tensão consiste na 

transformação de um nível de tensão em outro de maior ou menor valor. Isto só é 

possível devido à descoberta dos fenômenos de eletromagnetismo no século XIX, 

sendo seu precursor o físico Hans Cristian Orsted (NASCIMENTO JUNIOR, 2011).  

De acordo com Martignoni (1981), esta transformação é possível devido as 

característica da corrente alternada, onde um nível de tensão pode ser transformada 

de baixa para alta tensão e vice-versa, por meio de uma máquina estática, de 

construção simples e de rendimento elevado, que é o transformador, equipamento 

elétrico que tem por finalidade transferir energia elétrica de um local a outro sob a 

mesma frequência, porém com níveis de tensão diferentes (FEIO, 1973). 

A FIGURA 1 demonstra um transformador ideal básico contendo um núcleo 

magnético e dois enrolamentos, primário e secundário.  

 

 

FIGURA 1 - MODELO DE TRANSFORMADOR IDEAL 

FONTE: Nascimento Junior (2011) 
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Os TCs assemelham-se a um transformador de potência, porém sua 

principal função é reproduzir uma amostra da corrente primária em seus terminais 

secundários, respeitando uma relação de transformação e mantendo esta proporção 

constante e sem alterar substancialmente sua posição vetorial. Geralmente estes 

valores são transformados para correntes secundárias de 5 A ou 1 A, sendo a 

primeira a mais usual (NASCIMENTO JUNIOR, 2011). 

Em subestações, o TC é responsável pela medição indireta das correntes 

circulantes no sistema elétrico, fornecendo correntes suficientemente reduzidas e 

isoladas do circuito primário, favorecendo a sua utilização pelos dispositivos de 

controle, medição e proteção, uma vez que estes equipamentos são projetados 

usualmente para correntes na ordem de 5 A. Tem-se como exemplo a transformação 

de uma corrente de linha de 1200 A em circuito de alta tensão para correntes de 5 A 

ou 1 A, garantindo segurança aos operadores e dispositivos com níveis de isolação 

menores e, por fim, proporcionando menor custo às instalações (NASCIMENTO 

JUNIOR, 2011). 

Os TCs podem ser classificados pela função e por sua forma construtiva. 

Quando classificados pela função que desempenham no sistema elétrico, podem ser 

classificados como: de medição (com classe de precisão variando 0,3 ou 0,6) e de 

proteção, onde é capaz de suportar correntes de curto-circuito até 20 vezes a sua 

corrente nominal. Se classificados pela sua forma construtiva, estes podem ser 

caracterizados como tanque vivo e tanque morto, com suas variações de 

configurações. A TABELA 1 apresenta quatro tipos construtivos. 
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TABELA 1 - TIPOS CONSTRUTIVOS DE TRANSFORMADORES DE CORRENTE 

 

TC “TOP CORE” 

FONTE: Mcilvenny et 
al. (2014)  

 

TC “AIR PIN” 

FONTE: Mcilvenny et 
al. (2014)  

 

TC "EYE BOLT” 

FONTE: Spressola 
(2011) 

 

TC MODELO 
CASCATA 

FONTE: ABB 
instruments 
Transformers (2009) 

Tanque “Vivo”  
 
Invertido “Top Core” – 

Núcleo e secundários 

localizados na parte 

superior e estes 

envolvidos pelo 

isolante principal. 

Camada externa do 

isolante principal 

conectada ao potencial 

de linha. 

Tanque “Morto”  
 
“Air pin” – Núcleo e 

secundários 

localizados na parte 

inferior e o condutor do 

primário envolvido pelo 

isolamento principal. 

Camada externa 

conectada ao potencial 

de terra. 

Tanque “Morto”  
 
“Eye Bolt” - Núcleo e 

secundários 

localizados na parte 

inferior e condutor do 

primário envolvido pelo 

isolamento principal. 

Camada externa 

conectada ao potencial 

de terra. 

Tanque “Morto”  
 
Cascata – Modelo 

Híbrido entre “Top 

core” e “Eye Bolt”  
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A FIGURA 2 demonstra as diferenças construtivas entre os modelos “Top 

Core” (tanque “vivo”) e “Eye-Bolt” (tanque “morto”). 

 

FIGURA 2 - COMPARATIVO ENTRE AS FORMAS CONSTRUTIVAS DOS MODELOS "TOP CORE" 
E "EYE BOLT" 

FONTE: O autor (2015)  

 

 

2.2 MATERIAIS ISOLANTES 

Os TCs possuem um sistema de isolamento que permite sua aplicação em 

variados níveis de tensão. Basicamente este sistema é composto pela associação 

papel/óleo mineral isolante. 

Neste subitem, serão abordadas algumas características dos materiais 

isolantes usualmente empregados na construção dos TCs. 

 

 

2.2.1 Óleo mineral isolante 

Um dos materiais utilizados para realizar a função de isolante das partes 

energizadas é o óleo mineral isolante (OMI). Além de realizar a função de isolante, 

também favorece o processo de refrigeração dos equipamentos.  

O OMI é obtido através da destilação fracionária do petróleo bruto, e devido 

a sua capacidade de isolação elétrica, dentre outras, é amplamente utilizado como 

isolante líquido em equipamentos elétricos, tais como transformadores, disjuntores e 

religadores.  
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A composição química do OMI é basicamente uma mistura de 

hidrocarbonetos, constituída, na sua essência, por átomos de carbono e hidrogênio. 

Estima-se em cerca de 2900 o número de compostos existentes no OMI (MILASCH, 

1984). 

 

 

2.2.2 Isolantes sólidos 

Todo transformador necessita de algum material que garanta o isolamento 

das suas partes energizadas e que, além de isolar, promova uma estrutura de 

sustentação dos componentes de modo geral. Os isolantes sólidos podem ser 

constituídos, por exemplo, de madeira, papel, porcelana, vidro e polímeros. 

A madeira normalmente é empregada como separador de espiras em 

grandes transformadores de potência, canais para circulação de óleo, sustentação 

do núcleo, etc. 

O papel é empregado nos transformadores para realizar isolação dos 

condutores e partes menores internas. Geralmente, é do tipo Kraft® (Papel ou 

Papelão), pois apresenta facilidade de absorção do óleo isolante e boa resistência 

mecânica e, em alguns casos, podem ser utilizados vernizes como alternativa a este 

tipo de isolamento. Segundo Milasch (1984), a deterioração físico-química do papel 

é predominante na determinação da vida útil de um transformador pois, na presença 

de água e de temperaturas elevadas, perde sua resistência mecânica e também sua 

capacidade de isolação e, portanto, é um item que merece atenção dos fabricantes. 

A porcelana é utilizada como isolante estrutural devido a sua resistência 

mecânica. Usualmente é utilizada em cadeias de isoladores de linhas de 

transmissão, sendo também empregada como invólucro em diferentes 

equipamentos, como por exemplo, buchas de transformadores, para-raios, buchas 

de transformadores de corrente e transformadores de potencial.  

O vidro é amplamente empregado em isoladores de pedestal e cadeias 

isolantes suspensas. Tem sua aplicação reduzida em equipamentos de 

transformação, devido a sua fragilidade a impactos mecânicos. 

Já os polímeros são utilizados como material isolante externo, pois são de 

fácil acabamento, baixo peso e oferecem uma estrutura de fixação ideal para 
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aplicações como o TC, onde a parte ativa fica envolvida em uma cápsula constituída 

de epóxi.  

Na FIGURA 3 pode-se observar a associação dos isolantes à base de epóxi 

e papel. 

 

 

FIGURA 3 - EXEMPLO DE ISOLANTES SÓLIDOS 

FONTE: O autor (2015) 

 

2.2.3 Características do isolamento papel-óleo isolante empregados em TCs 

Vários estudos foram desenvolvidos sobre os métodos de isolamento papel-

óleo isolante empregados em transformadores. Tal fato ocorre devido à necessidade 

de se evitar falhas nos equipamentos contidos em sistemas de alta tensão, pois uma 

falha em um equipamento pode acarretar grandes prejuízos às instalações e ao 

sistema elétrico como um todo. 

Em TCs emprega-se o método de isolamento, onde as partes energizadas 

são revestidas, geralmente, por camadas de papel Kraft® impregnado por OMI. 

Estas camadas são constituídas por tiras de papel que são dispostas formando 

camadas sobrepostas e sem espaços entre elas. Este processo é considerado 

crítico, pois a existência de espaços pode ser um fator significativo no surgimento de 

descargas parciais, vindo a degradar as camadas próximas e reduzindo 

Papel isolante 

Epóxi 
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substancialmente a qualidade do meio isolante. E este processo pode evoluir a 

falhas catastróficas, tais como a explosão do equipamento (SPRESSOLA, 2011). 

A geometria das camadas de papel tem forte influência na distribuição do 

campo elétrico. Para maximizar a eficiência neste processo de confinamento 

empregam-se telas de fitas condutivas ou papel semicondutor, criando uma 

blindagem equipotencial. Estas telas são inseridas de tal forma que os potenciais 

entre as camadas possuam mesmos valores  em toda extensão do isolamento. 

Basicamente, existem duas formas de construção desta associação de 

camadas de papel e material semicondutor (fita condutiva ou papel semicondutor).  

A FIGURA 4 apresenta a configuração onde anéis toroidais são conectados 

diretamente nas camadas de telas semicondutoras e em alguns casos material 

condutor. Esta configuração é adotada para evitar o surgimento de gradientes de 

potenciais elétricos elevados.  

 

FIGURA 4 - DISTRIBUIÇÃO DOS POTENCIAS COM AUXÍLIO DE ELETRODO TOROIDAL (ANEL) 

FONTE: Spressola (2011) 

 
Na configuração da FIGURA 5 é empregada um maior número de telas 

semicondutoras, proporcionando um campo uniforme e com menores potenciais, 

vindo a desprezar a utilização dos anéis toroidais. 
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FIGURA 5 - DISTRIBUIÇÃO DOS POTENCIAIS COM MAIOR NÚMERO DE CAMADAS DE 
MATERIAL SEMICONDUTOR 

FONTE: Spressola (2011) 

2.2.4 Falhas em TCs 

Dunbanton et al. (1989), apresentou em seu trabalho um estudo sobre as 

taxas de falhas em transformadores de instrumentos (TI), com tensões iguais ou 

superiores a 72,5 kV. Na ocasião foram analisados dados de eventos em diversos 

países nas décadas de 70 e 80. Foi mostrado que a maioria das falhas violentas em 

TIs estão relacionadas com proteção inadequada contra sobretensões transientes e 

proteção deficiente contra descargas atmosféricas. A conclusão do estudo é que a 

maioria das falhas violentas, foram devidas a inspeções irregulares ou indevidas. 

Conclui também que estas ocorrências poderiam ter sido evitadas previamente. 

Júnior et al. (2007), apresentou estudo semelhante, onde foi observado que 

a frequência dos modos de falhas em TCs concentram-se em processos de 

corrosão, deterioração da isolação, sobreaquecimento e vazamentos. Os autores 

realizaram uma análise específica em um grupo de TCs de 500 kV, onde o modo de 

falha dominante é a deterioração do meio isolante devido as características 

construtivas empregadas por um determinado fabricante. Nestes TCs, a câmara de 

expansão é composta por uma membrana de borracha e, com o tempo, ocorre sua 

degradação, favorecendo, a contaminação do isolamento por umidade. 
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2.2.5 Descargas parciais 

Descarga parcial (DP) é uma descarga elétrica que ocorre numa 

determinada região submetida a um campo elétrico e cujo caminho condutor 

formado pela descarga parcial não une os dois eletrodos de forma completa. A 

princípio a ocorrência de DPs está atrelada a existência de cargas livres e campo 

elétrico com intensidade suficiente para acelerar estas cargas e assim iniciar um 

processo de avalanche. Podem ser classificadas em descargas superficial, interna e 

corona (KREUGER, 1989). 

Descarga parcial superficial ocorre na superfície de um material dielétrico 

(gases ou líquidos), geralmente partindo de um eletrodo até a superfície do material, 

representado na FIGURA 6. Quando o campo elétrico paralelo, o qual a superfície 

do material isolante está submetida, excede um determinado valor critico, ocorre a 

DP superficial. Este processo cria caminhos condutores que se distribuem na 

direção do campo elétrico e é denominado trilhamento superficial e sua evolução 

pode acarretar uma ruptura total do isolamento (KREUGER, 1989).  

  

 

FIGURA 6 - REPRESENTAÇÃO DA DESCARGA PARCIAL SUPERFICIAL EM UM MATERIAL 
DIELÉTRICO 

FONTE: Swinka-Filho (2000) 

 

  



29 

A FIGURA 7 apresenta o exemplo de um trilhamento elétrico em uma 

amostra de papel isolante. 

 

FIGURA 7 – TRILHAMENTO SUPERFICIAL EM PAPEL ISOLANTE 

FONTE: Adaptado de Coombs (2012) 

 

Descarga parcial interna é aquela que ocorre no interior de espaços vazios 

ou inclusões de um material dielétrico, representado na FIGURA 8. A ocorrência 

contínua de DP nestes espaços vazios podem gerar caminhos condutores 

conhecidos como arborescência elétrica, estes caminhos são canais preenchidos 

por materiais com propriedades condutoras e a evolução destes pode levar ao 

rompimento dielétrico do material (KREUGER, 1989). 

  

 

FIGURA 8 - REPRESENTAÇÃO DOS CAMINHOS CONDUTORES GERADOS POR DESCARGA 
PARCIAL EM UM MATERIAL DIELÉTRICO POLIMÉRICO 

FONTE: Swinka-Filho (2000) 

 

As DPs que ocorrem no ar são classificadas como efeito corona e estas 

descargas partem de pontas agudas em eletrodos metálicos, conforme representado 

na FIGURA 9. Pontas agudas em condutores de alta-tensão geram nas vizinhanças 

do condutor com campo elétrico elevado, regiões onde as partículas do ar tornam-se 
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ionizadas, o qual se ultrapassado um valor critico dar-se a origem a DP (KREUGER, 

1989).  

 

 

FIGURA 9 - REPRESENTAÇÃO DE UM ELETRODO METÁLICO COM PONTA AGUDA GERANDO 
DESCARGA CORONA 

FONTE: Swinka-Filho (2000) 

 

2.2.6 Propriedades dos materiais dielétricos 

Uma das características de um material dielétrico é que, quando submetido 

a um sinal de tensão contínua (Vcc), ocorreram os processos de polarização e de 

condução elétricas e com estes processos o surgimento de uma corrente elétrica It. 

Esta corrente é o resultado da soma das correntes capacitivas, absorção e resistiva 

(HANIF, 2005). Na FIGURA 10 é representado um circuito equivalente para o 

comportamento da corrente It, onde a mesma é originada após o fechamento da 

chave S1. A FIGURA 11 apresenta as formas das correntes elétricas que circulam 

pelo dielétrico quando submetido a uma tensão continua. 

 

 

FIGURA 10 - CIRCUITO ELÉTRICO REPRESENTANDO MATERIAL DIELÉTRICO SUBMETIDO A 
UMA TENSÃO CONTÍNUA 

FONTE: Adaptado de Hanif (2005) 

 

Vcc 
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FIGURA 11 - TIPOS DE CORRENTE ELÉTRICA CONTÍNUA PRESENTES EM UM MATERIAL 
DIELÉTRICO 

FONTE: Adaptado de Hanif (2005) 

As correntes apresentadas nas Figuras 10 e 11 são: 

• Corrente capacitiva (Ic): É a corrente originada pelo processo de carga 

das capacitâncias de um sistema. Tem a característica de zerar seu valor 

ao longo do tempo. Em sistemas de baixa capacitância tem seu valor 

reduzido a zero mais rapidamente, porém, em sistemas de maior 

capacitância, esta corrente tende a permanecer por mais tempo; 

• Corrente de absorção (Ida): Originada pelo processo de polarização das 

moléculas contidas em um material dielétrico. Em sistemas com 

capacitâncias elevadas e com a presença de contaminantes neste meio 

isolante, esta terá seu decaimento prolongado por mais tempo; 

• Corrente resistiva (Ir): É devida ao fluxo de corrente que circula através 

do meio dielétrico e é normalmente composta por duas componentes: 

o Corrente de condução; 

o Corrente de fuga superficial. 

A corrente resistiva normalmente tende a ter um valor reduzido e constante, 

mas, na presença de contaminantes no meio isolante pode ter seu valor aumentado 

com o passar do tempo. 

Visando um melhor entendimento dos efeitos oriundos da interação entre um 

material dielétrico e campo elétrico, usualmente utiliza-se um modelo de capacitor de 

placas condutivas paralelas. 
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FIGURA 12 - MODELO DE PLACAS PARALELAS 

FONTE: Dionísio; Mano (2008) 

 

Ao conectar estas placas a uma tensão (V) separadas a uma distância (d) e 

este sistema sob vácuo surgirá, desprezando-se os efeitos de borda, um campo 

elétrico uniforme (E). Na superfície destas placas ocorrerá um acúmulo de carga cuja  

densidade de carga superficial (σ) é proporcional ao campo elétrico (DIONÍSIO; 

MANO, 2008).  

 

 � = �� (1) 

 � = ��� (2) 

 

Sendo ε0 a permissividade no vácuo (8,854x10-12 F.m-1)  

 

A capacitância geométrica C0 [F.m-2] da FIGURA 12a, será representada por: 

 

 �� = �� (3) 

 

Ao adicionar um material isolante entre estas placas as cargas deste 

material serão redistribuídas e os dipolos vão alinhar-se com o sentido do campo 

elétrico. Na superfície deste material isolante surgirá um acúmulo de carga 

denominada polarização elétrica (P), dando origem a uma nova capacitância (C) –

FIGURA 12b. 

 

 � = � + ��  (4) 

 

��� ��� 
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A relação entre a capacitância da FIGURA 12a originada no vácuo e a 

capacitância da FIGURA 12b, criada pelo um material isolante, é denominada como 

permissividade (ε): 

 

 � = ��� = � + �� = ��� + ����  (5) 

 

Ao considerar o campo elétrico estático pode-se definir a polarização 

proporcional ao campo elétrico (SESSLER, 1987). 

 

 � = ���(� − 1) (6) 

 

Considerando a susceptibilidade elétrica, χ=ε-1, a polarização pode ser 

definida como sendo: 

 

 � = ���� (7) 

 

Outra importante grandeza é o deslocamento elétrico (D), e corresponde à 

densidade total de carga contida na superfície das placas de cargas da FIGURA 12b 

(DIONÍSIO; MANO (2008): 

 

 ! = ��� + � = ���� (8) 

 

Convém ressaltar que a permissividade elétrica tem seu valor dependente 

do tipo de material envolvido no processo, porém estes valores, na maioria dos 

casos, dependem da frequência (ω) do campo elétrico em que este material está 

imerso (JONSCHER, 1983).  

Ao inserir este material isolante em um campo elétrico alternado, seu dipolo 

irá seguir as alterações deste campo enquanto for mantido imerso em baixas 

frequências; porém ao aumentar os valores da frequência, o dipolo não terá tempo 

suficiente para completar o processo de orientação gerando um atraso e com isto 

não contribuindo totalmente no processo de polarização (DIONÍSIO; MANO, 2008).  

Os autores Botcher; Bordewijk (1992) trazem em seu trabalho a descrição de 

três processos de polarização e suas particularidades, conforme descrito abaixo:  
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• Polarização dipolar: Envolve moléculas não simétricas que contêm 

dipolos elétricos permanentes. Este processo de polarização ocorre com 

a orientação destes dipolos permanentes na mesma direção do campo 

elétrico em que estão imersos. Este processo tem forte dependência da 

temperatura, ocorre num intervalo de tempo lento e inferior à 10-12 

segundos, fazendo parte processo de polarização lenta; 

• Polarização atômica: Este tipo de polarização envolve o deslocamento de 

íons positivos e negativos constituintes de uma molécula sob a ação de 

um campo elétrico aplicado. Assim como a polarização eletrônica ela 

também compõe o processo de polarização rápida, ocorrendo em 

intervalos de tempo na ordem de 10-14 segundos; 

• Polarização eletrônica: Este processo é devido ao deslocamento da 

nuvem eletrônica em relação ao núcleo do átomo e responde 

rapidamente às mudanças do campo elétrico em altas frequências; faz 

parte do processo de polarização rápida e não sofre a influência da 

temperatura. 

 

A permissividade criada através dos processos de polarização rápida é 

conhecida como permissividade de frequência infinita (ε∞) e a desenvolvida em 

processos lentos é denominada (εS). Portanto, a contribuição dos processos de 

orientação dos dipolos para polarização do material está relacionada com a 

diferença das permissividades de baixas e altas frequências, conforme apresentado 

na equação 9: 

 

 � = ��(�$ − �%)� (9) 

 

Os autores Dionísio; Mano (2008) definem a mudança temporal no 

deslocamento elétrico (D) como sendo resultado de um campo elétrico estático em 

t=0, sendo definida por: 

 

 !(&) = ��'�% + (�$ − �%)((&))� (10) 
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Onde: 

���%� - Resposta “instantânea” para o campo elétrico; 

��(�$ − �%)((&)� - Resposta “mais lenta” do sistema;  

((&) – Função temporal da orientação do dipolo. 

 

A função ∅ (&) = 1 − ((&) representa a diminuição da polarização após a 

remoção do campo elétrico, sendo ∅(�) = 1 e ∅(%) = 0 

 

O modelo de Debye é utilizado por alguns autores para descrever o 

processo de polarização de materiais isolantes (SAHA; MIDDLETON; THOMAS, 

2009). Este modelo segue uma dinâmica de primeira ordem, sendo sua variação do 

tempo proporcional ao valor de equilíbrio (DIONÍSIO; MANO, 2008):  

 

 +�+& = (�, − �)-  (11) 

 

Onde,  

Pe - Polarização em equilíbrio em (t=∞); 
 τ - Constante de tempo. 

 

No instante que for removido o campo elétrico (t=0), a polarização será 

definida como: 

 

 �(&) = ��exp (−& -3 ) (12) 

 

Sendo P0 o valor da polarização em t=0. 

 

Portanto, o modelo de Debye para a análise do comportamento do material 

isolante frente a um campo elétrico externo possui uma natureza exponencial. 

 

 ∅(&) = exp (−& -3 ) (13) 

 

O autor Jonscher (1983) apresenta em seu trabalho uma abordagem para 

caracterizar a resposta de um dielétrico no domínio da frequência. A análise é 
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baseada na equação de Maxell para a corrente de deslocamento. Para tanto, há 

necessidade de considerar que os elementos P e D da equação 8 são dependentes 

do tempo; logo. Assim, a equação ficará sendo:  

 

 !(&) = ���(&) + �(&) (14) 

 

Considerando a equação de Maxwell, a densidade de corrente pode ser 

expressa em dois termos: uma parte representando a corrente de condutividade e 

outra representando a corrente de deslocamento, conforme equação 15.  

 

 4 = ��� + +!+&  (15) 

 

Onde, σ0 é a condutividade do material em corrente contínua. 

 

Aplicando-se a transformada de Fourier em (15), obtem-se para a resposta 

no domínio da frequência correspondente: 

 

 4(5) =  ���(5) + 65!(5) (16) 

 

Onde σ0 é a condutividade do material dielétrico. 

Aplicando-se a transformada de Fourier aos dois membros da equação 16 e 

fazendo uso da propriedade de que 7 89:;9< = = 65!(5) e considerando que       

�(5) = �′(5) − 6�"(5), obtém-se, após a devida manipulação matemática 

(JONSCHER, 1983), a equação: 

 

 4(5) =  @�� + 65��'1 + �A(5) − 6�"(5))B�(5)
= @�� + ��5�"(5) + 65��'1 + �A(5))B�(5) 

(17) 

 

A componente real da equação 17 representa a componente da corrente de 

deslocamento que está em quadratura com o campo elétrico, portanto não 

contribuindo desta forma para o fator de perdas e a parte imaginária caracteriza a 
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componente da corrente em fase com o campo elétrico, contribuindo assim para o 

fator de perdas, considera-se �" como sendo a perda dielétrica (JONSCHER, 1983). 

A resposta dielétrica no domínio da frequência pode ser descrita em termos 

da permissividade elétrica, conforme equação 18: 

 

 !(5) = �(5)�(5) = �� C1 + �A(5) − 6�"(5)D�(5) (18) 

 

A componente real da permissividade consiste nas contribuições no vácuo, e 

é necessariamente real, uma vez que não pode haver nenhuma perda associada 

com vácuo e assim não contribuindo para as perdas. A parte imaginária da 

permissividade representa as perdas e é devida as características do material, o 

qual pode ter vários mecanismos de polarização. A permissividade pode ser escrita 

como a soma das contribuições individuais destes mecanismos, equação 19 

(JONSCHER, 1983): 

 

 �(5) = �� E1 + F �A
G

(5) − 6 F �"
G

(5)H = �′(5) − 6�"(5) (19) 
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Grande parte das medições dielétricas são realizadas através da corrente 

elétrica, conforme equação 15, onde é identificada a contribuição da condutividade 

do material ��. Em alguns casos o instrumento de medida pode não diferenciar entre 

a verdadeira resposta dielétrica, a qual pode não conter ��, e a resposta efetiva que 

pode conter �� (JONSCHER, 1983). Definindo a equação 19 como sendo: 

 

 4(5) =  65�̃(5)�(5) (20) 

 

Onde �̃(5) representa a permissividade eficaz como medido pelo instrumento, tem-

se: 

 

 �̃(5) =  �A(5) − 6 J�"(5) + ��5 K =  �� L1 + �A(5) − 6 M�"(5) + ����5NO (21) 

 

Nota-se a existência de duas partes desta permissividade complexa, sendo 

que: 

• ε'(ω) – Representa a parte real da permissividade complexa e é devida 

aos processos de polarização, sendo proporcional a energia armazenada 

em cada ciclo no material; 

• ε"(ω) - Representa a parte imaginária da permissividade e, também, as 

perdas de energia no interior do material. 

 

Assim como a permissividade possui sua forma complexa, a capacitância 

também pode ser descrita na sua forma complexa, equação 22 (JONSCHER, 1983).  

 

 �(5) = �′(5) − Q�"(5) = (R S⁄ ). '�′(5) − Q�"(5)) (22) 

 

O fator de dissipação (FD) ou tangente do ângulo de Jialu (2011), é definida 

conforme equação 23. 

 

 

 

&VWX(5) = �"(5)�′(5) = �"(5)�A(5)  (23) 
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2.2.7 Modelos equivalentes de dielétricos 

Cada tipo de dielétrico traz consigo características únicas, que podem ser 

representadas e compreendidas através de circuitos elétricos equivalentes.  

Basicamente, um isolante pode ser expresso pela associação de resistores e 

capacitores em ligações em série ou paralelas, conforme FIGURA 13. 

 

FIGURA 13 - MODELO RC SÉRIE E RC PARALELO 

FONTE: O autor (2015) 

 

Sendo:  

Rs e Cs: Resistência e capacitância em série; 

Rp e Cp: Resistência e capacitância paralela. 

A equação equivalente para o circuito em série (ALEXANDER; SADIKU, 

2013): 

 YZ = [Z + 165�Z (24) 

Já a equação equivalente para o circuito paralelo (ALEXANDER; SADIKU, 

2013) é: 

 Y\ = [\65[\�\ + 1 (25) 

 

Diversos pesquisadores vêm trabalhando no desenvolvimento de um modelo 

que se aproxima de um sistema de dielétrico baseado em óleo/papel de um 
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transformador, como exposto no trabalho de Saha et al. (2009), com o intuito de 

favorecer o entendimento da resposta do dielétrico. Os modelos têm sido derivados 

de uma abordagem do modelo de Debye, com base em um circuito RC simples.  

Ressalta-se que devido à dificuldade de avaliar a geometria interna do 

equipamento sob teste, o modelo apresentado considera o sistema de dielétrico 

como sendo uma caixa preta e tenta identificar o efeito individual dos componentes 

internos (SAHA; MIDDLETON; THOMAS, 2009). 

Como observado anteriormente, na presença de um campo elétrico uma 

corrente de polarização é gerada e, quando este é removido, o sistema volta a sua 

condição inicial. Porém, em um dielétrico polimérico existem compostos com 

características moleculares distintas entre si. Com isto, o tempo de resposta de cada 

grupo molecular, depois de submetido a um campo elétrico, pode ser diferente um 

do outro. Saha, Middleton e Thomas (2009) relatam ainda que este modelo pode ser 

representado por uma configuração RC em paralelo e ramos paralelos contendo 

associações RC série, conforme mostrado na FIGURA 14. 

 

FIGURA 14 - MODELO DIELÉTRICO LINEAR 

FONTE: Saha, Middleton e Thomas (2009). 

 

Estes mecanismos de polarização, representados como Ri e Ci, são 

distribuídos aleatoriamente, sendo o tempo de relaxação representado pela 

equação: 

 

 -G = [G�G (26) 
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Cada ramo RC em série é uma aproximação dos efeitos dos mecanismos de 

polarização cujos os tempos de relaxação coincidem com a frequência de estimulo. 

Assim, cada um possui uma constante de tempo e pode ser tratado individualmente. 

Neste modelo a corrente de condução no dielétrico é devida à existência de R0 e a 

capacitância geométrica do sistema é representada por C0 (SAHA; MIDDLETON; 

THOMAS, 2009). 

Com base no modelo da FIGURA 14, Kumar e Mahajan (2011) descrevem o 

equacionamento que reflete a contribuição de cada ramo RC, da capacitância C0 e 

da resistência R0 para cada valor da frequência a que o material está submetido. 

 

 �A(5) = �� + F �G1 + (5[G�G)]
^

G_`
 (27) 

 �AA(5) = 15[� + F 5[G�G]
1 + (5[G�G)]

^

G_`
 (28) 

 

 

2.3 ESTADO DA ARTE DA ESPECTROMETRIA DIELÉTRICA PARA 

DIAGNÓSTICO DE FALHAS EM TRANSFORMADORES DE CORRENTE 

Vários autores versam sobre a utilização da espectrometria dielétrica como 

parâmetro de diagnóstico da condição do dielétrico de um transformador desde a 

década de 1950, quando os primeiros instrumentos de espectrometria foram 

fabricados (ZAENGL, 2003). Neste subitem será apresentada uma síntese de alguns 

trabalhos publicados sobre a espectrometria dielétrica aplicada em transformadores. 

Bognar et al. (1990) apresentam em seu trabalho a utilização da técnica de 

ensaio denominada de tensão de retorno para diagnóstico em transformadores. A 

principal conclusão deste trabalho é a afirmação de que tanto a umidade contida no 

papel isolante quanto o teor de subprodutos da deterioração do OMI em 

transformadores podem ser avaliados, baseados em constantes de tempo 

dominantes e através da avaliação de espectro de polarização em amostras de teor 

de umidade diferentes. 

Em seu trabalho, Gafvert et al. (2000) testaram a eficiência dos três métodos 

de espectrometria utilizados na avaliação do dielétrico de um transformador, sendo a 
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espectrometria dielétrica no domínio da frequência, a espectrometria dielétrica no 

domínio do tempo e a espectrometria de tensão de polarização. Os três métodos 

obtiveram resultados semelhantes: os métodos baseados no domínio da frequência 

e domínio do tempo apresentaram resultados iguais e a técnica baseada na tensão 

de polarização apresentou uma pequena diferença em comparação com os outros 

dois. Todavia, os três métodos mostraram-se sensíveis a mudanças na 

condutividade do óleo. Os autores concluem que o método do domínio de frequência 

aparenta ser o mais indicado devido a suas características e se relacionar mais 

diretamente às medidas de capacitância e fator de dissipação, comumente utilizadas 

pelas concessionárias.  

Gubanski et al. (2003) realizaram uma análise dos três principais métodos 

de ensaios de espectrometria dielétrica, sendo a espectrometria no domínio do 

tempo, a espectrometria no domínio da frequência e a espectrometria baseada na 

análise da tensão de retorno. Para os autores, as três técnicas mostraram-se 

eficientes no diagnóstico de umidade, porém alguns agentes como a geometria e a 

condutividade do OMI têm influência direta nos resultados apresentados. Sugerem 

uma análise mais criteriosa por parte dos operadores, pois alguns critérios de 

avaliação ainda necessitam ser implementados.  

Os autores Farahani, Borsi e Gockenbach (2004) analisaram as relações 

entre os parâmetros de domínio de tempo e frequência da espectrometria dielétrica 

sobre os resultados das medições de resposta dielétrica no domínio do tempo e 

frequência nos sistemas de dielétrico empregados em máquinas rotativas. 

Realizaram ensaios e concluíram que os resultados da função de resposta dielétrica 

no domínio do tempo e a condutividade de corrente contínua destes sistemas de 

dielétrico puderam ser estimados e que foi possível, devido à existência da 

linearidade do sistema de dielétrico, a transformação dos dados no domínio do 

tempo para o domínio da frequência. 

Os autores Farahani, Borsi e Gockenbach (2006) submeteram uma amostra 

de material isolante sólido a um campo elétrico 2,5 vezes superior ao nominal para 

avaliar o comportamento frente a esta característica até o rompimento do dielétrico. 

Ao total, o material ficou exposto por 5825 horas (tempo até o colapso do sistema 

isolante) e, durante este período, foram realizados três ensaios com variação da 

frequência com instrumento IDA200, ajustado para frequências de 1 mHz até 1 kHz, 

sendo os ensaios realizados na condição inicial, após 2600 horas, e a última 
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amostra em 5700 horas após o início da exposição ao campo elétrico. Neste estudo 

foi possível visualizar a evolução da degradação através das alterações no espectro 

da frequência, caracterizando a eficiência deste método. 

Ekanayake et al. (2006) realizaram estudos para caracterizar a umidade em 

papel Kraft e cartão prensado, com o intuito de auxiliar equipes de manutenção na 

tomada de decisão sobre a qualidade do meio isolante de transformadores. Foram 

realizados ensaios em amostras de papel e cartão prensado para avaliar o 

comportamento de espectro do dielétrico no domínio da frequência em diferentes 

níveis de tensão, condutividade do OMI e temperatura, concluindo-se que a umidade 

tem forte influência em baixas frequências e que, assim como a umidade, a 

temperatura e o envelhecimento do papel têm influência direta na condutividade em 

frequências baixas. 

Blennow et al. (2006) descrevem em seu estudo a influência de fatores 

internos e externos na análise de resultados obtidos pelos equipamentos de 

medição da espectrometria no domínio da frequência em trabalhos de campo, 

gerando falsos diagnósticos em transformadores de potência. Relatam que erros 

podem ser cometidos durante as medições se certas precauções não forem tomadas 

como, por exemplo, a presença de equipamentos ligados em paralelo. Ainda, a 

influência da chuva e perturbações eletromagnéticas são analisados e algumas 

soluções são propostas para atenuar os seus efeitos. 

No trabalho de Meghnefi et al. (2009) foi descrito o comportamento do 

espectro da frequência de um sistema de dielétrico de uma bucha condensiva 

composta por papel/óleo através das propriedades do modelo básico de Debye, 

sendo que os parâmetros do modelo foram ajustados por um procedimento não 

linear através do Matlab. Os ensaios foram realizados em uma amostra de papel em 

diferentes valores de temperatura e umidade em laboratório com posterior 

comparação com os parâmetros obtidos na simulação. Os autores concluem que os 

pólos do espectro da frequência podem ser utilizados como indicadores da condição 

do dielétrico. 

No trabalho de Bouaicha et al. (2009) é discutida a viabilidade do uso de 

técnicas de espectrometria dielétrica de domínio do tempo e da frequência para 

monitorar a condição das buchas de condensador de papel impregnado de óleo 

(OIP). As medições realizadas indicaram a eficiência destas técnicas no diagnóstico 

de umidade e curtos-circuitos entre as camadas condensivas das buchas, 
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proporcionando um indicativo da condição do dielétrico de buchas impregnadas em 

óleo. 

Badicu et al. (2009) realizaram estudos de espectrometria no domínio da 

frequência em amostras de papel Kraft e cartão prensado que estavam imersas no 

interior de um transformador. Com a análise da espectrometria na faixa de 

frequências entre 1 mHz e 1 kHz, foi possível caracterizar a qualidade do dielétrico 

celulósico do transformador, confirmando a eficiência desta técnica. 

Koch et al. (2009) realizaram uma análise sobre as técnicas para 

determinação da umidade no sistema de dielétrico sólido de transformadores, assim 

como sua degradação, através da resposta do dielétrico com a variação da 

frequência. Ao descreverem exemplos de determinação de umidade em 

transformadores através de testes, associando as técnicas no domínio do tempo e 

da frequência, compararam os resultados obtidos nesses novos métodos e as 

aproximações convencionais. 

Os autores Chen et al. (2010) realizaram um estudo sobre a espectrometria 

dielétrica de uma amostra de papel impregnado com óleo vegetal e uma amostra 

deste óleo no domínio da frequência, com o intuito de investigar o efeito do 

envelhecimento acelerado na resposta do dielétrico. Os autores concluíram que as 

amostras de papel exibiram um aumento nas perdas dielétricas e nas constantes 

dielétricas devido ao processo de envelhecimento e, em contrapartida, as amostras 

de óleo vegetal não obtiveram variações consideráveis após o envelhecimento. 

Kumar e Mahajan (2011) submeteram um TC a testes de envelhecimento 

acelerado termicamente, sendo realizados testes em vários estágios de 

envelhecimento, com posterior comparação entre as técnicas de ensaio no domínio 

do tempo e no domínio da frequência através de um modelo de circuito elétrico 

equivalente do dielétrico, concluindo que os dois métodos foram capazes de 

sensibilizar a evolução da degradação do meio isolante durante o processo de 

envelhecimento. 

O estudo realizado por Koch e Prevost (2012) demonstra a utilização da 

técnica da resposta do dielétrico em baixas frequências em um transformador de 

potência para diagnóstico de umidade no dielétrico sólido em uma faixa de 

frequências entre 1 mHz e 1 kHz. Nele é avaliada a eficiência do método de ensaio 

para diagnóstico de umidade, realizando comparativos entre vários cenários sob a 

influência da temperatura, geometria do enrolamento, envelhecimento do 
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transformador e a condutividade do OMI no comportamento do espectro no domínio 

da frequência.  

Os autores Kiiza et al. (2015) apresentaram em seu trabalho uma análise da 

resposta no domínio da frequência de um sistema isolante composto de papel/óleo 

sob influência de descargas parciais (DP), com frequências entre 1 mHz e 1 kHz e 

tempo de amostragem em intervalos predefinidos. Neste trabalho ficou evidenciado 

que, conforme a evolução do tempo de exposição a estas DP, ocorreu a degradação 

do meio isolante; como consequência, foi possível observar alterações nos 

espectros correspondentes ao FD e à permissividade complexa, principalmente nas 

faixas de frequências inferiores a 100 Hz. 

 



46 

3 MATERIAIS E METÓDOS 

Neste capítulo serão descritos os materiais e o método de trabalho 

desenvolvido durante o estudo. 

 

 

3.1 MATERIAIS 

Os materiais e equipamentos de medição, utilizados para a execução das 

atividades, são apresentados em dois itens: materiais envolvidos nos processos de 

preparação e execução dos ensaios, instrumentos de medidas e sistema de 

diagnóstico de isolamento. 

 

3.1.1 Materiais envolvidos nos processos de preparação e execução dos ensaios 

Para a execução desta atividade, segue relação dos principais materiais 

utilizados neste estudo: 

 

• 1 Transformador de Corrente 145 kV (Fabricante: Siemens - Modelo: 

ATOF 138) – equipamento novo; 

• 1 Reservatório estanque com capacidade de 100 litros para o óleo 

mineral em trânsito; 

• 1 Bomba para transferência do óleo; 

• 1 Desumidificador  - Controle da umidade; 

• 1 Condicionador de ar – Controle da temperatura; 

 

3.1.2 Instrumentos de medidas 

• 1 Multímetro digital; 

• 1 Termo-higrômetro; 

• 1 Cronômetro digital. 

• 1 Analisador (Modelo: IDA 200 - Fabricante: Megger); 



3.1.3 Sistema de diagnóstico de isolamento 

O IDA200 foi o 

espectrometrias no domínio

projetado para medições e 

em transformadores de pot

Possui software embarcado que permite a análise e diagnóstico de umidade

como análise da condutividade do 

É capaz de realiz

como: papel celulósico e porcelana, 

O equipamento tem seu funcionamento baseado na medição da

complexa de um meio dielétrico 

conhecidas. Possui uma unidade de 

gerar um sinal de teste com 

O equipamento realiza as medições através de uma unidade de 

processamento que realiza a amplifica

resultados obtidos em vários ciclos de leitura. O equipamento possui filtros 

garantem, quase que completamente, a anulação dos efeitos de ruídos e 

interferências externas, permitindo assim operar com níveis de tensã

200V e mesmo assim obter alta precisão.

dos canais de geração e aquisição de dados internos do IDA200.

FIGURA 15 - ESQUEMÁTICO INTERNO SISTEMA DE GERAÇ
IDA200 

FONTE: Manual de instruções Ida 200 (2001)

 

3.1.3 Sistema de diagnóstico de isolamento – IDA200 

0 foi o equipamento escolhido para a realização da

domínio da frequência do dielétrico do TC. Este equipamento 

medições e diagnósticos de isolamentos elétricos, sendo empregado

de potência, transformadores de instrumento, buchas e 

embarcado que permite a análise e diagnóstico de umidade

como análise da condutividade do OMI.  

É capaz de realizar medições em dielétricos sólidos, líquidos e gases, tais 

papel celulósico e porcelana, OMI e equipamentos isolados a Sf6

O equipamento tem seu funcionamento baseado na medição da

um meio dielétrico através de um nível de ten

Possui uma unidade de processamento de sinal digital 

um sinal de teste com tensão e a frequência desejada.  

O equipamento realiza as medições através de uma unidade de 

processamento que realiza a amplificação do sinal de entrada

resultados obtidos em vários ciclos de leitura. O equipamento possui filtros 

garantem, quase que completamente, a anulação dos efeitos de ruídos e 

interferências externas, permitindo assim operar com níveis de tensã

200V e mesmo assim obter alta precisão. A FIGURA 15 apresenta 

dos canais de geração e aquisição de dados internos do IDA200.

 

ESQUEMÁTICO INTERNO SISTEMA DE GERAÇÃO E AQUISIÇÃO DE DADOS 

Manual de instruções Ida 200 (2001) 

Gerador de onda 
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para a realização das 

da frequência do dielétrico do TC. Este equipamento é 

s, sendo empregado 

instrumento, buchas e cabos. 

embarcado que permite a análise e diagnóstico de umidade, bem 

dielétricos sólidos, líquidos e gases, tais 

equipamentos isolados a Sf6. 

O equipamento tem seu funcionamento baseado na medição da impedância 

tensão e frequência 

igital responsável por 

O equipamento realiza as medições através de uma unidade de 

ção do sinal de entrada e integra os 

resultados obtidos em vários ciclos de leitura. O equipamento possui filtros que 

garantem, quase que completamente, a anulação dos efeitos de ruídos e 

interferências externas, permitindo assim operar com níveis de tensão inferiores à 

apresenta o esquemático 

dos canais de geração e aquisição de dados internos do IDA200. 

ÃO E AQUISIÇÃO DE DADOS 

Gerador de onda Senoidal 
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3.2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho, compreendem as seguintes etapas:  

 

• Etapa 1 - Inspeção interna do TC para determinação das características 

construtivas adotadas; 

• Etapa 2 – Ensaio para caracterização inicial do TC; 

• Etapa 3 - Processo de inserção da falha sugerida; 

• Etapa 4 – Preparativos e execução dos ensaios de verificação da 

condição inicial e pós-intervenções; 

• Etapa 5 – Caracterização do teor de água dissolvida no OMI; 

• Etapa 6 - Elaboração do modelo simulando o espectro da frequência 

através de circuitos equivalentes com auxílio do software Qucs. 

 

Visando a qualidade da execução e resultados dos ensaios foi necessário 

adotar ações e medidas de controle de algumas variáveis que poderiam influenciar 

os resultados deste trabalho, sendo estas: 

 

• Remoção das impurezas presentes no TC, principalmente na 

porcelana (poeira, resíduo de óleo e demais contaminantes), através 

de limpeza externa com pano umedecido em água e posterior limpeza 

com álcool isopropílico antes da execução dos ensaios elétricos; 

• Controle da temperatura em 20ºC  e umidade relativa do ambiente 

inferior a 50%, através de condicionadores de ar e desumidificador; 

• Remoção mecânica, com auxílio de escova de aço, dos pontos de 

oxidação presentes nos terminais primários e secundários para 

garantir um melhor contato elétrico entre os terminais e os conectores 

do instrumento de ensaio; 

• Acondicionamento do OMI, reservatório estanque, garantindo o 

mínimo de contaminação com umidade; 

• Enchimento pela válvula de esgotamento, situada na parte inferior do 

TC minimizando a formação de bolhas; 
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Repouso de duas horas do OMI após o processo de remontagem do 

TC, antes dos ensaios elétricos, a fim de garantir uma boa impregnação entre 

o sistema papel/óleo isolante. 

 

3.2.1 Inspeção para determinação das características internas do TC 

Para um melhor entendimento do comportamento do isolante dielétrico do 

TC foi realizado um desmonte parcial para explorar suas características internas e 

assim definir a melhor técnica para a inserção das falhas sugeridas neste trabalho. 

Este processo consistiu na retirada do OMI e, posteriormente, de conectores, 

reservatório de expansão, bucha de porcelana, tanque e demais componentes.  

 

 

 

FIGURA 16 – DETALHES CONSTRUTIVOS ISOLAMENTO INTERNO (A), ENROLAMENTOS 
SECUNDÁRIOS (B)  

FONTE: O autor (2015). 

 

Com o equipamento parcialmente desmontado e com sua parte ativa 

exposta, iniciou-se uma inspeção detalhada do tipo construtivo do sistema isolante 

óleo/papel empregado.  

Uma das primeiras observações foi a existência de um tubo de aço 

envolvendo os condutores dos terminais primários em toda a extensão do tubo 

capacitivo (FIGURA 17A). Observou-se, também, a existência de trinta e um degraus 

                    (A)                                                    (B)                           
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capacitivos ou níveis de camadas de papel utilizados no sistema isolante. Verificou-

se, ainda, a existência de uma camada de material semicondutor entre cada degrau 

(FIGURA 17B), evidenciando o sistema construtivo adotado para confinamento dos 

gradientes de equipotenciais, semelhante ao demonstrado na FIGURA 5.  

 

 

FIGURA 17 - DETALHE TUBO (A), DEGRAUS CAPACITIVOS E CAMADA SEMICONDUTORA (B)  

FONTE: O autor 2015 

 

Outra observação foi o fato da camada mais externa deste material 

semicondutor (FIGURA 18A) estar diretamente aterrada na estrutura de sustentação 

do núcleo (FIGURA 18B). 

 

 

 

FIGURA 18 - PONTO DE CONEXÃO ENTRE A CAMADA SEMICONDUTORA E ESTRUTURA DO 
NÚCLEO DO TC 

FONTE: O autor (2015). 

 

(A)                                                   (B) 

Camada semicondutora 

Degraus capacitivos 

   (A)                                                 (B) 
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Além da observação destes detalhes construtivos, foram realizadas 

medições do dimensional externo dos degraus capacitivos ou camadas isolantes.  

Após concluída a inspeção o transformador foi remontado e preenchido com 

OMI. 

 

 

3.2.2 Ensaio para caracterização inicial do TC 

Ensaio executado após conclusão do processo de inspeção interna do TC, 

com o intuito de se obter um espectro inicial do dielétrico do mesmo. A configuração 

do TC e instrumento de medida pode ser observada no item 3.2.4. 

 

3.2.3 Processo de inserção da falha sugerida 

Após análise do sistema de dielétrico, optou-se em inserir curtos-circuitos 

intencionais entre algumas camadas semicondutoras, com o intuito de criar uma 

defeito no sistema isolante do TC e assim simular uma degradação progressiva do 

meio isolante. 

Primeiramente, foi realizado o processo de desmonte do equipamento para 

expor a parte ativa do TC, conforme exemplo da FIGURA 16B. Ressalta-se que em 

cada etapa de inserção dos curtos-circuitos é necessário executar um processo de 

desmonte parcial e remontagem do equipamento.  

Com o equipamento parcialmente desmontado, foi exposta a camada 

semicondutora presente entre os degraus capacitivos, através da retirada de uma 

pequena parcela da camada de papel isolante, conforme demonstrado na FIGURA 

19. 
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FIGURA 19 - EXPOSIÇÃO DA CAMADA SEMICONDUTORA 

FONTE: O autor (2015) 

 

Para garantir um bom contato elétrico, foi inserida uma espira de fio de cobre 

1,0 mm² em torno desta camada semicondutora (FIGURA 20). 

 

 

FIGURA 20 - ESPIRA CONDUTORA EM TORNO DA CAMADA SEMICONDUTORA  

FONTE: O autor (2015) 

 

Este processo foi realizado em quatro pontos de testes distintos, localizados 

no 3.°, 11.°, 19.° e 27.° degraus (ou camadas capacitivas) e estes pontos foram 

denominados respectivamente como P1, P2, P3 e P4. A forma de distribuição e 

localização pode ser identificada na FIGURA 21. 
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FIGURA 21 - LOCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS PONTOS PARA TESTE 

FONTE: O autor (2015) 

 

Concluída esta etapa, o passo seguinte foi a inserção de um condutor de 

cobre com seção de 0,3mm² entre os pontos de teste para simular o trilhamento 

elétrico superficial através de um curto-circuito. Inicialmente este curto-circuito foi 

inserido entre os pontos P1 e P2, sendo este procedimento denominado como P12. 

A FIGURA 22 ilustra o procedimento.  

Ponto: P1 

Localização: 3.° Degrau 

Ponto: P2 

Localização: 11.° Degrau capacitivo 

Ponto: P3 

Localização: 19.° Degrau capacitivo 

Ponto: P4 

Localização: 27.° Degrau capacitivo 
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FIGURA 22 - CURTO-CIRCUITO ENTRE OS PONTOS P1 E P2  

FONTE: O autor (2015) 

 

Depois de concluído o processo de remontagem e executados os ensaios 

pertinentes a esta etapa, foi acrescido um curto-circuito entre os pontos P1, P2 e P3 

– aqui identificado como P13 – e posteriormente entre os pontos P1, P2, P3 e P4 – 

denominado P14. Ressalta-se que os curtos-circuitos são acumulativos, ou seja, são 

inseridos em sequência com o intuito de aumentar a região sobre influência destes.  

  

Curto-circuito P12 

Ponto: P1 

Ponto: P2 
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A FIGURA 23 representa a forma como foi executada a continuidade dos 

curtos-circuitos e na FIGURA 24 pode-se visualizar a última etapa concluída P14 

com todos os curtos-circuitos em série. 

 

 

FIGURA 23 - FORMA DE EXECUÇÃO DA CONTINUIDADE DOS CURTOS-CIRCUITOS 

FONTE: O autor (2015) 

 

 



56 

 

FIGURA 24 - PONTOS DE CURTOS-CIRCUITOS P12, P13 E P14 

FONTE: O autor (2015) 

 

 

3.2.4 Preparativos e execução dos ensaios de verificação da condição inicial e pós-

intervenções 

A configuração adotada consiste de uma adaptação do ensaio padrão do 

IDA200, onde foi utilizada a configuração CHL para transformador de dois 

enrolamentos, sendo o esquema apresentado na FIGURA 25. 

Ponto: P1 

Ponto: P2 

Ponto: P3 

Ponto: P4 

P12 

 P13 

 P14 
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FIGURA 25 - ESQUEMA DE LIGAÇÃO SUGERIDA PARA CONEXÃO IDA200 

Fonte: O Autor (2015) 

 

Inicialmente, foi realizado um curto-circuito nos terminais dos enrolamentos 

secundários do TC, conforme FIGURA 26, para uniformizar as capacitâncias e evitar 

o surgimento de tensões elevadas. Salienta-se que este processo também foi 

executado nos terminais de alta tensão (P1 e P2). 

 

 

FIGURA 26 - CURTO-CIRCUITO DOS TERMINAIS SECUNDÁRIOS DO TC 

FONTE: O autor (2015) 

 

A FIGURA 27 demonstra o detalhe da conexão dos cabos “HV”, “LV” e 

“Ground” do instrumento IDA200. Ressalta-se que tanto o instrumento de ensaio 

quanto o TC foram devidamente conectados ao sistema de aterramento do 

laboratório através de cabeamento específico. 
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FIGURA 27 - LIGAÇÃO DOS CABOS DO INSTRUMENTO IDA200 NOS TERMINAIS DO TC 

FONTE: O autor (2015) 

 

Ao total foram executados oito ensaios no TC, divididos em 2 grupos de 4 

ensaios:  

 

• 1° Grupo – Ensaios de caracterização dos resultados das falhas; 

• 2° Grupo – Ensaios de averiguação da repetitividade dos resultados com 

a retirada dos curtos-circuitos internos do TC.  

 

Os ensaios realizados para caracterização dos resultados das falhas foram: 

 

� P0 – Executado após conclusão da etapa de inspeção interna do TC e 

antes da inserção das espiras condutoras; 

� P12 – Ensaio executado após a conclusão do processo de inserção do 

curto-circuito denominado P12; 

� P13 – Ensaio executado após a conclusão do processo de inserção do 

curto-circuito denominado P13; 

� P14 – Ensaio executado após a conclusão do processo de inserção do 

curto-circuito denominado P14. 
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Os ensaios de averiguação da repetibilidade dos resultados foram: 

 

� P’14 – Executado após o intervalo de aproximadamente 120 horas de 

repouso após a conclusão do ensaio elétrico da etapa P14; 

� P’13 – Ensaio executado após a conclusão do processo de retirada do 

curto-circuito denominado P14; 

� P’12 – Ensaio executado após a conclusão do processo de retirada do 

curto-circuito denominado P13; 

� P’0 – Ensaio executado após a conclusão do processo de retirada do 

curto-circuito denominado P12. 

 

Ressalta-se que todos os ensaios, exceto P’14, foram executados com 

intervalo de duas horas de repouso após enchimento com óleo e conclusão da 

remontagem do TC. 

 

3.2.5 Caracterização do teor de água dissolvida no óleo mineral isolante 

Após a conclusão de cada processo e remontagem foi realizada uma 

amostragem do OMI para a caracterização do teor de água dissolvida no mesmo. 

Este procedimento seguiu as recomendações da NBR 8840:2013. A FIGURA 28 

demostra exemplo dos frascos utilizados para a coleta das amostras de óleo mineral. 

 

 

FIGURA 28 - AMOSTRA DE FRASCOS UTILIZADOS PARA COLETA DE ÓLEO 

Fonte: O Autor (2015) 
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3.2.6 Elaboração do modelo baseado em um circuito equivalente para simular o 

comportamento do espectro da frequência com auxílio do software QUCS 

Para a elaboração do modelo baseado em um circuito equivalente para 

simulação do comportamento do dielétrico do TC foi utilizado o software QUCS 

Project - Quite Universal Circuit Simulator, pois trata-se de um programa de licença 

livre que traz consigo um pacote funções de simulação que atendem as 

necessidades deste. 

O modelo exposto na FIGURA 14 foi utilizado como base para o 

desenvolvimento do circuito equivalente aqui estudado. Tal modelo foi desenvolvido 

para recriar de forma aproximada a resposta obtida nos ensaios elétricos frente à 

progressão da falha inserida no sistema isolante do TC.  

Salienta-se que os parâmetros utilizados na confecção do modelo foram 

obtidos inicialmente de forma empírica, sendo que os valores de resistências e 

capacitâncias foram ajustados inicialmente para uma determinada frequência de 

corte ωc=(RC)-1, vindo a sofrer alterações posteriores. Ao total foram definidos oito 

ramos RC série, cada um representando uma família de dipolos em determinada 

frequência de corte. O valor de C0 foi arbitrado como sendo o resultado da 

capacitância real obtida nos ensaios em 1 kHz e o valor de R0 foi definido de forma 

empírica, após os ajustes das constantes de tempo de cada ramo. A TABELA 2 foi 

desenvolvida com base nos dados obtidos através dos ensaios de espectrometria 

dielétrica e apresenta os parâmetros calculados  Ri e Ci para a parametrização inicial 

do modelo. 
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Para o cálculo dos parâmetros foram utilizadas as seguintes equações: 

 

 �abc (G) = �(G) − �(Gd`) (29) 

 [abc (G) = 15a (G)�abc (G) (30) 

 

 

5a (G) = 2f7G   
(31) 

 

Onde: 

Fi – Frequência de corte; 

C – Capacitância obtida nos ensaios com IDA200; 

Ccal – Capacitância obtida através de equação;  

Rcal – Resistência obtida através de equação; 

Cia – Capacitância ajustada; 

Ria – Resistência ajustada. 

 

TABELA 2 - PARÂMETROS CALCULADOS PARA SIMULAÇÃO QUCS 

 Dados IDA200 Parâmetros Calculados   

i F i (Hz) C (pF) Ccal (pF) Rcal (GΩ) 

1 1000 750,21 -- -- 

2 100 754,19 3,98 0,399 

3 10 757,29 3,10 5,134 

4 1 760,04 2,75 57,874 

5 0,1 765,50 5,46 291,492 

6 0,01 805,19 39,69 400,99 

7 0,0046 829,48 24,29 1424,41 

8 0,0022 867,02 37,54 1927,09 

9 0,001 935,46 68,44 2325,46 

FONTE: O autor (2015) 
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Com os valores dos parâmetros calculados de Ri e Ci do circuito equivalente 

foram realizados alguns ajustes de forma empírica, para obtenção de um espectro 

da capacitância real aproximada da obtida no ensaio de caracterização em 

laboratório. A TABELA 3 é um complemento da TABELA 2 e apresenta os novos 

valores de Ri e Ci, após ajustes. 

 

TABELA 3 – PARÂMETROS CALCULADOS E AJUSTADOS PARA SIMULAÇÃO - QUCS 

 Dados IDA200 Parâmetros Calculados   Parâmetros Ajustados  

i F i (Hz) C (pF) Ccal (pF) Rcal (GΩ) Cia (pF) Ria (GΩ) 

1 1000 750,21 -- -- -- -- 

2 100 754,19 3,98 0,399 8,00 0,198 

3 10 757,29 3,10 5,134 0,30 53,05 

4 1 760,04 2,75 57,874 2,75 57,87 

5 0,1 765,50 5,46 291,492 7,60 209,41 

6 0,01 805,19 39,69 400,99 48,00 331,57 

7 0,0046 829,48 24,29 1424,41 23,20 1491,33 

8 0,0022 867,02 37,54 1927,09 14,00 5167,36 

9 0,001 935,46 68,44 2325,46 171,00 930,73 

FONTE: O autor (2015)  

 
Para a simulação do comportamento do circuito equivalente frente a 

inserção dos curtos circuitos, foi realizado a substituição do parâmetro C0, por uma 

associação série de capacitores denominados ca, cb, cc e cd.  

 

 g� = �\`h (`���ij) (32) 

 gg = 1
�\`k (`���ij) − 8 `

al= (33) 

 gm = 1
�\`] (`���ij) − 8 `

aa= − 8 `
al= (34) 

 gV = 1
�\� (`���ij) − 8 `

an= − 8 `
aa= − 8 `

al= (35) 
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Sendo: 

CP0 (1000Hz) – Capacitância em 1000 Hz referente ao ensaio P0; 

CP12 (1000Hz) – Capacitância em 1000 Hz referente ao ensaio P12; 

CP13 (1000Hz) – Capacitância em 1000 Hz referente ao ensaio P13; 

CP14 (1000Hz) – Capacitância em 1000 Hz referente ao ensaio P14. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

4.1 MEDIÇÕES DA ESPECTROMETRIA  

O TC, objeto deste estudo, foi submetido a ensaios de espectrometria no 

domínio da frequência, a fim de analisar seu comportamento frente a simulações de 

trilhamento elétrico na superfície do seu tubo capacitivo, responsável pelo 

confinamento do campo elétrico do TC.  

Inicialmente, foi realizado o ensaio, aqui denominado de P0, para 

caracterização da espectrometria para posterior comparação com os demais 

espectros, devido à inexistência de histórico do TC. Os gráficos das FIGURAS 29, 

30 e 31 representam os espectros das medições do fator de dissipação (tanδ), 

capacitância real e capacitância imaginária, respectivamente. 

 

 

FIGURA 29 – ESPECTRO DO FATOR DE DISSIPAÇÃO, OBTIDO NO ENSAIO DE 
CARACTERIZAÇÃO (P0) 

FONTE: O autor (2015) 
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FIGURA 30 - ESPECTRO DA CAPACITÂNCIA REAL, OBTIDO NO ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO 
(P0) 

FONTE: O autor (2015) 

 

 

FIGURA 31 - ESPECTRO DA CAPACITÂNCIA IMAGINÁRIA, OBTIDO NO ENSAIO DE 
CARACTERIZAÇÃO (P0) 

FONTE: O autor (2015) 

 

Após a caracterização inicial, realizaram-se os ensaios respectivos a cada 

processo de inserção dos curtos-circuitos entre as camadas do tubo capacitivo (ver 

itens 3.2.3 e 3.2.4), para verificação do comportamento do dielétrico frente a este 

novo cenário. Os resultados foram agrupados em gráficos contendo os espectros do 

fator de dissipação, capacitância real e imaginária, conforme as FIGURAS 32, 33 e 

34 respectivamente. 
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FIGURA 32 - ESPECTROS DO FATOR DE DISSIPAÇÃO APÓS A INSERÇÃO DAS FALHAS 

FONTE: O autor (2015) 

 

 

FIGURA 33 - ESPECTROS DAS CAPACITÂNCIAS REAIS APÓS A INSERÇÃO DAS FALHAS 

FONTE: O autor (2015) 
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FIGURA 34 - ESPECTROS DAS CAPACITÂNCIAS IMAGINÁRIAS APÓS A INSERÇÃO DAS 
FALHAS 

FONTE: O autor (2015) 

 

Analisando o gráfico da FIGURA 33, que apresenta os espectros das 

capacitâncias reais obtidas nos ensaios, nota-se que este incremento é praticamente 

proporcional em todas frequências de ensaio. Este aumento é resultado da alteração 

da capacitância geométrica do sistema isolante devido ao curto-circuito entre as 

camadas capacitivas do dielétrico, que de uma forma simplificada pode ser 

caracterizada por uma associação de capacitores em série, conforme esquema da 

FIGURA 35, onde ao se introduzir um curto entre as camadas, a capacitância 

equivalente resultante tende a aumentar. Esta capacitância geométrica é 

representada por C0 no modelo de circuito equivalente do dielétrico da FIGURA 14. 

 

 

FIGURA 35 - MODELO SIMPLIFICADO DIELÉTRICO SISTEMA CONDENSIVO DO TC 

FONTE: O autor (2015)  

 

C1 
 

C2 

 

 
Cn 
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A TABELA 4 apresenta os valores das capacitâncias reais medidas em cada 

ensaio e a proporcionalidade entre as mesmas. 

 

TABELA 4 - CAPACITÂNCIAS MEDIDAS E SUAS PROPORCIONALIDADES 

F 

(Hz) 

C’P0 

(pF) 

C’P12 

(pF) 

C’P13 

(pF) 

C’P14 

(pF) 

�′\��′\`] 
�′\`]�′\`k 

�′\`k�′\`h 

1000 750,21 748,46 798,98 917,37 1,00 1,07 1,15 

470 751,58 749,96 801,04 919,7 1,00 1,07 1,15 

222 752,89 751,42 803,32 922,21 1,00 1,07 1,15 

100 754,19 752,91 805,62 924,89 1,00 1,07 1,15 

70 754,73 753,55 806,48 925,97 1,00 1,07 1,15 

50 755,23 754,14 807,22 926,92 1,00 1,07 1,15 

20 756,47 755,61 809,01 929,21 1,00 1,07 1,15 

10 757,29 756,65 810,16 930,84 1,00 1,07 1,15 

4,6 758,22 757,82 811,5 932,81 1,00 1,07 1,15 

2,2 759,16 759,13 813,04 935,37 1,00 1,07 1,15 

1,0 760,04 760,67 814,9 938,66 1,00 1,07 1,15 

0,46 761,39 762,75 817,55 943,54 1,00 1,07 1,15 

0,22 763,2 765,34 821,08 947,51 1,00 1,07 1,15 

0,10 765,5 768,91 826,22 955,63 1,00 1,07 1,16 

0,046 769,5 774,8 834,55 966,18 1,01 1,08 1,16 

0,022 786,86 788,64 850,99 990,66 1,00 1,08 1,16 

0,010 805,19 807,63 873,47 1016,2 1,00 1,08 1,16 

0,0046 829,48 836,88 905,01 1052,3 1,01 1,08 1,16 

0,0022 867,02 876,76 949,53 1102,4 1,01 1,08 1,16 

0,0010 935,46 936,35 1009,8 1171,4 1,00 1,08 1,16 

FONTE: O autor (2015)  

 

Analisando o gráfico da FIGURA 34, observa-se que as capacitâncias 

imaginárias têm seu valor reduzido com o aumento da frequência. Este 

comportamento é explicado pela Equação 21, onde em regimes de baixas 

frequências a condutividade do material tem grande influência no resultado da 
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capacitância complexa. Nota-se que em baixas frequências, conforme ocorre o 

incremento da região sob influência dos curtos-circuitos, os espectros também 

seguem esta tendência de elevação devido ao aumento da condutividade superficial 

do tubo capacitivo ocasionado pela presença do curto-circuito.  

Na FIGURA 32, que apresenta os espectros dos fatores de dissipação de 

cada ensaio, nota-se que ocorreu o incremento na amplitude dos espectros das 

falhas ensaiadas. Ao analisar inicialmente as alteração nas amplitudes, suspeitou-se 

que havia sido contaminado o dielétrico sólido com água, pois os espectros tiveram 

incremento nas regiões típicas utilizadas como diagnóstico de umidade no dielétrico, 

conforme demonstrado na FIGURA 37. Esta suspeita deu-se após comparação com 

o modelo típico (FIGURA 36) utilizado para avaliação da condição do dielétrico 

conforme Koch et al. (2009), onde alterações no espectro do fator de dissipação em 

determinadas regiões indicam um diagnóstico de umidade.  

 

 

FIGURA 36 - INTERPRETAÇÃO PARA OS DADOS DE DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA COM A 
DISCRIMINAÇÃO ENTRE AS INFLUÊNCIAS DE VÁRIOS FENÔMENOS FÍSICOS 

FONTE: Koch et al. (2009) 

 



70 

 

FIGURA 37 – REGIÕES COM ALTERAÇÕES NOS ESPECTROS DO FATOR DE DISSIPAÇÃO 

FONTE: O autor (2015)  

 

Os autores Raetzke et al. (2012) trazem em seu trabalho uma análise do 

comportamento do dielétrico de um TC contaminado com índices de 1%, 2% e 3% 

de umidade no papel isolante, resultando no gráfico apresentado na FIGURA 38.  

 

 

FIGURA 38 - RESPOSTA DO DIELÉTRICO DE UM TC, COM 1%, 2% E 3% DE TEOR DE UMIDADE 
A 20°C 

FONTE: Adaptado de Raetzke et al. (2012) 

 

O gráfico da FIGURA 37, em comparação aos das FIGURAS 36 e 38, 

apresenta características distintas, não sendo conclusivo o diagnóstico de umidade. 

Ensaios no OMI foram realizados para verificar se houve acréscimo da umidade, 

porém as amostras apresentaram valores de teor de água estáveis, concluindo-se 

que os efeitos da umidade não foram significativos neste estudo. O efeito da 

temperatura também foi cogitado, porém o transformador foi mantido em ambiente 

com temperatura controlada, descartando esta hipótese.  
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Os valores da concentração do teor de água das amostras é demonstrado 

na TABELA 5. 

 

TABELA 5 - TEOR DE UMIDADE DAS AMOSTRAS DE ÓLEO 

Identificação amostra Teor de água (ppm) 

P0 8,1 

P12 8,1 

P13 8,2 

P14 8,1 

P’14 8,3 

P’13 8,2 

P’12 8,3 

P’0 8,3 

FONTE: O autor (2015)  

 

Optou-se, então, por realizar novos ensaios, retirando os curtos-circuitos 

gradativamente, para averiguar se as mudanças nos gráficos não foram causadas 

pela impregnação de umidade no dielétrico e se existe a repetitividade dos 

resultados 

As FIGURAS 39, 40 e 41, apresentam os gráficos obtidos nestes ensaios. 

Nota-se que, conforme os curtos-circuitos eram subtraídos, o sistema apresentou 

comportamento similar aos ensaios de inserção dos curtos, caracterizando que as 

alterações nas respostas do dielétrico foram causadas pelo processo de curto-

circuito.  
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FIGURA 39 - ESPECTROS DO FATOR DE DISSIPAÇÃO APÓS A RETIRADA DAS FALHAS 

FONTE: O autor (2015)  

 

 

FIGURA 40 - ESPECTROS DAS CAPACITÂNCIAS REAIS APÓS A RETIRADA DAS FALHAS 

FONTE: O autor (2015)  
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FIGURA 41 - ESPECTROS DAS CAPACITÂNCIAS IMAGINÁRIAS APÓS A RETIRADA DAS 
FALHAS 

FONTE: O autor (2015)  

 

Kiiza et al. (2015) descrevem em seu trabalho que os subprodutos oriundos 

das descargas parciais são propensos a resultar em zonas de dielétrico do óleo-

papel com diferentes propriedades elétricas, visto que os efeitos destas descargas 

ao longo do tempo geram regiões mais degradadas que as demais e com isto estas 

áreas apresentam uma condutividade superior às demais, resultando em uma 

alteração nos parâmetros RC do material e, como consequência, um possível 

aumento no fator de dissipação.  

Através da comparação entre as medições realizadas, observaram-se 

variações nas amplitudes dos espectros à medida que se aumentou o número de 

camadas sob influência dos curtos-circuitos. Em resumo, conforme se aumenta o 

efeito do trilhamento superficial, ocorre o deslocamento na amplitude dos espectros, 

principalmente no espectro da capacitância real. 

 

 

4.2 MODELAGEM E SIMULAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO DIELÉTRICO 

Neste item serão abordadas as simulações dos espectros das capacitâncias 

reais e imaginárias do sistema, seguindo os conceitos do modelo teórico de Debye 

apresentado no 3.2.6. 

Ressalta-se que os parâmetros, inicialmente, foram calculados conforme o 

item 3.2.6 e, posteriormente, ajustados de forma empírica. A TABELA 3 é uma 
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complementação da TABELA 2, sendo nela inseridos os valores ajustados das 

capacitâncias e das resistências de cada ramo RC série. 

O modelo do circuito equivalente utilizado na simulação do espectro P0 é 

demonstrado na FIGURA 42. 

 

 

FIGURA 42 - MODELO DE CIRCUITO ELÉTRICO EQUIVALENTE EMULADO NO QUCS 

FONTE: O autor (2015)  

 

Os gráficos contendo os valores obtidos nas simulações do fator de 

dissipação, capacitância real e imaginária relativos ao ensaio de caracterização são 

apresentados nas FIGURAS 43, 44 e 45, respectivamente. 

 

 

FIGURA 43 - GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DO FATOR DE DISSIPAÇÃO – ENSAIO DE 
CARACTERIZAÇÃO 

FONTE: O autor (2015)  
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FIGURA 44 - GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DA CAPACITÂNCIA REAL – ENSAIO DE 
CARACTERIZAÇÃO 

FONTE: O autor (2015)  

 

 

FIGURA 45 - GRÁFICO DA SIMULAÇÃO DA CAPACITÂNCIA IMAGINÁRIA – ENSAIO DE 
CARACTERIZAÇÃO 

FONTE: O autor (2015)  

  



76 

Na FIGURA 46 é demonstrado a comparação entre os gráficos da 

capacitância simulada e da obtida no ensaio P0. Nota-se que foi possível ajustar o 

espectro da capacitância real obtida experimentalmente com o espectro ajustado 

com modelo de circuito equivalente do modelo de Debye. 

 

 

FIGURA 46 - COMPARAÇÃO ENTRE GRÁFICOS DA CAPACITÂNCIA REAL SIMULADA E A 
OBTIDA EM ENSAIO PRÁTICO 

FONTE: O autor (2015)  

 

O circuito da FIGURA 47 foi desenvolvido para simular a evolução da 

degradação do dielétrico, através da alteração do parâmetro C0, referente a 

capacitância geométrica do sistema. Nota-se que a capacitância C0, foi substituída 

pela associação de quatro capacitores em série (ca, cb, cc e cd).  A evolução da 

degradação do dielétrico foi simulada através da inserção de um curto entre estes 

capacitores.  

 

 

FIGURA 47  -CIRCUITO EQUIVALENTE PARA SIMULAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DO DIELÉTRICO  

FONTE: O autor (2015)  
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A FIGURA 48 demonstra a evolução dos curtos para a obtenção dos 

espectros simulados. 

 

FIGURA 48 – REPRESENTAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO CURTOS CIRCUITOS PARA A SIMULAÇÃO 
DA DEGRADAÇÃO DO DIELETRICO. 

FONTE: O autor (2015)  

 

A FIGURA 49 apresenta os gráficos simulados das capacitâncias reais. 

Nota-se que existe uma evolução na amplitude dos espectros, assim como nos 

espectros obtidos experimentalmente (FIGURA 33). 

 

FIGURA 49 - COMPARATIVO ENTRE OS ESPECTROS SIMULADOS DA CAPACITÂNCIA REAL 

FONTE: O autor (2015)  

 

Analisando o gráfico da FIGURA 49 pode se observar que conforme o 

aumento da região sobre influência dos curtos-circuitos, os espectros da 

capacitâncias reais apresentaram um deslocamento na sua amplitude, isto é devido 

a alteração da capacitância geométrica do sistema. Este comportamento é 

condizente com os espectros da capacitâncias reais obtidas experimentalmente em 

laboratório. 



78 

 

Através do simulador QUCS foi possível parametrizar o modelo teórico 

proposto para comparação com os resultados obtidos nas medições. Ao analisar os 

gráficos da FIGURA 46 e da FIGURA 49, pode-se observar que as respostas obtidas 

através das simulações apresentaram comportamento condizente com os espectros 

obtidos nos ensaios em laboratório. 
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5 CONCLUSÃO 

Com a utilização da técnica da análise do espectro da frequência foi possível 

observar a resposta do dielétrico do TC frente às variações do efeito da simulação 

do trilhamento superficial. Observaram-se mudanças nos valores do fator de 

dissipação, porém a mudança mais significativa foi no espectro da capacitância real. 

O espectro da capacitância real apresentou elevada variação conforme a evolução 

da simulação do trilhamento superficial, de forma proporcional e em toda a extensão 

do espectro da frequência. O fator de dissipação teve um ligeiro incremento durante 

a evolução da falha, devido às alterações na condutividade e na geometria do 

dielétrico.  

Na modelagem do circuito equivalente, ajustado seguindo conceitos do 

modelo de Debye, foi possível observar o comportamento dos processos de 

polarização. Nota-se que, conforme a evolução do trilhamento superficial, ocorreram 

alterações nos espectros da capacitância real, similares como às obtidas 

experimentalmente. Em resumo, os parâmetros do modelo de Debye apresentaram 

comportamento condizente com as variações atribuídas às medições, representando 

uma ferramenta útil na análise do espectro da frequência. 

 

  



80 

6 TRABALHOS FUTUROS 

• Investigar novas técnicas de ensaios não destrutivas aplicadas em 

campo para o diagnóstico do estado do dielétrico de TCs; 

• Realizar ensaios da resposta do dielétrico no domínio da frequência em 

equipamentos novos instalados em subestações e acompanhar o 

comportamento do dielétrico durante a vida útil do TC; 

• Elaborar software específico para diagnóstico da condição do dielétrico 

de um TC baseado na espectrometria dielétrica; 

• Realizar estudo sobre a eficiência do diagnóstico através da 

espectrometria dielétrica sobre métodos de diagnóstico usuais  utilizados 

em campo; 

• .Realizar ensaios de espectrometria dielétrica no domínio da frequência e 

no domínio do tempo em um número maior de TCs de mesmo 

tipo/fabricante para caracterizar a assinatura do espectro destes. 
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