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RESUMO 

 

Na subestação de energia de furnas centrais elétricas, localizada na cidade 
de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, há o sistema de conversão de corrente 
alternada para corrente contínua (CCAT- Corrente Contínua em Alta Tensão) que 
compõe o elo de corrente contínua juntamente com a subestação de energia 
localizada na cidade de Ibiúna no estado de São Paulo. Um dos principais 
componentes deste sistema é o transformador utilizado neste sistema de conversão, 
usualmente chamado de transformador conversor. Quando é necessária a 
movimentação e substituição deste transformador para manutenção, devido à 
particularidade da planta da subestação e do transformador, são utilizados 
equipamentos específicos, equipes de diferentes áreas técnicas e atividades 
singulares. Como, por exemplo, a atividade de movimentação deste tipo de 
transformador, que é realizada através de um sistema de trilhos semelhante a uma 
estrada de ferro para trem, interligando todas as bases de operação e reservas. O 
principal objetivo deste trabalho é produzir o material e conteúdos de forma a chegar 
a uma metodologia que possibilite a correta execução dos serviços, com o aumento 
da qualidade, menor tempo de indisponibilidade do equipamento para o sistema 
elétrico e com a garantia de saúde e segurança dos trabalhadores na execução destas 
atividades de movimentação e substituição do transformador.  Até o momento não 
havia nenhum tipo de trabalho ou descritivo técnico que contemplasse essas 
atividades nesse tipo de transformador. Assim, através do exemplo prático aplicado 
neste trabalho de substituição real de um transformador é que são apresentadas as 
descrições e os detalhes de todas as atividades envolvidas nesse serviço. Durante o 
desenvolvimento deste trabalho, foram aplicadas melhorias nas atividades, 
principalmente, através de preparações para execução dos serviços, análises de 
riscos, uso de equipamentos de proteção e aperfeiçoamento de equipamentos 
utilizados. Essa metodologia foi validada na prática e as atividades foram ordenadas 
por etapas, as quais podem ser utilizadas em quaisquer bases de operação ou outro 
posicionamento que esse tipo de transformador estiver. 
 
 
Palavras-chave: Transformador conversor. Sistema de corrente contínua em alta 
tensão (CCAT). Movimentação e substituição de transformador. Subestação de 
energia. 
 
 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

At furnas substation power plant of Foz do Iguaçu, in the state of Paraná, there is the 
conversion system for alternating current for the direct current (HVDC - High Voltage 
Direct Current) which interconnects with a power substation in the city of Ibiúna in São 
Paulo. One of the main components of this system is the transformer used in the 
conversion system, usually called the converter transformer. And when the handling 
and replacement of the transformer maintenance is required due to the particularity of 
the plant substation and transformer special equipment is used, as well as teams from 
different technical areas and unique activities. As an example, the movement activity 
of this type of transformer, which is realized by a rail system similar to a railroad for 
interconnecting all the operations bases and reservations. The main objective of this 
work is to create the material and content in order to reach a methodology that enables 
for the correct execution of the services, with higher quality, lower downtime of the 
equipment to the electrical system and the health guarantee and safety of workers in 
the implementation of these movement activities and replacement of the transformer. 
So far there was no kind of work or descriptive technical contemplating these activities 
in this type of transformer. Thus, through the practical example applied in this actual 
replacement work of a transformer is that presents the descriptions and details of all 
the activities involved in this service. During the development of this work, 
improvements have been implemented in the activities, especially through 
preparations for the execution of services, risk analysis, use of protective equipment 
and improvement of equipment used This methodology has been validated in practice 
and the activities were ordered in stages, which can be used in any operating bases 
or other position that this type of transformer is. 
 
 
Key words: Transformer converter. High voltage direct current system (HVDC). Drive 
and transformer replacement. Energy substation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Na introdução deste trabalho será apresentada a estrutura física, localização e 

infraestrutura da subestação de Furnas, onde se encontram os transformadores 

conversores objetos do estudo, a fim de contextualizar o problema a ser abordado. 

A figura 1.1 mostra o setor de transformadores do sistema CCAT, onde são 

realizados os serviços de movimentação e substituição de transformadores 

conversores da subestação de energia elétrica de Furnas Centrais Elétricas, 

localizada na cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná. 

 

 

Figura 1.1 – Setor de transformadores  

Fonte: Furnas (1989) 

A figura 1.2 mostra os transformadores instalados nas suas bases de 

operação, no setor do chamado bipólo 2, que corresponde à metade de todos os 

transformadores, totalizando neste setor doze transformadores. Os setores chamados 

bipólo 1 e bipólo 2 possuem no total vinte e quatro transformadores do sistema de 

conversão de energia. 

 

 

Figura 1.2 – Transformadores no bipolo 2 

Fonte: O Autor (2015) 
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Na figura 1.3 é mostrado um transformador de 600 kV de isolação instalado 

na sua base e em operação. 

 

 

Figura 1.3 – Transformadorem funcionamento 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

Na figura 1.4 é mostrado um transformador sendo movimentado sobre os 

trilhos com auxílio do rebocador. 

 

 

Figura 1.4– Transformador sendo movimentado 

Fonte: O Autor (2015) 
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Todos os transformadores são identificados individualmente pelo seu número 

de série de fabricação e também podem ser identificados pela posição que ocupam 

fisicamente na subestação.  

Na figura 1.5 é mostrada uma representação ilustrativa do local (de acordo 

com o detalhe da figura 1.1), que tem os vinte e quatro transformadores em 

funcionamento, dois transformadores nas posições reservas e dois transformadores 

no processo de revitalização (reforma geral). 

Os transformadores são representados por retângulos, que são 

transformadores de 600 kV e 300 kV de isolação, ambos com 314 MVA, representados 

pela cor verde e laranja respectivamente. 

A presença de trilhos, onde são efetuadas as movimentações dos 

transformadores, é representada pela cor vermelha. 

Pode-se notar através da representação da figura 1.5, que não importa a 

posição em que o transformador esteja localizado, pois ele pode ser movimentado 

para qualquer posição onde haja trilhos. 

 

 

Figura 1.5 –Representação ilustrativa do pátio de transformadores  

Fonte: O Autor (2015) 

 

Na metodologia de movimentação e substituição de transformadores a ser 

apresentada, será usado um serviço real para demonstra-la. Neste caso o antigo 

transformador (número de série 57853, posição ZP1.C) no interior do retângulo 

vermelho, terá como destino final a base 1 (reserva) e, no retângulo azul, o novo 
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transformador (número de série 7197221) que terá como destino final a posição ZP.1C 

(posição de operação) em substituição ao antigo transformador (Figura 1.6). 

 

 

Figura 1.6 – Localização na representação ilustrativa dos transformadores antes da movimentação 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

Na figura 1.7 é mostrada a localização real dos dois transformadores antes da 

movimentação, onde no detalhe da esquerda no canto direito ao lado do galpão de 

revitalização de transformadores está o novo transformador sobre os trilhos (número 

de série 7197221) e no detalhe da direita está o antigo transformador instalado e em 

operação (número de série 57853). 

 

 

          Figura 1.7 –Visualização da localização dos transformadores antes da movimentação 

         Fonte: O Autor (2015) 
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1.1 CONTEXTO 

No Brasil, as principais fontes de geração de energia elétrica são as usinas 

hidrelétricas, termelétricas e nucleares. São as usinas hidrelétricas que geram a maior 

parte da energia elétrica consumida no país. Isto se deve ao fato de o país possuir 

uma grande quantidade de rios que apresentam grandes desníveis de queda de água 

e aproveitar a força natural destas águas torna-se uma solução econômica mais viável 

(ELETROBRAS, 2014). 

A usina hidrelétrica de Itaipu, localizada na cidade de Foz do Iguaçu, no 

estado do Paraná, é a maior hidrelétrica do país e a segunda maior do mundo em 

potência instalada, com quatorze mil megawatts de capacidade de geração de energia 

elétrica. Essa energia gerada por Itaipu é transportada através de torres de linhas de 

transmissão por cerca de oito quilômetros em oito circuitos trifásicos de corrente 

alternada de 500 kV, sendo quatro circuitos com frequência de 60 Hz e os outros 

quatro em 50 Hz, até a subestação de Furnas (Figura 1.8). 

 

Figura 1.8 – Visão geral da subestação de furnas em Foz do Iguaçu  

Fonte: Furnas (1989) 

 

A subestação de Furnas pode ser subdividida em duas subestações distintas, 

onde, em uma destas subestações, conhecida como subestação elevadora, há quatro 

circuitos trifásicos de corrente alternada de 500 kV/60 Hz e que são elevados até a 
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tensão de 765 kV/60 Hz em corrente alternada. Na outra subestação, conhecida como 

subestação conversora, que contém o elo de corrente contínua, há quatro circuitos 

trifásicos de 500 kV/50 Hz, as quais são convertidos em dois circuitos bifásicos de 600 

kV em corrente contínua (FURNAS, 1983). 

O elo de corrente contínua tornou-se necessário porque a energia produzida 

no setor de 50 Hz de Itaipu, lado da conexão paraguaia, não pode ser integrado 

diretamente ao sistema brasileiro, onde a frequência é 60 Hz. A energia produzida em 

50 Hz em corrente alternada é convertida para corrente contínua e escoada até Ibiúna 

(SP), onde é convertida novamente para corrente alternada, na frequência de 60 Hz 

(ITAIPU BINACIONAL, 2015). 

Na figura 1.9 é mostrado em diagrama de blocos o sistema de conversão que 

compõe o elo de corrente contínua de Itaipu. 

 

 

Figura 1.9 – Diagrama de blocos do elo de corrente contínua 

Fonte: O Autor (2016) 

 

O sistema de transmissão é formado por duas linhas de ±600 kV, com 

extensão de aproximadamente 810 km, entre as subestações de Foz do Iguaçu (PR) 

e Ibiúna (SP). A conversão CA/CC é feita através de oito conversores em cada 

subestação (sendo identificados e numerados de um até oito), cada dois formando um 

polo (sendo identificados e numerados de um até quatro), que compõem os dois 

bipolos em ±600 kV, sendo a transmissão realizada através de quatro linhas. Esse 

sistema começou a operar em 1984 (ITAIPU BINACIONAL, 2015). 

Na subestação conversora há o setor composto de transformadores do 

sistema CCAT, onde estão instaladas vinte e quatro unidades de transformadores que 

fazem parte do sistema de conversão de energia de corrente alternada para corrente 

contínua. Nestas unidades de transformadores pode haver necessidade de 

substituição de uma unidade e esta substituição deve ocorrer no menor tempo 

possível, pois o sistema elétrico não pode ficar sem uma determinada quantidade de 
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carga disponível. A substituição de um transformador pode se fazer necessária devido 

à eminência de ocorrência de uma falha interna apontada por algum dos seus 

sistemas de monitoramento, pela ocorrência da própria falha que não pode ser 

detectada ou, ainda, em uma necessidade de revitalização do transformador, pois o 

tempo estimado de vida de um transformador é de aproximadamente trinta anos e 

após sua revitalização, este tempo aumenta para aproximadamente quarenta anos, 

conforme informado pelo fabricante. A revitalização aumenta ainda mais a 

confiabilidade do sistema elétrico. 

Com relação ao procedimento para substituição deste tipo de transformador 

ainda não foi encontrada literatura específica, conforme o contexto que se pretende 

abordar. Isto se deve ao fato de que o projeto destes transformadores contempla 

apenas sua necessidade de deslocamento para uma possível substituição, mas não 

descreve como este trabalho deve e pode ser conduzido. 

O serviço de substituição destes transformadores utilizados no sistema de 

conversão de corrente alternada para corrente contínua, é composto de áreas de 

conhecimento eletromecânico/eletroeletrônico e equipes de trabalho de diversas 

áreas técnicas. Estas equipes estão alinhadas em fazer o serviço cada um na sua 

ordem e conforme o andamento da atividade. No momento atual este tipo de serviço 

é realizado conforme as necessidades vão se apresentando, ou seja, não há nenhuma 

descrição do que pode ser realizado e nenhuma etapa do serviço é descrita. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

O Objetivo geral deste trabalho é desenvolver a metodologia existente de 

movimentação e substituição dos transformadores conversores, fundamentada na 

planta da subestação de Furnas, buscando fazer uma descrição ordenada e detalhada 

das etapas de cada atividade, desde a programação dos serviços até sua efetiva 

energização. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Para se atingir o objetivo geral, haverá necessidade de se realizar os 

seguintes objetivos específicos: 

 

 Fornecer o material necessário para produzir um manual de instrução 

técnica; 

 Realizar um estudo de análise dos riscos envolvidos na realização da 

atividade de substituição do transformador, objetivando garantir a 

execução da atividade de forma a minimizar incidentes de trabalho; 

 Apresentar melhorias nas atividades, de modo que se possa realizar o 

aumento da qualidade e da correta execução dos serviços em menor 

tempo, como também garantir a saúde e segurança dos trabalhadores 

nessas atividades; 

 Apresentar um exemplo de aplicação da metodologia para movimentação 

ou substituição de transformador com a ordenação das etapas através de 

itens e subitens. 

 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 Atualmente não há nenhum trabalho ou descritivo técnico que contemple os 

serviços de movimentação e substituição deste tipo de transformador. E as atividades 

são realizadas independentemente de uma organização formal e dados técnicos 

registrados, ou seja, são realizadas através da experiência prática das equipes 

executoras dos serviços, onde a continuação de execução destas atividades depende 

do repasse informal de conhecimento. 

  Desta forma, são apresentadas neste trabalho as descrições e os detalhes 

de todas as atividades envolvidas e através do desenvolvimento deste trabalho já 

foram aplicadas melhorias nas atividades realizadas em campo. Neste contexto foram 

realizadas principalmente as análises de riscos das atividades, padronização no uso 

de equipamentos de proteção e aperfeiçoamento de equipamentos utilizados. Esta 

metodologia foi validada na prática e as atividades foram ordenadas por etapas, as 
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quais podem ser utilizadas em quaisquer bases de operação ou outro posicionamento 

que esse tipo de transformador estiver. 

 
 
 
1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A estrutura da dissertação inicia no capítulo um apresentando a estrutura 

física, localização e infraestrutura da subestação de furnas, onde também é descrito 

o contexto e os objetivos.  

Na fundamentação teórica, capítulo dois, é explicado resumidamente o 

funcionamento do conversor e onde é realizada a conversão da corrente alternada 

para corrente contínua em alta tensão. Explica-se também qual é a aplicabilidade do 

transformador neste sistema, como é o seu funcionamento, alguns de seus aspectos 

gerais, além da referência, onde é discutida sua movimentação.  

No capítulo três, descreve-se a metodologia adotada. No capítulo quatro, 

expõem-se as etapas referentes à metodologia para substituição de um 

transformador. Estas etapas são divididas em seis partes, onde a primeira parte trata 

das etapas de preparação para substituição do transformador que começam na 

programação dos serviços até a pré-movimentação do novo transformador. A segunda 

e terceira parte tratam, respectivamente, das etapas de desmontagem do antigo 

transformador e montagem do novo transformador que será instalado. Na quarta parte 

são apresentadas ações gerais após a montagem do novo transformador. Na quinta 

e sexta partes são mostradas as etapas de energização e após a energização do novo 

transformador.  

No capítulo cinco se tem as considerações finais com as conclusões, 

comparações com os sistemas convencionais e trabalhos futuros. Por fim, as 

referências, os apêndices, com exemplos de aplicação da metodologia de substituição 

de transformador, análises de riscos, e os anexos. 

 



29 
 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 FUNCIONAMENTO DE UM SISTEMA CONVERSOR E TRANSFORMADOR 

(COM ADAPTAÇÕES DE OLIVEIRA, 1981) 

No sistema chamado conversor é efetuado a conversão de corrente alternada 

para corrente contínua. Este sistema compreende um banco trifásico com três 

transformadores monofásicos e a sala de válvula, a qual contém as quadriválvulas 

tiristoras. O transformador é o equipamento mais importante do sistema de corrente 

alternada, o qual viabiliza a geração do sistema elétrico através do uso de um 

determinado potencial para ser transmitido em outro potencial. E tem a capacidade de 

transmitir de um sistema de corrente alternada em alta tensão com baixa perda e 

transformá-la para uma menor tensão (GREGORY, 1971).  

A figura 2.1 mostra a representação ilustrativa da instalação física que 

compreende um conversor e onde estão os transformadores. Assim cada conversor 

está representado no interior do retângulo tracejado em vermelho que são os 

transformadores e o edifício de válvulas (válvulas tiristoras). A identificação do 

conversor está numerada de 1 até 8 em vermelho.  

O conjunto com dois conversores formam um polo e o de quatro conversores 

um bipolo. Neste sistema tem-se os conversores de 1 até 8, onde o conversor 1 e 3 

formam o polo 1; o conversor  2 e 4 formam o polo 2; o conversor  5 e 7 formam o polo 

3; o conversor  6 e 8 formam o polo 4.  Há, então, dois bipolos, identificados por bipolo 

1 (formado pelos polos 1 e 2) e bipolo 2 (formado pelos polos 3 e 4). 

Os conversores 1, 2, 5 e 6 são os chamados conversores de baixa tensão 

(BT), onde a tensão é de 300 kV e por isso usam os transformadores com isolação de 

300 kV.Os conversores 3, 4, 7 e 8 são os chamados conversores de alta tensão (AT), 

onde a tensão é de 600 kV e por isso usam os transformadores com isolação de 600 

kV. No Anexo 1 é mostrado o diagrama completo do bipolo 2. O bipolo 1 é o 

espelhamento do bipolo 2, onde se alteram apenas as numerações de localização dos 

equipamentos. 
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Figura 2.1–Representação ilustrativa da instalação física dos conversores 

Fonte: O Autor (2015) 

 

A tensão do lado de corrente contínua de um bipolo é de ±600 kV e a corrente 

de linha é de 2610 A. A potência nominal em corrente contínua para cada bipolo é de 

3150 MW. Assim, para cada um dos quatro polos tem-se 790 MW. A figura 2.2 

apresenta a representação bem simplificada em diagrama de blocos das partes 

constituintes de um bipolo. 

 

 

Figura 2.2 – Representação simplificada em diagrama de blocos de um bipolo 

Fonte: O Autor (2015) 
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O polo (dois conversores) é constituído de dois retificadores de doze pulsos 

ligados em série e que fornecem a tensão de 600 kVCC. 

 São utilizados conversores de 12 pulsos, o que corresponde a dois grupos 

de válvulas de seis pulsos, e transformadores com dois enrolamentos secundários no 

mesmo tanque. A configuração mostra que um transformador na verdade se trata de 

dois transformadores num só tanque (Anexo 2), pois cada primário se relaciona com 

um enrolamento secundário. Os transformadores monofásicos (conversores) para o 

acoplamento aos conversores de 12 pulsos têm dois enrolamentos primários estrela 

com neutro aterrado e dois enrolamentos secundários, sendo um em Y (estrela) e o 

outro em  (delta). Então, um OLTC (On Load Tap Change) está acoplado a um 

transformador Y com neutro aterrado e outro a um transformador YY com neutro 

aterrado, sendo assim há existência de duas buchas de neutro (buchas H01 e H02). 

Uma ponte conversora (grupo conversor) é alimentada por um banco de três 

transformadores monofásicos de 500 kV/127,4 kV (OLIVEIRA, 1981). 

 

 

2.2 APLICAÇÃO DO TRANSFORMADOR (COM ADAPTAÇÕES DE OLIVEIRA, 

1981) 

Os transformadores da subestação de Foz do Iguaçu são monofásicos, com 

24 unidades instaladas e em operação, tendo mais 4 equipamentos como reserva. Os 

transformadores fornecem a relação de tensão adequada para obtenção da corrente 

contínua desejada. A tensão fornecida é ajustável por comutadores para operação em 

carga, cujo funcionamento depende do controle dos conversores (válvulas). 

Os transformadores do sistema CCAT servem de interligação entre o sistema 

de corrente alternada (CA) e o sistema de corrente contínua (CC), sendo monofásicos, 

facilitando assim a ligação a um grupo de válvulas. Os transformadores constituem 

também a separação galvânica entre os sistemas CA e CC. Segundo Kostenko 

(1979), os transformadores são utilizados para alimentar instalações com conversores 

estáticos (retificadores de arco de mercúrio, ignitores, válvulas de semicondutores, 

etc.) e durante a conversão de corrente alternada para corrente contínua ou ao 

contrário, contínua para alternada.     
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Os transformadores do sistema CCAT diferem dos transformadores 

convencionais pelas exigências de serviço a que estão impostos, tais como: 

 

 Problemas de isolamento elétrico resultante dos enrolamentos a serem 

submetidos a uma tensão CA induzida, com forma de onda distorcida 

combinada com um esforço de tensão CC no enrolamento do lado da 

válvula conversora. No secundário do transformador aparece uma 

componente contínua que vai alterar as formas de ondas convencionais; 

 Os efeitos cumulativos das forças eletrodinâmicas produzidas durante a 

comutação das válvulas ou outras condições de curto circuito impostas 

pela limitação do projeto das válvulas e operação de um grupo de válvulas; 

 Correntes de magnetização devido à variação no tempo do disparo das 

válvulas, necessitando de um núcleo de baixa indução, o que os torna 

diferentes dos transformadores CA. Assim, os sistemas de refrigeração 

são diferentes pelo aquecimento maior que possuem; 

 Minimização da geração de harmônicos não característicos, chegando a 

diferenças mínimas nas impedâncias entre transformadores diferentes; 

 Número razoável de comutações de TAP que estão associadas à 

operação HVDC pelas sucessivas regulações de tensão que o sistema 

impõe. 

 

 

2.3 ASPECTOS GERAIS DO TRANSFORMADOR (COM ADAPTAÇÕES DE 

OLIVEIRA, 1981) 

Além do fato de serem praticamente dois transformadores em um, da 

sofisticação e complexidade dos enrolamentos e da isolação, o transformador tem seu 

projeto complicado devido a grande circulação de corrente em seus enrolamentos e 

das inúmeras componentes harmônicas geradas pelos conversores. Devem ser 

executadas medidas que visem minimizar as perdas adicionais devidas a esses 

harmônicos, tais como: o tanque possuir revestimento interno com material de baixa 

permeabilidade magnética e o sistema de resfriamento ser dimensionado levando em 

consideração a alta percentagem de perdas, devido aos componentes harmônicos. 
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O isolamento de um transformador do sistema CCAT difere do isolamento de 

um transformador convencional, devido às tensões contínuas a que o enrolamento 

está sujeito. Neste transformador o isolamento tem uma maior participação do papel 

e papelão que juntamente com o óleo isolante compõem os materiais dielétricos 

empregados. 

O óleo isolante possui no transformador duas funções básicas: A primeira 

como meio de transporte da energia transformada em forma de calor, provocada pelas 

perdas e para tanto deve circular por entre as partes ativas e os radiadores. Essa 

circulação provoca a dissolução de elementos contaminantes em toda a massa fluída 

à medida que os mesmos vão sendo gerados. A segunda como dielétrico entre os 

componentes ativos condutores de corrente (NEPOMUCENO, 1989). 

Os acessórios são os mesmos utilizados usualmente em transformadores 

convencionais, relé de gás e súbita pressão, indicador de temperatura, indicador de 

nível de óleo e válvula de alívio. 

O OLTC é de modelo convencional, com seletor de TAP em contato com o 

transformador e contato principal em tanque separado, acoplado às resistências de 

inserção. Não há risco de contaminação do óleo do transformador, pois o tanque de 

óleo do OLTC é isolado do óleo do tanque principal do transformador. 

O OLTC é idêntico ao dos transformadores convencionais, mas há dois OLTC 

instalados devido à existência de um desdobramento do enrolamento primário em dois 

ligados em paralelo, cada um com o seu neutro. Porém, cada transformador possui 

dois comutadores acionados por um só mecanismo de controle comum, montados na 

face lateral do transformador oposta ao conjunto de refrigeração. Neste caso é 

importante a simultaneidade de operação entre os comutadores.   

Para o controle dos equipamentos associados ao transformador, há instalado 

na sua face lateral, entre os comutadores, uma cabine de comando e controle. Nesta 

cabine estão instalados os circuitos de: alimentação 480 VCA trifásica para as 

bombas, ventiladores e OLTC; alimentação 120 VCC para os circuitos de controle CC, 

alarme e disparo; alimentação 120 VCA para os circuitos de controle CA, iluminação, 

tomadas, resistências de aquecimento, proteção das bombas e ventiladores. 

As bombas e os ventiladores que constituem o banco de refrigeração estão 

divididos em grupos de dois ventiladores e uma bomba, totalizando seis grupos de 

refrigeração. Quando o transformador é colocado em serviço, os grupos de 
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refrigeração são acionados conforme a supervisão por aumentar a temperatura do 

óleo do transformador. 

 Neste transformador é utilizado o sistema de refrigeração forçada de óleo, 

onde é melhorada a refrigeração pela maior quantidade de equipamentos instalados 

de refrigeração. É um método eficaz, pois pode fornecer mais do que a refrigeração 

normal, de modo a permitir a saída de mais quilovolts ampères que podem ser obtidos 

a partir do núcleo do transformador e bobinas sem exceder as temperaturas desejadas 

(SEALEY, 1948).  

 A refrigeração do transformador através da circulação forçada de óleo sempre 

foi popular na Europa devido a economia de material, mas foi pouco usado nos 

Estados Unidos até a segunda guerra mundial, quando um número considerável 

destas unidades foram fabricadas a fim de economizar material (SEALEY, 1948).  

As principais desvantagens deste tipo de transformador com a refrigeração 

forçada são inerentes ao mais baixo rendimento elétrico no núcleo, bobinas 

sobrecarregadas e o aumento do custo de manutenção, uma vez que envolve as 

partes móveis , tais como bombas e ventiladores (SEALEY, 1948). 

As buchas que ficam sujeitas à tensão CC (X1, X2, X3, X4) possuem maior 

quantidade de isolação com papel no seu corpo condensivo, o que dificulta a sua 

refrigeração pela circulação de óleo, por isso geralmente não são seladas como as de 

tensão CA (H1, H01, H02). O posicionamento das buchas no transformador é 

mostrado na figura 2.3. 

O óleo que impregna o corpo condensivo da bucha CC é o próprio óleo do 

transformador. Como consequência do óleo das buchas ser o mesmo do 

transformador, então um tanque de expansão para o transformador é instalado em 

nível superior ao topo das buchas. E o tanque de expansão dos comutadores também 

fica acoplado ao tanque de expansão de óleo do tanque principal do transformador. 

As buchas condensivas, também conhecidas como buchas capacitivas, são 

compostas de um condutor metálico que está instalado no interior do isolador de 

porcelana e envolvido com materiais especiais, com a finalidade de assegurar a 

distribuição uniforme das linhas de campo elétrico. Desta forma, evita-se a ionização 

do ar na região do flange, onde são fixadas à estrutura de sustentação (MAMEDE 

FILHO, 2005). 
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Devido à complexidade das ligações (barramentos) externas, a substituição 

de um transformador por outra unidade reserva não é possível por transferência de 

barras, então deve ser feita a movimentação física destas unidades. 

Tendo em vista a grande dimensão e peso do equipamento, o pátio de 

transformadores é dotado de um sistema singular de trilhos semelhante a uma estrada 

de ferro, interligando todas as bases em operação e reservas. Para o transporte, o 

transformador é macaqueado e colocado sobre carrinhos que podem se movimentar 

sobre os trilhos e, tal movimentação pode ser feita sem a desmontagem dos 

acessórios e buchas do transformador. 

 

Na figura 2.3 são mostrados os constituintes principais deste tipo de 

transformador, onde os números citados referem-se: 1) ao Tanque Principal do 

Transformador; 2 e 3) aos Compartimentos dos Comutadores; 4) à Central de 

Manobra do Transformador; 5) à Central de Comando dos Comutadores. 

Na figura 2.4 é identificado o posicionamento de bombas de circulação de óleo 

(elipse) e radiadores para refrigeração do óleo (quadrado). 

 

 

Figura 2.3 – Identificação das partes principais do transformador  

Fonte: O Autor (2015) 
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Figura 2.4 – Identificação do posicionamento de bombas e radiadores 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

O transformador do sistema CCAT é composto por duas bobinas e cada 

bobina possui três enrolamentos: 

 

 Enrolamento Primário A: Enrolamento em estrela com dois neutros e uma 

bucha de alta tensão (H1) para a ligação com o lado CA e duas buchas de 

neutro (H01 e H02) para ligação ao terra; 

 Enrolamento Secundário B: Enrolamento em estrela com ligação na 

válvula com uma bucha X1 para ligação à válvula e uma bucha X2 

interligadas às outras buchas X2 das outras fases; 

 Enrolamento Secundário C: Enrolamento em delta com ligação da bucha 

X3 até a bucha X4 do outro transformador e à válvula. 

 

No anexo 2 é mostrado o diagrama geral do transformador e o posicionamento 

das buchas sobre o tanque do transformador. 

Transformadores com três ou mais enrolamentos, conhecidos como 

transformadores de múltiplos enrolamentos ou de múltiplos circuitos, são usados 
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frequentemente para interconectar três ou mais circuitos que podem ter tensões 

diferentes. Para esses propósitos, um transformador de múltiplos enrolamentos custa 

menos e é mais eficiente do que um número equivalente de transformadores de dois 

enrolamentos. Três transformadores monofásicos podem ser conectados para formar 

um banco trifásico de transformadores (FITZGERALD, 2006).  

 

Na figura 2.5 mostram-se os dois tipos de transformadores do sistema CCAT 

existentes na subestação de energia: o transformador com isolação para 300 kV com 

peso total  390 toneladas e dimensões de 4 x 8,5 x 4,5 metros, largura x comprimento 

x altura, respectivamente.  

E o transformador com isolação de 600 kV, com peso total  440 toneladas e 

dimensões de 4 x 8,5 x 4,5 metros, largura x comprimento x altura, respectivamente.  

Nos transformadores de 300 kV e 600 kV, considerando a altura desde a base 

até o topo da bucha mais alta, tem 11 e 14 metros respectivamente. Ambos possuem 

potência de 314 MVA. 

 

 

Figura 2.5 – Foto comparativa do transformador de 300 kV e 600 kV 

Fonte: O Autor (2015) 
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2.4 TRANSPORTE NO CAMPO 

Este item descreve a única referência encontrada sobre a movimentação 

deste tipo de transformador – OLIVEIRA (1981). Nesta referência não há citação sobre 

os processos de ligações e ensaios do transformador, os quais fazem parte do escopo 

deste trabalho, mas traz informações relevantes para este tipo de atividade. 

 

 

2.4.1 Movimento dos Transformadores no Campo 

Nesta subestação estão instaladas as condições necessárias à 

movimentação dos transformadores. Do mesmo modo, a base do tanque está 

preparada para acomodar o meio utilizado para o transporte no local. Na 

movimentação utiliza-se basicamente a aplicação de rodados sob o transformador. 

O sistema baseia-se no transporte do transformador sobre uma estrutura com 

rodados acoplados de modo a ser introduzida na base do transformador após o 

içamento deste por intermédio de macacos hidráulicos. Esta estrutura é designada de 

“carrinho”. O transformador é empurrado por um caminhão ou veículo pesado. 

Esta movimentação é utilizada para instalação dos transformadores e para 

sua substituição quando necessário, manobrando-se o conjunto com as buchas 

instaladas. 

 

 

2.4.2 Tipo de Transporte 

O processo de transporte previsto é a instalação de rodados duplos por aperto 

sob a base do transformador, após o içamento. Nos cruzamentos e para se efetuar a 

mudança de direção é necessário içar novamente o transformador, apoiando o tanque 

sobre as bases de segurança (através de madeira) e mudar a posição das rodas para 

a nova direção do movimento. 

O modo de evitar estas manobras é usando pelo menos quatro conjuntos de 

rodados, dos quais se acoplam dois conjuntos em uma base, efetuando-se apenas a 

troca de posição dos conjuntos. Este processo leva do mesmo modo ao içamento do 
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tanque do transformador e a troca da posição do carrinho após a retirada de debaixo 

do tanque. 

 

2.4.3 Descrição do Método de Transporte 

Em toda a área dos transformadores está instalado um conjunto de carris 

(trilhos), criando-se um caminho próprio, inclusive para os transformadores reservas. 

No total estão instalados quatro conjuntos de vias para movimentação dos 

transformadores, interligadas na área de cruzamento. 

O movimento dos transformadores é feito sobre oito pares de rodas, 

posicionadas sob o transformador. Com o fim de evitar manobras sob o transformador 

com o tanque içado, os pares de rodas são montados em uma base, sendo quatro 

pares por cada, constituindo-se os “carrinhos” já mencionados. 

Estes carrinhos não são apertados no transformador, mas simplesmente 

colocados sob o tanque e mantidos pelo peso do equipamento, onde se utiliza dois 

carrinhos por transformador. 

Para impor o movimento ao transformador com as buchas montadas, utiliza-

se o veículo pesado acoplado ao transformador e empurrando a unidade, evitando-se 

paradas desnecessárias. 

 

 

2.4.4 Manobras com Transformadores 

As operações de substituição de um transformador são idênticas, variando 

apenas na distância de transporte e algumas manobras das unidades afetadas. Para 

a substituição de um transformador pelo reserva são necessárias as operações 

indicadas a seguir: 

 

Transformador Principal 

1°)  Retirada de certo volume de óleo; 

2°)  Em paralelo, desligamento dos terminais das buchas e barramentos; 

3°) Desligamento de aterramento, ligações das cabines de controle, 

alimentação auxiliar, tubulação de ligação ao tanque de expansão; 
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4°) Colocação de macacos e içamento do transformador; 

5°) Colocação dos carrinhos; 

6°) Ligação do veículo pesado e abaixamento do tanque nos carrinhos. 

 

Manobras nos Cruzamentos 

7°) Colocação dos macacos e içamento; 

8°) Retirada dos carrinhos e colocação em outra posição; 

9°) Ligação do veículo pesado e abaixamento do tanque. 

 

Posicionamento Final 

10°) Colocação dos macacos e içamento; 

11°) Retirada dos carrinhos; 

12°) Abaixamento do transformador. 

 

Transformador Reserva 

13°) Desligamento do tanque de expansão; 

14°) Desligamento do aterramento e alimentação auxiliar; 

15°) Pode ser necessária à rotação de 180° do transformador para 

posicionamento. 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa a ser realizada neste trabalho pode ser classificada como 

pesquisa de campo, pois será feita a observação do serviço no momento em que ele 

ocorre, onde será efetuada a coleta dos dados em tempo real, sempre procurando 

explicar; fundamentado na teoria e informações de fabricantes, o porque da realização 

de cada etapa. 

Quanto à metodologia, faz-se a opção pelo método indutivo e dedutivo. 

Através do método indutivo espera-se observar como são efetuadas pequenas partes 

dos serviços, enquanto que no método dedutivo espera-se entender porque e se estão 

corretas certas ações para se chegar ao resultado final pretendido no serviço. 

De acordo com o procedimento, este trabalho será realizado por meio de 

observação direta, através de observações e fotografias da realização dos serviços.  

A pesquisa utilizará a documentação dos dados e, desta forma, serão observadas as 

informações contidas em várias fontes, tais como atas, ofícios, relatórios, 

memorandos e outros documentos internos.  

No sentido de facilitar o entendimento inicial das etapas de substituição do 

transformador, foi efetuada a numeração das etapas na ordem proposta para que elas 

possam ser executadas. Esta proposição se fundamenta na experiência adquirida em 

trabalhos de manutenção e trata, no momento, de somente uma proposta balizadora 

do estudo a ser desenvolvido. 
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4  ETAPAS  PARA A REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 

TRANSFORMADOR 

Neste capítulo é apresentado o desenvolvimento das etapas para a realização 

de movimentação e substituição de um transformador. As realizações das etapas 

estão descritas de maneira a ser seguida a sequência a ser proposta de acordo com 

o posicionamento dos transformadores e os trajetos definidos de: pré-movimentação 

do novo transformador, pré-movimentação do antigo transformador, movimentação do 

novo transformador e movimentação do antigo transformador.  

A seguir, estão divididas as etapas de realização dos serviços e quais os itens 

que as compõem.   

Etapas de preparação para substituição de transformador (item 4.1 até 

4.4.21): São nestas etapas que ocorrem à programação dos serviços, as preparações 

para execução dos serviços e a movimentação do novo transformador para próximo 

do antigo transformador instalado na base de operação. 

Etapas de desmontagem do antigo transformador (item 4.5 até 4.11.6): Trata-

se da desmontagem do antigo transformador que estava em operação e é retirado 

para instalação do novo transformador em sua mesma posição. São nestas etapas 

que se dá o início de execução das autorizações de serviços (ASs), após a execução 

de uma intervenção que efetua o desligamento do sistema ao qual o transformador 

estava energizado. Esta intervenção é realizada pelo centro de operações do sistema 

elétrico da subestação.  

 Etapas de montagem do novo transformador (item 4.12 até 4.23): São nestas 

etapas que ocorrem à instalação do novo transformador na base de operação e todas 

as atividades de reconexões de tubulações de óleo, ligações de painéis elétricos e 

ensaios para este novo transformador entrar em operação. 

Ações gerais após a montagem do novo transformador (item 4.24 até 4.26.7): 

Depois de finalizadas as etapas principais de montagens, há ainda a realização de 

atividades secundárias em campo. Tais atividades são importantes e devem ser 

concluídas antes da energização do transformador. 

 

Etapas de energização do novo transformador (item 4.27 e 4.28): São 

realizados os encerramentos das autorizações de serviços de número um até cinco e 

efetuado o acompanhamento durante o processo de energização do transformador. 
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As ações de energização do transformador são realizadas pelo centro de operações 

do sistema elétrico da subestação. 

Etapas após energização do novo transformador (item 4.29 até 4.32): Nestas 

etapas são realizadas as atividades finais, onde é verificado se os sistemas que 

monitoram o transformador não indica nenhuma anormalidade, também é feita a 

desmobilização de todo o material envolvido e efetuado o acompanhamento das 

condições do transformador através da análise de óleo durante o período de um ano. 

É efetuada a atualização das informações de substituição dos transformadores no 

sistema de gerenciamento da manutenção. 

 

Nas figuras 4.1 e 4.2 é mostrado respectivamente o fluxograma de 

movimentação do transformador e substituição do transformador.  

 

    

Figura 4.1 – Fluxograma 1 (Movimentação do transformador) 

Fonte: O Autor (2015) 
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Figura 4.2 – Fluxograma 2 (Substituição do transformador) 

Fonte: O Autor (2015) 

 

Nos itens seguintes, à medida que forem efetuadas certas atividades e for 

preciso repeti-las, só será mencionado o item correspondente daquela atividade, já 

descrita. Caso necessário, somente se verifica no item citado qual a descrição do 

serviço para executar aquela atividade. 

 

 

4.1 PROGRAMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O motivo da necessidade de substituição do transformador também faz parte 

da programação dos serviços, pois o motivo da necessidade pode ser devido: a uma 

iminência de falha, uma falha interna ocorrida ou mesmo sua retirada para o processo 

de revitalização devido ao seu fim estimado de vida. 
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Deste modo, para se programar o serviço de substituição do transformador é 

preciso estabelecer em que tipo de intervenção este motivo está classificado. A 

classificação é a seguinte:  

a) Programada de urgência (IPU): é aplicada quando o equipamento será retirado 

de operação por um tempo menor que setenta e duas e maior que quarenta e 

oito horas.  

b) Urgência ou emergência (IU): a intervenção de urgência é aplicada para um 

tempo inferior a quarenta e oito horas. Na intervenção de emergência a 

solicitação é imediata (FURNAS, 2010b). 

c) Programado (IP): é aplicada quando o equipamento será retirado de operação 

por um tempo maior ou igual a 23 dias.  

 

Para se escolher que tipo de intervenção usar quando o motivo se enquadra 

na iminência de falha ou uma falha interna depende da avaliação e diagnóstico do 

problema, onde se decide em que momento vai se retirar o transformador de 

operação, com o objetivo também de se poder analisar a evolução ou não do 

problema. 

Neste trabalho é considerada a necessidade de substituição do transformador 

para o processo de revitalização devido ao seu fim estimado de vida, e deste modo, 

utiliza-se a intervenção do tipo programada.  

Atualmente é utilizado um software para programação das intervenções no 

sistema elétrico que envolve transformador e outros equipamentos.  Este software é 

chamado de “Sistema para Controle de Intervenções, Indisponibilidades e Restrições 

Operativas” (SIRO). É neste software SIRO que é realizada a programação para a 

substituição de um transformador. 

A programação de serviços é feita no software através da criação de um 

documento chamado de “Solicitação de Intervenção” (SI). Na figura 4.3 mostra-se uma 

solicitação de intervenção efetuada no SIRO. 
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Figura 4.3 – Solicitação de uma intervenção elaborada no SIRO 

Fonte: O Autor (2015) 

 

Realizada a solicitação de intervenção do tipo programada é lançada a 

“Autorização de Serviço” (AS) que pode gerar uma ou várias autorizações dentro da 

solicitação de intervenção. Esta “AS” serve para autorizar o início do(s) serviço(s) nela 

contidos e descritos. 

Na solicitação de intervenção é que são lançadas as principais autorizações 

de serviços e estas autorizações de serviços são separadas conforme as ações e 

equipes de trabalhos relacionadas ao serviço. Entre elas, há uma “AS” que é chamada 

de principal e que trata, neste caso, do serviço de substituição do transformador 

propriamente dito.  

O próximo passo neste processo de solicitação de intervenção é deve-se 

relacionar/descrever o serviço contido em cada “AS” e indicar as respectivas equipes 

responsáveis pela execução. A descrição contida em cada “AS” ainda não trata da 

sequência real de realização dos serviços, mas apenas a sequência de serviços em 

cada “AS”, das quais se faz uma descrição resumida das atividades a serem 

executadas. A descrição detalhada da sequência e de como efetuar cada atividade 

relacionada à AS será abordada do item 4.5 até 4.29. 

Para cada “AS” ou conjunto de ‘’ASs”, no momento em que forem executadas, 

os responsáveis devem apresentar a “Análise Preliminar de Riscos” (APR). Este 

documento contém todos os riscos inerentes à atividade e também o nome de todos 
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os membros da equipe que participarão desta atividade, além de mencionar a 

necessidade de utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) e 

equipamentos de proteção coletiva (EPCs) para cada “AS”.  De modo geral toda a 

equipe técnica deve utilizar os seguintes equipamentos de segurança: vestimentas de 

mangas compridas adequadas, luva de raspo, capacete, óculos e botina de 

segurança.  

O responsável (encarregado) por cada APR deve fazer o diálogo diário de 

segurança (DDS) antes do início dos serviços, onde são destacados os principais 

riscos inerentes de cada atividade e também a importância do uso de EPIs e EPCs, 

conforme descrito no apêndice 2. Após a realização do DDS, todos os membros da 

equipe devem ler a APR, tomando consciência dos riscos e da utilização dos 

equipamentos de segurança, e também assiná-la. 

É preciso efetuar a comunicação formal de sua movimentação para a 

companhia de seguros, devido ao alto valor do transformador e por não ser um 

equipamento do tipo estático, ou seja, se for preciso pode-se efetuar sua 

movimentação para fins de substituição. Esta comunicação é efetuada através de 

documentação (Anexo 3), informando principalmente quais transformadores serão 

movimentados e qual a distância aproximada percorrida. A companhia de seguros 

envia um representante para acompanhar todo o serviço de movimentação do 

transformador conversor. 

A seguir, tem-se a descrição das autorizações de serviços. 

 

 

4.1.1 Substituição do Transformador Instalado pelo Revitalizado 

Esta autorização de serviços nº1 envolve toda a sequência de trabalho da 

área de manutenção eletromecânica com a equipe do pátio de transformadores. 

Então, no transformador a ser retirado são efetuados as verificações gerais antes da 

desmontagem, como a preparação de desconexão dos sistemas de expansão de óleo 

e movimentação do transformador para fora de sua base.  

Na sequência o novo transformador é movimentado em direção à base e 

então instalado, e preparada a conexão dos sistemas de expansão de óleo, com a 

realização dos ensaios elétricos de resistência ôhmica dos enrolamentos, teste de 

isolação e verificações gerais após a montagem. Então, o transformador retirado de 
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operação já pode ser movimentado para a base reserva ou para a área de 

revitalização dos transformadores.              

 

 

 

4.1.2 Desmontagem de Sistema de Proteção contra Incêndios - SPCI (se aplicável) 

Antes do início da movimentação do antigo transformador é necessário 

efetuar a desmontagem de todo o sistema de proteção contra incêndios (sistema de 

água nebulizada) que envolve todo o transformador. 

 

 

 

4.1.3 Desconexão e Reconexão dos Barramentos Flexíveis e Rígidos 

Para o antigo transformador que será retirado de sua base é necessário 

efetuar a desconexão de barramentos flexíveis que são conectados nas buchas do 

transformador. Há casos, conforme o posicionamento do transformador, em que é 

preciso a retirada de barramentos rígidos. Após estes serviços de desconexão, há o 

serviço de reconexão dos barramentos, no momento em que o novo transformador 

estiver posicionado na base. 

 

 

 

4.1.4 Desconexão, Reconexão do Cabeamento e Testes de Dispositivos 

A desconexão de todo o cabeamento oriundo de ramais subterrâneos até a 

central de manobra do antigo transformador é necessária antes da movimentação do 

transformador, assim como também a reconexão de todo o cabeamento e teste de 

dispositivos já com o novo transformador instalado na base.  
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4.1.5 Verificações nos Circuitos de Controle de TAP 

Quando o transformador já está instalado na base é feita a verificação nos 

circuitos de controle de TAP do transformador. Esta atividade é executada na central 

de comando dos OLTC localizada na lateral do transformador.  Para o transformador 

que será retirado de sua base é necessário antes da sua movimentação efetuar 

desconexão de todo o cabeamento da central de manobra do transformador, assim 

como também a reconexão de todo o cabeamento e teste de dispositivos já com o 

novo transformador instalado na base.  

 

 

4.1.6 Leitura de Corrente, Tensão e Ângulo  

Este serviço de leitura de corrente, tensão e ângulo de fase é realizado após 

todas as “ASs” anteriores terem sido concluídas e o novo transformador estiver 

energizado.  

 

 

 

4.2 PRÉ-PREPARAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Seguem as descrições das atividades a serem preparadas antes do início de 

cada serviço, onde estas tarefas estão detalhadas no interior de cada serviço a partir 

do item 4.4.1. 

Nesta etapa é que são formados, verificados e disponibilizados as equipe de 

trabalho, equipamentos, ferramentas e maquinários. Estas atividades visam deixar 

preparado tudo o que é necessário para realização de todos os serviços. 

Antes da aplicação desta metodologia não se realizava esta pré-preparação 

para execução dos serviços. 
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4.2.1 Preparação de Equipe para Cada Serviço (quantitativo mínimo e uso de EPIs e 

EPCs) 

É importante separar cada equipe para cada serviço antecipadamente, onde 

haverá uma mesma equipe que executa também outros serviços, mas em tempos 

distintos. Será descrito para cada equipe um número mínimo de membros e também 

o uso de EPIs e EPCs se necessário, conforme as atividades descritas no    apêndice 

2.   

 

 

4.2.2 Preparação e Separação de Equipamentos/Ferramentas para Cada Serviço 

É necessária a preparação e separação dos equipamentos e ferramentas 

pelas equipes para cada serviço, onde estes equipamentos e ferramentas 

mencionados nos serviços são de referência, ou seja, são equipamentos e 

ferramentas existentes no local, mas podem ser substituídos por outros equivalentes 

desde que cumpram suas funções em cada serviço. 

 

 

4.2.3 Preparação de Maquinário para Cada Serviço 

Deve haver a disponibilização dos maquinários para as equipes de cada 

serviço, onde é muito importante que as manutenções preventivas estejam sendo 

realizadas nos prazos indicados para cada um e estes maquinários mencionados nas 

atividades descritas no apêndice 2 são de referência, ou seja, são os maquinários 

existentes no local para realização das atividades, mas podem ser substituídos por 

outros equivalentes desde que cumpram suas funções em cada serviço. 

É importante mencionar que são necessários operadores de máquinas para 

operar tais maquinários, sendo que um único operador pode operar diferentes 

maquinários em serviços diversos. Na figura 4.4 mostra-se a utilização de algumas 

máquinas para realização das atividades. 
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Figura 4.4 – Utilização de máquinas para realização das atividades 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

4.3 PREPARAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Seguem as descrições dos serviços a serem iniciados antes do início de 

execução das autorizações de serviços (ASs) e da substituição do transformador 

propriamente dito, mas que fazem parte desta substituição.  

 Nesta etapa é que são realizadas as atividades essenciais para a realização 

dos serviços de movimentação e substituição do transformador.  

Toda esta preparação é muito importante, pois permite que o serviço seja 

efetuado da melhor forma possível, minimizando a probabilidade de ocorrência de 

falhas, atrasos e acidentes. Antes da aplicação desta metodologia não se realizava 

esta preparação para execução dos serviços. 
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4.3.1 Verificação de Tomadas de Alimentação 

Há serviços que necessitam de tomadas de alimentação em campo, assim é 

necessário verificar o posicionamento destas tomadas e a necessidade do uso de 

extensões com tomadas para ligar os equipamentos. Também, é necessário efetuar 

o teste de funcionamento destas tomadas, a fim de se poder repará-las ou encontrar 

outra fonte de energia alternativa.  Na figura 4.5 é mostrada uma tomada de 

alimentação no campo para ligação de equipamentos. As tensões das tomadas de 

energia utilizadas em campo são de 127, 220 e 440 Volts. 

 

 

Figura 4.5 – Tomadas de alimentação no campo 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

4.3.2 Verificação dos Trilhos 

Neste serviço são verificadas as condições dos trilhos por onde serão 

deslocados os carrinhos de movimentação do transformador de modo a garantir que 

esta atividade seja realizada sem nenhum problema. Nos trilhos que encontram-se no 

trajeto de movimentação deve ser efetuada sua limpeza, pois podem acumular pedras 

e pedregulhos no seu interior e sobre ele, além de acúmulo de terra e sujeira (Figura 

4.6). 
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Figura 4.6 – Serviço de limpeza dos trilhos 

Fonte: O Autor (2015) 

 

No início do funcionamento dos transformadores utilizados no sistema de 

conversão de corrente alternada para corrente contínua, a frequência de 

movimentação do transformador com o uso dos carrinhos era pequena, mas 

posteriormente houve a necessidade do aumento de movimentações para 

substituições devido a reparos ou processos de revitalização dos transformadores. 

Os cruzamentos também sofreram desgastes, estes desgastes ocorrem 

principalmente nas extremidades dos trilhos e nos calços que são utilizados para 

atender a necessidade de mudança de direção dos transformadores nos cruzamentos. 

Estes desgastes provocam uma não uniformidade no nivelamento entre a extremidade 

do trilho e o calço, então na passagem do carrinho com o transformador sobre este 

ponto, pode ocorrer uma trepidação ou mesmo uma parada abrupta. Isto pode 

ocasionar danificação de partes internas do transformador, quebra das buchas do 

transformador devido a sua grande dimensão ou até mesmo em casos mais severos 

a retirada do transformador dos trilhos.  A recuperação, se necessária, das 

extremidades dos trilhos nos cruzamentos pode ser efetuada sem dificuldades antes 

dos serviços de movimentação e substituição do transformador, com uso de 

equipamentos, como por exemplo, do tipo esmerilhadeira manual mostrada na figura 

4.7.  
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Figura 4.7 – Manutenção do trilho (esmerilhamento) 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

Se faz necessário também verificar as condições dos calços dos cruzamentos 

(Figura 4.8), os quais servem para mudar a direção dos trilhos nos cruzamentos 

(Figura 4.9), conforme a direção que se queira seguir. 

 

 

 

Figura 4.8 – Calço do cruzamento 

Fonte: O Autor (2015) 
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Figura 4.9 – Calços instalados no cruzamento dos trilhos 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

De acordo com as análises efetuadas em campo, os cruzamentos possuem 

atualmente medidas diferentes e necessitam de calços de diferentes         dimensões. 

Onde, os calços existentes já não contemplam todos os cruzamentos, ou seja, não 

apresentam uma uniformidade satisfatória com os trilhos. É preciso efetuar a análise 

de todos os cruzamentos, para que desta maneira se possam projetar os calços de 

acordo com os cruzamentos existentes. 

E atualmente se está com dificuldades com alguns cruzamentos devido à falta 

de encontrar um calço que se encaixe perfeitamente, pois os cruzamentos não são 

todos iguais, ocorrendo diferenças de medida entre eles.  

Além do fato de serem verificados que a maioria dos calços possui 

deformações, devido à passagem dos carrinhos com o transformador, enquanto um 

pequeno número se manteve intacto (Figura 4.10). 

É recomendável efetuar a recuperação e medida de cada cruzamento, para 

que desta maneira possa ser providenciada a confecção de novos calços de acordo 

com as medidas verificadas. E o material do calço deve ser o suficientemente 

resistente para não sofrer deformações.   
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Figura 4.10 – Visão lateral e frontal de comparação entre um calço danificado                                      
e outro aceitável para o uso 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

 

4.3.3 Preparação de Óleo Isolante 

Nesta etapa é realizada a preparação do óleo mineral isolante que será 

colocado nos tanques de expansão do transformador e do OLTC. Esta preparação 

consiste em efetuar o tratamento do óleo isolante através do processo termovácuo.  

O processo de termovácuo consiste na circulação do óleo isolante por meio 

de uma máquina purificadora que possua dispositivos de filtragem, aquecimento e 

uma câmara de desgaseificação, onde é feito alto vácuo. As principais 

recomendações para a realização do processo são que a temperatura recomendada 

para o aquecimento do óleo é de 60°C (Celsius) para níveis de vácuo, na câmara de 

desgaseificação da máquina de tratamento de óleo, inferiores a 666 Pa (Pascal) e 

para os casos em que os níveis de vácuo forem superiores a 666 Pa a temperatura 

pode ser elevada até o limite máximo de 80°C, evitando-se o fracionamento e a 

oxidação de óleo isolante (MILASCH, 1984).  
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Após o tratamento do óleo, tem que se fazer a colheita de óleo em campo e 

análise em laboratório de suas características físico químicas de rigidez dielétrica (kV) 

e teor de água (ppm – partes por milhão). Antes da aplicação desta metodologia não 

se realizava esta colheita e análise do óleo isolante. 

Antes de qualquer coisa, a colheita não deve ser feita quando a temperatura 

ambiente for maior que a do óleo, para que este não absorva umidade, pois esta tende 

a condensar-se em superfície mais fria. A colheita tampouco deve ser feita com o ar 

agitado e empoeirado (OLIVEIRA, 1984).     

De acordo com a norma brasileira “Recebimento, Instalação e Manutenção de 

Transformadores”, a colheita deve ser feita da seguinte maneira: usar um recipiente 

de vidro transparente com capacidade de aproximadamente um litro (Figura 4.75), que 

deve ser lavado com álcool e benzina. Esse recipiente deve ser seco e, em seguida, 

enxaguado com o próprio líquido a ser usado; limpar cuidadosamente a válvula de 

drenagem, evitando o uso de estopas; abrir a válvula de drenagem existente no fundo 

do transformador, deixando escorrer aproximadamente meio litro pela mesma antes 

de colher a amostra com a finalidade de permitir a limpeza do sistema de drenagem 

propriamente dito; encher devidamente o recipiente com óleo, sem usar jato forte, para 

evitar espumas e bolhas. Não permitir a entrada de qualquer impureza; a amostra 

deverá ser guardada em vidro especialmente preparado, evitando ao máximo 

possível, contato com o ar (OLIVEIRA, 1984). 

O ensaio de rigidez dielétrica mede a capacidade do óleo em resistir às 

tensões elétricas. Os resultados baixos dos ensaios de rigidez dielétrica estão sempre 

associados à presença de água e impurezas sólidas microscópicas, mesmo em 

pequenas quantidades (PELISSER, 2011). 

 A quantificação desse parâmetro em um óleo novo é um indicativo das 

condições de manuseio, transporte e armazenamento a que este foi submetido, 

enquanto que para óleos em serviço, esta medida reflete as condições de operação 

do equipamento. Para equipamentos na categoria maior que 242kV, tem-se para óleo 

novo e em uso de transformadores, os valores mínimos de 80kV e 60kV 

respectivamente (PELISSER, 2011). 

O teor de umidade presente em sólidos e líquidos isolantes varia de acordo 

com a estrutura e o funcionamento do transformador. Embora parte da água presente 

no óleo mineral, seja formada como subproduto de sua oxidação e do papel, a maior 

parte da água existente no óleo é absorvida do ar e sua ação acarreta em diminuição 
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da rigidez do óleo, hidrólise da celulose presente no papel e corrosão dos metais 

constituinte do transformador. Para equipamentos na categoria maior que 242kV, tem-

se para óleo novo e em uso de transformadores, os valores mínimos de 10ppm para 

ambos os casos (PELISSER, 2011). 

 

O óleo em quantidade de cerca de 6.000 L que será tratado está inicialmente 

armazenado em um tanque de armazenamento de óleo com capacidade de 60.000 L 

e deve-se fazer sua transferência para um tanque sobre rodas de 10.000 L, onde será 

efetuado o seu tratamento através da máquina purificadora de óleo (Figura 4.11). 

 

 

Figura 4.11 – Máquina purificadora de óleo e tanque sobre rodas 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

Após o processo de tratamento do óleo (Figura 4.12), são retiradas amostras 

de óleo para serem encaminhadas até um laboratório químico que efetua as análises 

no mesmo. Depois de a análise do óleo estar aprovada, o óleo no interior do tanque 

sobre rodas é conduzido até o local de substituição do transformador. Este óleo 

permanece a disposição até o momento oportuno para sua colocação. 



59 
 

 

Figura 4.12 – Processo de tratamento de óleo 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

 

4.3.4 Preparação de Blocos de Madeira 

Os blocos de madeira (tocos), mostrados na figura 4.13, devem ser colocados 

próximos à posição em que o transformador está instalado. Estes blocos servem para 

dar sustentação no transformador à medida que os macacos hidráulicos elevam ou 

descem o transformador. 

 

 

Figura 4.13 – Blocos de madeira (tocos) 

Fonte: O Autor (2015) 
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4.3.5 Substituição da Sílica Gel dos Tanques de Expansão 

Nos tanques de expansão há tubulações que captam o ar externo permitindo 

que o óleo ali depositado flua conforme a variação de temperatura no transformador, 

pois sem este contato com o ar externo o óleo não fluiria. Elementos de sílica gel 

(Figura 4.14) estão instalados no final desta tubulação e servem para garantir que a 

umidade não entre nos compartimentos dos tanques de expansão. Estes elementos 

devem ser trocados constantemente devido ao fim de sua vida útil de absorção de 

umidade, durante o processo de substituição de transformador. 

 

 

Figura 4.14 – Elementos de sílica gel e detalhe do componente de sílica gel 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

4.3.6 Preparação e Instalação da Mesa de Giro 

Deve-se analisar previamente o posicionamento do antigo transformador e do 

novo transformador: se o novo transformador estiver em posicionamento diferente, é 

necessário nesta situação efetuar o giro em 180° do novo transformador antes desta 

pré-movimentação do novo transformador para próximo do antigo. Poderão ocorrer 

situações em que não será necessário o giro, pois o transformador já está na posição 

correta. 

Tem-se que efetuar a manutenção preventiva na mesa de giro antes da sua 

utilização com a sua desmontagem (Figura 4.15), verificação dos elementos internos, 

limpeza, engraxamento das pastilhas de teflon (Figura 4.16) e remontagem. 
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Figura 4.15 – Mesa de giro sem tampa 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

Figura 4.16 – Elementos internos antes e depois da limpeza e engraxamento 

Fonte: O Autor (2015) 

 

Para efetuar o giro, desloca-se o novo transformador até a base reserva 3 ou 

4,onde é possível fazer a instalação da mesa de giro que deve ser instalada 

previamente (Figura 4.17). 

 

 

Figura 4.17 – Instalação da mesa de giro na base reserva 3 

Fonte: O Autor (2015) 
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4.4 PRÉ-MOVIMENTAÇÃO DO NOVO TRANSFORMADOR 

Conforme já descrito, neste caso deve ser considerada a necessidade de 

substituição do transformador ocorrerá para se realizar o processo de revitalização 

devido ao seu fim estimado de vida. Assim, o antigo transformador instalado será 

retirado, devido ao seu fim estimado de vida e colocado em seu lugar um novo 

transformador revitalizado. 

Para este processo de substituição do transformador pelo novo, deve-se 

deslocar o novo transformador para uma posição o mais próxima possível ao antigo, 

pois, desta maneira, a substituição será feita de forma mais rápida possível, desde 

que esta posição para onde foi deslocado o novo transformador não interfira na 

retirada do antigo transformador. 

Faz-se este movimento com o objetivo de que o tempo de indisponibilidade 

do sistema seja o menor possível, ou seja, o sistema ao qual o antigo transformador 

está conectado deve ficar o menor tempo possível desligado. 

Para o início da pré-movimentação do novo transformador, este deve-se 

encontrar na área de revitalização dos transformadores. Neste caso, o novo 

transformador deverá ser girado em 180° para ficar na mesma posição que estava o 

antigo transformador, pois toda estrutura existente na base é feita para receber o 

transformador neste dado posicionamento. 

A figura 4.18 ilustra o trajeto desta pré-movimentação que é realizada com o 

novo transformador, desde sua posição inicial na área de revitalização dos 

transformadores, onde é necessário primeiramente movimentá-lo para o interior do 

galpão de revitalização (base reserva 3) para efetuar seu giro de 180° e, em seguida, 

movimentá-lo para próximo do antigo transformador. No total têm-se cinco 

movimentos na fase de pré-movimentação. 
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Figura 4.18 – Pré-movimentação do novo transformador para a base (5 movimentos) 

Fonte: O Autor (2015) 

 

O trajeto, mostrado na figura 4.18, ilustra uma determinada movimentação 

conforme a posição do antigo transformador instalado, pois se este transformador 

estivesse em outra posição, então o trajeto seria diferente e o posicionamento do novo 

transformador próximo ao antigo também poderia ser diferente. Então, este 

posicionamento depende de qual posição o antigo transformador está instalado. 

Para qualquer tipo de pré-movimentação de um novo transformador, o ponto 

inicial do trajeto desde a área de revitalização dos transformadores na maioria das 

vezes será o mesmo, mas o ponto final próximo à posição onde o antigo transformador 

está instalado sempre será diferente. Neste caso, sempre considerando que o 

transformador já está com os carrinhos de movimentação instalados sob o mesmo. 

De modo geral, todas as atividades que juntas formam o serviço de 

substituição de transformador sempre terão uma variação na execução a ser 

realizada, isto ocorrendo devido ao posicionamento do antigo e novo transformador 

assim como também da necessidade ou não do giro de 180° no transformador. Mas, 

de forma geral, são variações pontuais e em todas as substituições ocorridas pode-se 

utilizar padrões de execução destes serviços em todas as substituições e/ou 

movimentações. 

Seguem as atividades que devem ser executadas pelos membros da equipe 

de transformadores para a pré-movimentação deste novo transformador. 

 

4.4.1 Verificação dos Carrinhos de Movimentação 
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Como este transformador está na área de revitalização dos transformadores, 

os carrinhos para sua movimentação (Figura 4.19) já se encontram sob ele, devido ao 

processo final que concluiu a revitalização deste transformador. Se, por algum motivo 

não programado, este transformador estivesse sem os carrinhos de movimentação e 

somente com o bloco de madeira (tocos) sob ele, então seria preciso instalá-los de 

acordo com o item 4.4.10. 

 

 

Figura 4.19 – Carrinhos instalados sob o novo transformador 

Fonte: O Autor (2015) 

 

Conforme já descrito anteriormente, no início do funcionamento dos 

transformadores utilizados no sistema de conversão de corrente alternada para 

corrente contínua, a frequência de movimentação do transformador com o uso dos 

carrinhos era pequena, mas posteriormente houve a necessidade do aumento de 

movimentações para substituições devido a reparos ou processos de revitalização dos 

transformadores.  

Verificou-se que estes carrinhos de movimentação dos transformadores 

estavam sofrendo danificações constantemente, devido a grande frequência de 

movimentação dos transformadores, os quais não foram projetados para tantas 

operações. Estes danos ocorrem principalmente nos rolamentos que estão 

localizados na parte interna das rodas, os quais ao se danificarem, causam o 

travamento da roda. E, por isso, também ocorre a danificação das estruturas que 

suportam as rodas.  

 O travamento da roda é uma ocorrência de grande gravidade, pois em 

casos mais severos pode não permitir que o rebocador consiga movimentar o 
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transformador e então tenha que efetuar sua movimentação forçada até um 

cruzamento, o qual seja possível à substituição por outro carrinho. 

 Nesta movimentação forçada é utilizado um guindaste em conjunto com 

o rebocador (figura 4.20), o que pode danificar ainda mais as estruturas do carrinho e 

com o risco da quebra do carrinho, causando assim a não possibilidade de 

movimentação do transformador.   

 

 

Figura 4.20 – Movimentação forçada com rebocador e guindaste  

Fonte: O Autor (2015) 

 

 Com a ocorrência destes danos, não é possível mais a utilização deste 

carrinho que deve então passar por um processo de manutenção. Esta manutenção 

deixa o carrinho por um longo período fora de operação e não permite utiliza-lo mais 

neste serviço que está em andamento.  

 Desta maneira, com o carrinho em manutenção, não é possível efetuar 

a movimentação ou substituição do transformador. E é seis o número total de 

carrinhos de movimentação existentes, assim principalmente para cada serviço de 

substituição de transformador, é necessário que se tenha esta quantidade de 

carrinhos disponíveis para que desta maneira se possa fazer todo o serviço com 

agilidade e segurança. 

 A substituição de transformador é o momento em que é preciso do uso 

da maior quantidade de carrinhos, onde se usa quatro unidades, sendo duas unidades 

usadas sob o transformador que será instalado e as outras duas no transformador que 

será retirado de operação. E as outras duas unidades restantes são utilizadas durante 

as manobras de mudança de direção dos transformadores nos cruzamentos. 
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 Atualmente, está sendo efetuada a modernização dos carrinhos de 

movimentação dos transformadores, que tem por objetivo a construção de um carrinho 

mais robusto e de fácil manutenção se preciso for. Esta modernização visa manter os 

carrinhos com o menor tempo possível de indisponibilidade, mas caso ocorra esta 

indisponibilidade, este possa voltar à operação rapidamente.  

 Na figura 4.21 é mostrado o carrinho de movimentação já na oficina 

eletromecânica para ser efetuado o processo de modernização. Onde, é mostrado 

também o carrinho totalmente desmontado. 

     

 

 Figura 4.21 – Carrinho de movimentação antes e após a desmontagem para a modernização  

Fonte: O Autor (2016) 

 Esta modernização baseia-se principalmente em duas alterações 

principais nos carrinhos. A primeira alteração é a substituição dos rolamentos 

localizados no interior das rodas do carrinho, atualmente é utilizado um rolamento que 

não suporta muitas movimentações dos transformadores e quando danificado provoca 

o travamento da roda. 

 Na figura 4.22, mostra este rolamento atual (antigo) danificado no interior 

da roda, onde se percebe que neste caso o rolamento se desfez completamente no 

interior da roda. E isto também pode danificar o seu eixo. 
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Figura 4.22– Rolamento antigo danificado no interior da roda e eixo danificado 

Fonte: O Autor (2016) 

 

 Na figura 4.23 é mostrado o novo rolamento instalado e que substituiu o 

antigo rolamento danificado no interior da roda. 

 

 

                Figura 4.23 – Rolamento novo instalado no interior da roda 

Fonte: O Autor (2016) 

 

 

 A segunda alteração é um reforço na estrutura que suporta a roda, pois 

quando ocorre à danificação do rolamento e seu eixo, também pode ocorrer uma 

danificação nesta estrutura.  
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 Na figura 4.24 é indicado pelas linhas em vermelho as estruturas que 

passam pelo processo de reforço, a qual é baseada em substituir a estrutura existente 

por uma estrutura mais robusta. 

 

 

Figura 4.24 – Estruturas que suportam as rodas e passam pelo processo de reforço 

Fonte: O Autor (2016) 

   

 Todas as danificações ocorridas no carrinho, sempre se referiam as 

rodas e suas estruturas que a suportam, assim estas alterações visam permitir que 

estas estruturas não sofram mais danos e se houverem sejam apenas relativos ao 

rolamentos das rodas, as quais possam ser substituídas rapidamente quando 

danificadas por uma roda reserva. 

 E esta substituição da roda danificada, permite que o carrinho fique por 

pouco tempo fora de operação, podendo ainda ser utilizado neste mesmo serviço de 

movimentação e substituição de transformador que está em andamento. 
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4.4.2 Instalação do Sistema de Macacos Hidráulicos 

Este sistema hidráulico (Figura 4.25) consiste em uma central de pressão 

hidráulica e quatro macacos hidráulicos, onde a central hidráulica com suporte de 

sustentação é instalada sobre o sistema de refrigeração (Figura 4.26) na lateral do 

transformador sendo que cada macaco hidráulico é instalado em uma extremidade do 

transformador (Figura 4.27).  

Os macacos hidráulicos são utilizados para elevar e abaixar o transformador, 

para colocar ou recolocar os carrinhos de movimentação, nos cruzamentos em que o 

transformador tem mudança de direção.  

 

 

Figura 4.25 – Sistema de macacos e central hidráulica 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

Figura 4.26 – Instalação de central hidráulica 

Fonte: O Autor (2015) 



70 
 

 

Figura 4.27 – Instalação de macacos hidráulicos 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

4.4.3 Desconexão da Alimentação das Resistências de Aquecimento 

Quando o transformador não se encontra em operação, são mantidas suas 

resistências de aquecimento ligadas aos painéis de comando.  Há as resistências de 

aquecimento do painel da central de manobra do transformador e as resistências da 

central de comando dos OLTC  (On Load Tap Change ). Todas estas resistências de 

aquecimento devem ser desligadas para permitir a movimentação do transformador, 

pois elas são ligadas em painéis de alimentação próximos deste transformador.  

 

 

 

4.4.4 Desconexão do Sistema de Aterramento 

Os sistemas de aterramento também devem ser desligados para permitir a 

movimentação do transformador. São os aterramentos da carcaça e das buchas do 

transformador. Este serviço é efetuado com o auxílio de dois membros da equipe. 
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4.4.5 Desconexão dos Tanques de Expansão 

O transformador é mantido conectado aos tanques de expansão de óleo 

mesmo quando não está em operação e ao ter que realizar sua movimentação é 

executado a desconexão destes tanques de expansão de óleo.  

São dois os tanques de expansão, tanque de expansão dos comutadores e 

do tanque principal do transformador. Na figura 4.28 ilustra-se a passagem de óleo 

desde os tanques de expansão até o tanque do transformador, onde o ponto número 

um é a chegada da tubulação de óleo nos tanques de expansão e o ponto número 

dois é onde são desconectadas as tubulações de óleo que ficam no 

transformador.Estes tanques de expansão e tubulações de óleo estão localizados na 

base reserva três (galpão de revitalização de transformadores). 

 

 

Figura 4.28 –Tubulações dos tanques de expansão 

Fonte: O Autor (2015) 
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4.4.6 Pressão para Movimentação 

Para efetuar a movimentação de um transformador, deve-se efetuar a redução 

da pressão interna do transformador. A pressão no transformador é verificada através 

de manômetro que deve ser instalado no registro inferior deste transformador. Para 

realizar esta redução de pressão é retirada certa quantidade de óleo (Figura 4.29) 

através de mangueira conectada ao registro inferior do transformador e verificada a 

pressão resultante através deste manômetro instalado no registro inferior do 

transformador.  

A pressão normal verificada através de manômetro no registro inferior para os 

transformadores de 300 kV é de 1 kPa e para movimentá-lo baixa-se para 0,90 kPa, 

retirando aproximadamente 5 L de óleo.Para transformadores de 600 kV a pressão é 

de 1,20 kPa e para movimentá-lo tem-se que baixar para 1,10 kPa, retirando 

aproximadamente 10 L de óleo. 

 

 

 

Figura 4.29 – Retirada de óleo do transformador para diminuição da pressão interna do transformador 

Fonte: O Autor (2015) 
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4.4.7 Calços de Segurança dos Carrinhos 

Os calços de segurança são colocados (Figura 4.30) nos carrinhos de 

movimentação dos transformadores para certificar-se que não haverá nenhum 

deslocamento acidental do transformador de sua posição sobre os trilhos. Estes 

calços de segurança são colocados durante alguma parada necessária na 

movimentação do transformador, principalmente quando é necessário deslocar o 

rebocador de posição devido à mudança de direção na movimentação ou ainda 

quando o mesmo está sobre os cruzamentos.  

Para poder efetuar a movimentação do transformador é necessária a retirada 

destes calços de segurança. Este serviço é efetuado com o auxílio de dois membros 

da equipe. 

 

 

 

Figura 4.30 – Posicionamento de calços de segurança sob os carrinhos 

Fonte: O Autor (2015) 
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4.4.8 Movimentação Linear do Transformador 

A movimentação linear do transformador consiste em retirá-lo do repouso e 

colocá-lo em movimento diante de uma seção reta dos trilhos que podem ou não 

apresentar cruzamentos durante o seu percurso. Esta movimentação linear termina 

até a parada total do transformador em um trajeto determinado. Na figura 4.31, mostra-

se o trajeto de movimentação linear do novo transformador: de próximo ao galpão 

para a posição sobre os cruzamentos em frente do galpão de revitalização e base 

reserva três. 

 

 

Figura 4.31 – Pré-movimentação do novo transformador para a base (1.° Movimento) 

Fonte: O Autor (2015) 

 

A movimentação linear envolve as atividades descritas a seguir. 

 

a) Conexão do rebocador para movimentar o transformador através da 

utilização de uma espécie de cambão. Este cambão é transportado até o 

local com o auxílio de uma empilhadeira com um operador de máquinas. A 

conexão deste cambão é efetuada com o auxílio de dois membros da 

equipe. Depois de realizado o movimento necessário com rebocador e o 

cambão, pode-se fazer sua retirada definitiva, se cessada a movimentação; 

b) De acordo com o trajeto definido, pode haver cruzamentos, como os 

mostrados na figura 4.32 no percorrer deste trajeto e nestes cruzamentos 

há os calços dos cruzamentos que são movimentados quando se necessita 

fazer uma mudança de direção na movimentação do transformador. Estes 

calços dos cruzamentos devem ser verificados se estão posicionados 

corretamente e se estão alinhados com os trilhos; 
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Figura 4.32 – Verificação de posicionamento dos calços de cruzamento nos trilhos 

                Fonte: O Autor (2015) 

 

c) Antes do início de qualquer movimentação do transformador é necessário 

verificar se há presença de detritos neste trajeto da movimentação; 

d) Rebocador em baixa velocidade e constante, aproximadamente 2 km/h 

para evitar trepidações que podem danificar as isolações internas e 

também as buchas; 

e) Acompanhamento da movimentação do transformador rebocado deve ser 

executado por dois membros da equipe, onde cada um se mantém em cada 

lateral do transformador acompanhando sua movimentação; 

f) Manter o direcionamento do rebocador e se preciso corrigir este 

direcionamento em relação ao trilho enquanto o transformador é rebocado. 

Um membro da equipe auxilia o operador de máquina do rebocador neste 

serviço (Figura 4.33); 

 

Figura 4.33 – Auxílio para manter o direcionamento do rebocador 

               Fonte: O Autor (2015) 
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g) Continuação da verificação do posicionamento nos calços dos cruzamentos 

(quando existentes), após passagem das rodas dos carrinhos, 

principalmente das duas primeiras rodas dianteiras que podem deslocar os 

calços dos cruzamentos de suas posições; 

h) Continuação da verificação se não há detritos e obstáculos pelo caminho 

mesmo que esta atividade de verificação já tenha sido realizada antes do 

início da movimentação do transformador, é importante que seja mantida 

esta verificação, pois mesmo o rebocador pode movimentar algum detrito 

para o interior do trilho.  

 

 

4.4.9 Parada do Transformador 

A parada do transformador sobre o cruzamento deve ser feita em local exato, 

pois qualquer diferença no posicionamento do transformador durante as manobras de 

movimentação vai influir no seu posicionamento sobre cruzamentos e também sobre 

a sua instalação na base final. 

No detalhe da figura 4.34 mostra-se a localização correta do prumo sobre o 

trilho durante uma parada em um cruzamento, tendo como referência as laterais já 

demarcadas do transformador. 

 

 

Figura 4.34 – Parada do transformador sobre o cruzamento 

Fonte: O Autor (2015) 
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4.4.10 Manobras Verticais do Transformador 

Estas manobras consistem em elevar e depois abaixar o transformador com 

o auxílio da central e macacos hidráulicos. Cada cilindro de macaco hidráulico tem a 

capacidade de até 150 toneladas de carga. Segue a sequência das atividades: 

 

a) Ligação de Fonte de Energia do Macaco Hidráulico 

A central dos macacos hidráulicos deve ser energizada através da ligação de 

sua extensão na fonte de energia mais próxima, conforme trajeto; 

 

b) Elevação do Transformador 

É necessário efetuar uma preparação para elevação do transformador, onde 

se deve posicionar o conjunto de blocos de madeira sob cada macaco 

hidráulico (Figura 4.35). 

O serviço deve ser executado com bastante atenção e cautela pelos membros 

da equipe, pois se trata de um serviço muito delicado por envolver uma carga 

muito pesada que é o transformador sendo movimentado verticalmente pelos 

macacos hidráulicos. 

 

 

Figura 4.35 – Detalhe dos “tocos” instalados sobre o cruzamento 

      Fonte: O Autor (2015) 
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A forma de movimentação é feita elevando-se o transformador através do 

acionamento da central hidráulica de forma simultânea, com os dois macacos 

hidráulicos localizados nas duas laterais. Esta movimentação é efetuada com 

uma variação máxima de 50 mm, por movimentação, pois uma variação maior 

poderia causar alguma danificação interna do transformador. 

As movimentações verticais são sempre feitas alternadamente, ou seja, um 

lado de cada vez (duas laterais) e à medida que o transformador se 

movimenta verticalmente é efetuado o empilhamento dos blocos de madeira 

sob o transformador para calçá-lo em cada movimento vertical. 

Cada movimentação é feita após a central hidráulica pressurizar todo o 

circuito de mangueiras do sistema. Após cada movimentação é necessário 

retirar a pressão de todo sistema, retirando assim a pressão dos macacos 

hidráulicos e, desta maneira, os blocos de madeira passam a receber todo o 

peso do transformador.   

A instalação dos blocos de madeira sob os macacos hidráulicos deve ser 

realizada nas bases especificas que foram projetadas para este fim; 

 

 

A atividade de posicionamento dos blocos de madeira que auxilia os serviços 

dos macacos hidráulicos de movimentação vertical do transformador é uma das 

atividades que apresenta maior risco de acidentes (apêndice 2), dentre todas que 

envolvem a movimentação ou substituição do transformador. Pois, tem-se um peso 

considerável dos blocos de madeira que os membros da equipe têm que levantar e 

posicionar, onde há blocos com aproximadamente trinta quilos. Associado a isso há a 

questão postural desta atividade, onde não se consegue um posicionamento 

adequado, devido ao ambiente em que esta atividade está inserida. 

Na figura 4.36 são mostrados os blocos de madeira (tocos) sendo utilizados 

para auxílio nas manobras verticais do transformador. 

 



79 
 

 

Figura 4.36 – Detalhe dos “tocos” sendo utilizados sobre a base do transformador 

               Fonte: O Autor (2015) 

 

Através do auxílio das análises de riscos (apêndice 2), foi verificada a 

necessidade de substituição dos macacos hidráulicos utilizados atualmente, macacos 

hidráulicos antigos, por novos e que apresentam um grau maior de elevação e 

contenham mecanismos de segurança. Deste modo, diminuiria a utilização dos blocos 

de madeira para auxílio na movimentação vertical do transformador, tanto sobre base, 

quanto sobre os trilhos. A figura 4.37 é uma ilustração comparativa dos macacos 

hidráulicos usados atualmente e os novos, na base do transformador.  

  

      

Figura 4.37 – Ilustração comparativa dos macacos hidráulicos sendo utilizados sobre a                           

base do transformador 

                 Fonte: O Autor (2016) 

c) Posicionamento dos Carrinhos 
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Após o deslocamento vertical (elevação) do transformador pode-se posicionar 

e ajustar os carrinhos de movimentação sob o transformador. 

Os ajustes dos carrinhos já posicionados no trilho podem ser feitos com o 

auxílio de um pé de cabra (Figura 4.38). 

 

 

Figura 4.38 – Ajuste do carrinho de movimentação sobre os trilhos 

        Fonte: O Autor (2015) 

 

Os carrinhos devem ser cuidadosamente posicionados em relação ao trilho 

de forma paralela para não haver risco de algum tipo de travamento durante 

o deslocamento do transformador, o que poderia causar uma danificação dos 

carrinhos e até mesmo uma parada inusitada do transformador em local não 

desejado devido à quebra de um ou mais carrinhos.  

Quando esta parada durante a movimentação do transformador ocorrer em 

local que não tenha as bases específicas, nas quais são posicionados os 

tocos e os macacos hidráulicos, então não será possível elevar este 

transformador para substituição do carrinho quebrado de movimentação de 

transformador. 

Na figura 4.39 é mostrada a instalação de um carrinho sob o transformador 

após sua elevação.  
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                   Figura 4.39 – Instalação do carrinho sob o transformador 

Fonte: O Autor (2015) 

 

Na figura 4.40 é mostrada a retirada e instalação dos carrinhos em um 

cruzamento, onde o carrinho ao centro da figura está sendo retirado e o carrinho 

no canto direito está sendo instalado. Neste momento, o carrinho que está sendo 

retirado é mantido parcialmente sob o transformador, enquanto o outro carrinho 

é instalado. Este procedimento é executado por segurança, pois o transformador 

está sendo sustentado em elevação pelos macacos hidráulicos e, em caso de 

alguma falha nestes, então este carrinho sustenta o peso do transformador deste 

lado. 

 

 

Figura 4.40 – Retirada do carrinho sob o transformador 

Fonte: O Autor (2015) 
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Após esta mudança de direção tem-se que reposicionar o rebocador de 

acordo com a direção definida pelo trajeto. Durante o posicionamento do 

rebocador é importante efetuar a colocação dos calços de segurança nos 

carrinhos de movimentação (item 4.4.7); 

 

 

d)   Abaixar o Transformador  

 

Para abaixar o transformador seguir de forma análoga o descrito na letra “b” 

deste item, mas usando como atividade o movimento vertical de descida do 

transformador sobre os carrinhos. 

 

 

4.4.11 Movimentação Linear do Transformador (idem item 4.4.8) 

Na figura 4.41, mostra-se o trajeto de movimentação linear do novo 

transformador de frente ao galpão para o interior do galpão de revitalização dos 

transformadores e base reserva três para ser realizado o giro de 180° do 

transformador. 

 

Figura 4.41 – Pré-movimentação do novo transformador para a base (2° movimento) 

Fonte: O Autor (2015) 
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Na figura 4.42 é mostrado o novo transformador sendo posicionado sobre a 

mesa de giro instalada anteriormente sobre a base. 

 

 

Figura 4.42 – Novo transformador sendo posicionado sobre a mesa de giro 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

4.4.12 Manobras Verticais do Transformador (idem item 4.4.10, letras “a” e “d”) 

O transformador é abaixado sobre a mesa de giro e este deve ser posicionado 

de maneira mais centralizada possível em relação à mesa de giro, pois qualquer 

diferença no correto posicionamento tem influência depois de efetuado o giro do 

transformador. 

 

 

4.4.13 Giro do Transformador 

 

Na figura 4.43 mostram-se os pontos de ligação mecânica entre o rebocador 

e o transformador para efetuar o movimento de giro do transformador, onde as setas 

indicam o sentido do giro. A ligação é efetuada através de cabo de aço que tem suas 

extremidades conectadas nos pontos indicados. 

Após as conexões, o giro é efetuado através do movimento de tração do 

rebocador. O ponto número 1 é o ponto de conexão com o rebocador e os demais 

pontos vão sendo conectados, na medida em que o transformador está sendo girado 

e também é alterada a posição do rebocador conforme a posição do transformador 

durante o giro. 
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Figura 4.43 – Pontos de ligação entre o transformador e rebocador 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

A figura 4.44 ilustra a sequência de giro do transformador no sentido indicado 

pelas setas (visão superior do transformador). E as setas também indicam a direção 

em que o rebocador está se movendo para efetuar o giro. 

 

 

Figura 4.44 – Sequência de giro do transformador (sentido horário) 

Fonte: O Autor (2015) 
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4.4.14 Manobras Verticais do Transformador (idem item 4.4.10) 

Após ser realizado o giro do transformador sobre a mesa de giro instalada na 

base reserva número três, de acordo com a sua nova posição operacional na qual 

será instalado, é então efetuada a elevação do transformador para instalação dos 

carrinhos e abaixado o transformador sobre os carrinhos.  

 

 

4.4.15 Movimentação Linear do Transformador (idem item 4.4.8) 

Na figura 4.45, mostra-se o trajeto de movimentação linear do novo 

transformador depois de efetuado o giro de 180° no interior do galpão e movimentado 

para o primeiro cruzamento em frente do galpão de revitalização dos transformadores. 

 

 

Figura 4.45 – Pré-movimentação do novo transformador para a base (3.° movimento) 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

4.4.16 Parada do Transformador (idem item 4.4.9) 

Após ser realizada a movimentação linear do transformador, então é efetuada 

sua parada sobre o primeiro cruzamento em frente ao galpão de revitalização dos 

transformadores.  

 

 

 

 

4.4.17 Manobras Verticais do Transformador (idem item 4.4.10) 
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Após ser realizada a parada do transformador sobre o primeiro cruzamento 

em frente ao galpão de revitalização dos transformadores, então é efetuada a 

elevação do transformador para instalação dos carrinhos e abaixado o transformador 

sobre os carrinhos. O sentindo dos carrinhos e do rebocador é para a base reserva 

quatro. 

 

 

4.4.18 Movimentação Linear do Transformador (idem item 4.4.8) 

Na figura 4.46, mostra-se o trajeto de movimentação linear do novo 

transformador do cruzamento em frente do galpão de revitalização dos 

transformadores até o cruzamento em frente à base reserva quatro. 

 

. 

Figura 4.46 – Pré-movimentação do novo transformador para a base (4.° movimento) 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

4.4.19 Parada do Transformador (idem item 4.4.9) 

Após ser realizada a movimentação linear do transformador, então é efetuada 

sua parada sobre o cruzamento em frente à base reserva número quatro.  

 

 

 

 

4.4.20 Manobras Verticais do Transformador (idem item 4.4.10) 
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Após ser realizada a parada do transformador sobre o primeiro cruzamento 

em frente à base reserva número quatro, então é efetuada a elevação do 

transformador para instalação dos carrinhos e abaixado o transformador sobre os 

carrinhos. O sentindo de movimentação dos carrinhos e do rebocador é para o 

cruzamento em frente à posição de operação, onde será instalado o transformador. 

 

 

4.4.21 Movimentação Linear do Transformador (idem item 4.4.8) 
 
 

Na figura 4.47, mostra-se o trajeto de movimentação linear do novo 

transformador do cruzamento em frente à base reserva quatro até uma posição o mais 

próxima possível ao antigo transformador, desde que a posição para onde foi 

deslocado o novo transformador não interfira na retirada do antigo transformador. 

 

 

Figura 4.47 – Pré-movimentação do novo transformador para a base (5.° movimento) 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

 

4.5 AÇÕES GERAIS ANTES DA DESMONTAGEM (INÍCIO DE EXECUÇÃO DA “AS” 

N.º 1) 

São necessárias ações antes da desmontagem do sistema que envolve o 

transformador antigo que será retirado da base de operação em que se encontra 

instalado. Seguem as atividades principais necessárias. 
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4.5.1 Instalação de Isolação da Área 

As áreas que envolvem os serviços de substituição do transformador devem 

ser demarcadas, pois as áreas adjacentes do sistema continuam energizadas. Esta 

demarcação de área é uma questão de segurança para todas as equipes envolvidas 

neste serviço e geralmente é efetuada com uma fita ou corda de cores claras (Figura 

4.48). 

 

 

            Figura 4.48 – Corda de demarcação de área ao lado de linha tracejada em amarelo 

     Fonte: O Autor (2015) 

 

 

 

 

4.5.2 Instalação de Aterramentos Temporários 

Para proteção das equipes que realizarão os serviços e equipamentos é 

realizado o aterramento temporário na entrada das linhas de alta tensão de 500 kV, 

conforme mostrado no anexo 4, este aterramento serve para evitar qualquer risco de 

indução eletromagnética devido às linhas energizadas adjacentes ou até mesmo uma 

energização acidental. Segundo a norma regulamentadora número dez (NR 10) 
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(BRASIL, 2004), todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas 

medidas preventivas de controle do risco elétrico e deve prever condições para a 

adoção de aterramento temporário, de forma a garantir a segurança e a saúde no 

trabalho. 

 

 

4.5.3 Instalação de Sistema de Macacos Hidráulicos (Idem Item 4.4.2) 

Instalação de sistema de macacos hidráulicos no antigo transformador para 

possibilitar a subida e descida do transformador sobre os carrinhos de movimentação. 

 

 

4.5.4 Instalação de Tábua para Alinhamento 

Usa-se uma tábua de madeira para efetuar o alinhamento para colocação dos 

blocos de madeira sob o transformador. Desta maneira é garantido o alinhamento do 

transformador durante as suas manobras verticais sobre a base. O posicionamento 

da tábua e dos blocos de madeira sob o transformador é mostrado na parte inferior da 

figura 4.49. 

 

Figura 4.49 – Posicionamento da tábua e dos blocos de madeira sob o transformador 

Fonte: O Autor (2015) 

Na sequência, tem-se as ações para a desmontagem do sistema que envolve 

o antigo transformador que será retirado.  
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4.6 AÇÕES DE DESMONTAGENS DOS SISTEMAS DE TANQUES DE EXPANSÃO 

DE ÓLEO (EXECUÇÃO DA “AS” N.º 1) 

Deve-se isolar o transformador dos seus tanques de expansão através do 

fechamento das duas válvulas: uma válvula referente ao tanque de expansão do 

compartimento principal do transformador e outra válvula referente ao tanque de 

expansão dos comutadores de carga (OLTC). 

Estes tanques de expansão com óleo devem então ser esvaziados para 

posteriormente (item 4.19) ser efetuada a colocação de óleo novo tratado nestes 

tanques (óleo tratado conforme descrito no item 4.3.3). 

Para colocação do novo óleo tratado nos tanques de expansão é utilizada uma 

bomba para transmissão do óleo de 5000 L/h. São colocados cerca de 5000 L de óleo 

no tanque de expansão do compartimento principal e de 600 L no tanque de expansão 

dos comutadores de carga.  

A figura 4.50, mostra o detalhe da indicação do número 1 que é a tubulação 

de descida do óleo isolante do tanque de expansão para o tanque principal e do 

número 2 que é a válvula para isolar estes dois tanques, sendo assim possível se 

drenar cerca de 5.000 L de óleo antigo deste tanque de expansão através de 

mangueira conectada nesta tubulação até a entrada da tubulação (número 3) do 

tanque de óleo sobre rodas de capacidade 10.000 L identificado na figura com a letra 

”A”. 

O tanque de óleo sobre rodas é colocado temporariamente próximo do 

transformador para o armazenamento de todo o óleo antigo retirado do tanque de 

expansão principal do transformador. 

Ainda, na figura 4.50, há o detalhe mostrando a indicação do número 4 que é 

a tubulação de descida do óleo isolante do tanque de expansão para os 

compartimentos dos comutadores de carga e do número 5 que é a válvula para isolar 

este tanque e os compartimentos; assim também se podem drenar todos os cerca de 

600 L de óleo antigo deste tanque de expansão através de mangueira conectada nesta 

tubulação até a entrada da tubulação (número 3) do tanque de óleo de 1000 L 

identificado na figura com a letra ”B”. 

O tanque de óleo também foi colocado temporariamente próximo do 

transformador para o armazenamento de todo o óleo antigo retirado do tanque de 

expansão dos compartimentos dos comutadores de carga. 
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Figura 4.50 – Retirada de óleo e isolação dos tanques de expansão do transformador 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

4.7 DESMONTAGEM DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - SPCI 

(EXECUÇÃO DA “AS” N.º 2) 

O sistema de proteção contra incêndios aciona jatos de água nebulizada em 

torno de todo o transformador, conforme mostrado na figura 4.51, com o objetivo de 

diminuir os danos e riscos de um incêndio no transformador. Mas após muitos anos 

de ocorrências, verificou-se que este sistema não se mostrou eficaz em controlar um 

incêndio, e ainda, sua manutenção periódica tornou-se onerosa. 

Este sistema de proteção contra incêndios está em processo de desativação 

de todos os transformadores, ou seja, este processo de desmontagem é permanente 

e não há uma posterior montagem. 
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Figura 4.51 – Sistema de água nebulizada em funcionamento no transformador 

Fonte: O Autor (2015) 

 

Na figura 4.52 é mostrada a desmontagem de toda a tubulação do sistema de 

água nebulizada (SPCI) que envolve o transformador. A figura 4.46 mostra o 

transporte de uma tubulação retirada deste sistema.  

 

 

Figura 4.52 – Desmontagem do sistema de água nebulizada (SPCI) 

Fonte: O Autor (2015) 
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Figura 4.53 – Transporte de tubulação retirada do sistema de água nebulizada (SPCI) 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

4.8 DESCONEXÃO DOS BARRAMENTOS FLEXÍVEIS E RÍGIDOS (INÍCIO DE 

EXECUÇÃO DA “AS” N.º 3) 

Execução da desconexão de todos os condutores aéreos para permitir que o 

transformador possa ser retirado de sua posição de instalação na base. 

 

 

4.8.1 Desconexão das Buchas 

Nesta etapa é efetuada a desconexão das sete buchas do transformador, para 

desta maneira liberar o transformador destas conexões aéreas e o mesmo ser retirado 

da base. 

Este serviço é realizado pela equipe que sobe até os topos das buchas com 

auxílio de plataforma elevadora e efetua sua desconexão. Esta desconexão é 

realizada com o auxílio de cordas que mantêm os cabos suspensos longe das buchas. 

Os barramentos flexíveis são desconectados dos topos das buchas X1, X2, X3, X4 e 

H1, enquanto que no topo das buchas H01 e H02 são barramentos rígidos que devem 

ser desconectados. 

Na figura 4.54 mostra-se a desconexão da bucha X2 e no detalhe mostram-

se dois membros da equipe sobre as linhas de transmissão para fazer o içamento dos 

cabos e amarrá-los com o auxílio de cordas sobre a linha. 
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Figura 4.54 – Desconexões das buchas do transformador  

Fonte: O Autor (2015) 

 

4.8.2 Retirada de Barramento 

Há posições em que o transformador instalado possui um barramento em sua 

base que deve ser retirado para permitir a substituição do transformador, pois este 

barramento não permite a passagem das buchas do transformador devido a sua 

altura. 

Na figura 4.55, tem-se a representação ilustrativa do pátio de 

transformadores, e é mostrada a localização dos barramentos de acordo com a 

posição de operação de cada transformador. 

 

 

Figura 4.55 – Indicação da existência dos barramentos em vermelho 

Fonte: O Autor (2015) 
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Na figura 4.56 é mostrada a retirada de barramento com auxílio de um 

guindaste e plataforma elevadora. 

 

 

Figura 4.56 – Retirada de barramento da posição de operação 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

4.9 DESLIGAMENTO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO 

O sistema de aterramento do transformador deve ser desligado para permitir 

a movimentação do transformador. Este aterramento situa-se na carcaça do 

transformador.  

 

 

4.10 RETIRADA DE LIGAÇÕES/CABEAMENTO DA CENTRAL DE MANOBRA 

(INÍCIO DE EXECUÇÃO DA “AS” N°4) 

Antes de qualquer movimentação do antigo transformador é necessário 

desligar as alimentações e desconectar todo o seu cabeamento da central de manobra 

do transformador e acompanhar a retirada do transformador antigo de sua base, para 

que desta maneira seja certificado que o cabeamento não seja danificado nesta 

movimentação. Seguem as isolações de circuitos necessárias antes da desconexão 

de todo o cabeamento da central de manobra. 
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4.10.1 Isolações das Fontes de Alimentação (Instrução formulada por Adriel 

Rodrigues da Silva, 2015) 

A equipe de operação da subestação tem que isolar as fontes de alimentação 

em 480 V (corrente alternada) nas centrais de cubículo comum (CCMs) e 125 V 

(corrente contínua) nas centrais de distribuição (CDs). A isolação é efetuada conforme 

descrito na Tabela 4.1 e, neste caso, trata-se do conversor seis (posição ZP1) que 

está em negrito na referida tabela.  

No cubículo comum (descrito na Tabela 4.1), tem-se que desligar os 

disjuntores número 5201 e 5202 (Alimentação de 480 V em corrente alternada) e 

desligar também os disjuntores número 7201 e 7202 (Alimentação de 125 V em 

corrente contínua). 

 

Tabela 4.1 – Pontos de Isolação nos Painéis de Controle 

Conversor Cubículo Comum 

Painel de Controle 

Bipolo Casa de Controle 

01 (ZD1) QDD1 KBB2 KAD2 

02 (ZG1) QGD1 KBB5 KAD5 

03 (ZE1) QED1 KBB1 KAD1 

04 (ZH1) QHD1 KBB6 KAD6 

05 (ZL1) QLD1 KJB2 KAE2 

06 (ZP1) QPD1 KJB5 KAE5 

07 (ZM1) QMD1 KJB1 KAE1 

08 (ZQ1) QQD1 KJB6 KAE6 

Fonte: Instrução formulada por Adriel Rodrigues da Silva (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

4.10.2 Isolação de Alarmes, Trip e Comandos (Instrução formulada por Adriel 

Rodrigues da Silva,2015) 

No cubículo comum, deve-se efetuar a abertura dos links X3:1 e X3:2 que 

indicam falha de alimentação do OLTC. 

No painel de controle do transformador localizado na central de comando do 

bipolo, deve-se retirar os plugs F14:X1 e F16:X1 que são responsáveis pelo controle 

do OLTC. Na sequencia deve-se seletar a chave K1.13 (MAN/AUT) para a posição 

manual e seletar a chave K1.14 (AUM/DIM) para a posição 0 (zero).  

No painel de controle do transformador localizado na casa de controle da 

subestação, seletar a chave K1.16 (MAN/AUT) para a posição manual e seletar a 

chave K1.17 (AUM/DIM) para a posição 0 (zero). 

Nestes painéis de controle devem ser colocados cartões de segurança para 

evitar algum tipo de manobra inadvertida. A equipe de operadores da casa de controle 

é responsável pela colocação destes cartões. 

 

 

 

4.10.3 Retirada de Cabeamento da Central de Manobra 

Antes do início da movimentação do antigo transformador e após as isolações 

das fontes de alimentação, de Alarmes, Trip e Comandos é retirado todo cabeamento 

do interior da central de manobra do antigo transformador, pois este cabeamento será 

recolocado no novo transformador. Na figura 4.57 é mostrada a equipe efetuando as 

desconexões de todo cabeamento da central de manobra. 
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Figura 4.57 – Retirada de cabeamento da central de manobra 

Fonte: O Autor (2015) 

 

Seguem as descrições dos serviços de substituição do transformador 

propriamente dito.  

 

 

4.11 PRÉ-MOVIMENTAÇÃO DO ANTIGO TRANSFORMADOR 

Na figura 4.58 ilustra-se a pré-movimentação do antigo transformador após 

ser concluído seu processo de desmontagem na base de identificação operacional 

ZP1.C. 

 

 

Figura 4.58 – Pré-movimentação do antigo transformador para fora da base (Total de 2 movimentos) 

Fonte: O Autor (2015) 
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4.11.1 Pressão para Movimentação (Idem item 4.4.6) 

Para realizar a movimentação do antigo transformador para fora da base de 

operação tem-se que realizar a redução da pressão interna do transformador. 

 

 

4.11.2 Manobras Verticais do Transformador (Idem item 4.4.10) 

Após ser realizado o ajuste de pressão do transformador, então é efetuada a 

elevação do transformador para instalação dos carrinhos e abaixado o transformador 

sobre os carrinhos. O sentindo de movimentação dos carrinhos e do rebocador é para 

o cruzamento em frente à posição de operação para onde será deslocado o 

transformador. 

Na figura 4.59 são mostrados os carrinhos próximos ao transformador 

instalado na base, onde estão já posicionados para quando for efetuada a elevação 

do transformador instalado na base. Nesta situação são utilizadas cordas presas nos 

carrinhos para o auxílio de um melhor posicionamento dos carrinhos sob o 

transformador.  

 

 

               Figura 4.59 – Posicionamento dos carrinhos próximos à base 

                                                                Fonte: O Autor (2015) 
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4.11.3 Movimentação Linear do transformador (idem item 4.4.8) 

Na figura 4.60, mostra-se o trajeto de movimentação linear do antigo 

transformador da base de identificação operacional ZP1.C para o cruzamento. 

 

 

Figura 4.60 – Pré-movimentação do antigo transformador para fora da base (1° Movimento) 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

Esta movimentação do antigo transformador para fora da base tem que ser 

realizada com bastante cautela, pois há cabos que foram retirados sob a central de 

manobra (Figura 4.61) e também há tubulações para passagem de óleo e 

barramentos sobre o transformador. 

 

 

Figura 4.61 – Cabos retirados da central manobra do transformador 

Fonte: O Autor (2015) 
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Na figura 4.62 mostra-se o antigo transformador que foi retirado da base 

operacional onde estava instalado e energizado. Na verdade são quatro bases de 

concreto com uma chapa de ferro para apoiar o transformador.  Na figura 4.63 mostra-

se o detalhe de uma das bases, enquanto que na figura 4.64 mostra-se o antigo 

transformador (lado direito) no cruzamento e o novo transformador (lado esquerdo). 

 

 

Figura 4.62 – Visão da base após a retirada do transformador 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

 

Figura 4.63 – Detalhe de uma das bases do transformador  

Fonte: O Autor (2015) 
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Figura 4.64 – Antigo transformador (direita) e novo transformador (esquerda) 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

 

4.11.4 Parada do Transformador (Idem item 4.4.9) 

Após ser realizada a movimentação linear do transformador é executado a 

parada do transformador no cruzamento em frente à base de operação, onde estava 

instalado o antigo transformador.  

 

 

 

4.11.5 Manobras Verticais do Transformador (Idem item 4.4.10) 

Após ser realizada a parada do transformador, então é efetuada a elevação 

do transformador para instalação dos carrinhos e abaixado o transformador sobre os 

carrinhos. O sentindo de movimentação dos carrinhos e do rebocador é para o 

cruzamento em frente à base reserva número quatro para onde será deslocado o 

transformador. 
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4.11.6 Movimentação Linear do Transformador (idem item 4.4.8) 

Na figura 4.65, mostra-se o trajeto de movimentação linear do antigo 

transformador do cruzamento em frente à base de operacional para uma próxima 

posição. 

 

Figura 4.65 – Pré-movimentação do antigo transformador para fora da base (2° movimento) 

Fonte: O Autor (2015) 

 

A sua movimentação deve ser a mínima possível para permitir maior agilidade 

na instalação do novo transformador. Também, tem que fornecer o espaço suficiente 

para passagem do novo transformador até a base.  

 

 

4.12 MOVIMENTAÇÃO DO NOVO TRANSFORMADOR PARA BASE 

Este novo transformador já está próximo da base onde será instalado, 

conforme já descrito no item 4.4 e o posicionamento mostrado na figura 4.66. 

 

Figura 4.66– Movimentação do novo transformador para o base (total de 2 movimentos) 

Fonte: O Autor (2015) 
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4.12.1 Movimentação Linear do Transformador (idem item 4.4.8) 

Na figura 4.67, mostra-se o trajeto de movimentação linear do novo 

transformador para o cruzamento em frente à base operacional, onde será instalado 

o transformador. 

 

 

Figura 4.67 – Movimentação do novo transformador para a base (1.°movimento) 

Fonte: O Autor (2015) 

 
 
 
4.12.2 Parada do Transformador (Idem item 4.4.9) 

 

Após ser realizada a movimentação linear do novo transformador é executada 

a parada do transformador no cruzamento em frente à base de operação, onde estava 

instalado o antigo transformador.  

 
 
  
4.12.3 Manobras Verticais do Transformador (Idem item 4.4.10) 

Após ser realizada a parada do novo transformador, então é efetuada a 

elevação do transformador para instalação dos carrinhos e abaixado o transformador 

sobre os carrinhos. O sentindo de movimentação dos carrinhos e do rebocador é para 

a base de operação. 
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4.12.4 Movimentação Linear do Transformador (idem item 4.4.8) 

Na figura 4.68, mostra-se o trajeto de movimentação linear do novo 

transformador do cruzamento em frente à base operacional, para onde será instalado 

o transformador. Neste caso é instalado na posição operacional ZP1.C.  

É mostrado na figura 4.69 o transformador sendo movimentado com o auxílio 

do rebocador e sobre o transformador está parte da equipe para auxiliar na sua 

movimentação, garantindo assim que nenhuma tubulação seja danificada com a 

instalação do transformador na base de operação. 

 

 

Figura 4.68 – Movimentação do novo transformador para o base (2.°Movimento) 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

 

Figura 4.69 – Instalação do novo transformador na base de operação 

Fonte: O Autor (2015) 
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4.13 INSTALAÇÃO DO NOVO TRANSFORMADOR NA BASE 

Enquanto o novo transformador está sendo deslocado para instalação na 

base, conforme figuras 4.68 e 4.69, é preciso alguns cuidados na proximidade e 

durante a sua instalação na base, conforme descrito nos itens a seguir. 

 

 

4.13.1 Tubulações de Óleo 

Durante a entrada do transformador sobre a base, verificar as tubulações de 

óleo dos tanques de expansão, ou seja, garantir que estas tubulações não sejam 

danificadas quando o transformador estiver entrando sobre sua base e se elas estão 

alinhadas com o transformador quando este parar sobre sua base. Deve-se cuidar 

das tubulações que estão localizadas sobre o transformador e também as tubulações 

que provêm dos tanques de expansão do comutador (OLTC) e do tanque principal do 

transformador.  

 

 

4.13.2 Cabeamento da Central de Manobra 

Durante a descida do transformador sobre a sua base, verificar a posição de 

todo cabeamento que está sob a central de manobra do transformador, para que ele 

não seja danificado, e também verificar o posicionamento da tubulação deste 

cabeamento.  

 

 

4.13.3 Base do Transformador 

Após a descida do transformador sobre a sua base, verificar se o 

transformador está na posição correta sobre sua base, a qual tem uma fundação 

especial para suportar todo o peso do transformador e toda sua vibração de trabalho. 
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4.14 LIGAÇÕES/CABEAMENTO DA CENTRAL DE MANOBRA (EXECUÇÃO DA 

“AS” N.º 4) 

Com o transformador sobre sua base já é possível efetuar as ligações do 

cabeamento na central de manobra do transformador. 

 

 

4.15 LIGAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO 

O sistema de aterramento do tanque principal também deve ser reconectado. 

Os aterramentos dos painéis da central de manobra e central de comando dos 

comutadores (OLTC) também devem ser conectados ao aterramento do tanque 

principal.  

 

 

4.16 DISPOSITIVOS INDICADORES DE TEMPERATURA 

Deve ser realizado o monitoramento da temperatura do óleo isolante através 

de dispositivos indicadores de temperatura do tipo modular (Figura 4.70), onde esta 

temperatura pode variar conforme o carregamento do transformador e condições 

climatológicas. E pode também variar a temperatura do óleo se houver alguma falha 

no sistema de refrigeração ou até mesmo por algum evento no interior do 

transformador. 

 

Figura 4.70 – Indicadores de temperatura do tipo modular TM1 e TM2 

Fonte: Treetech (2016) 
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O módulo TM1 monitora a temperatura do óleo e de um enrolamento, 

enquanto o módulo TM2 (aplicado como complemento ao TM1) também monitora a 

temperatura do óleo e de outro enrolamento (Figura 4.71). 

Baseado nas leituras da temperatura do óleo isolante e da corrente de carga 

do transformador, o Monitor de Temperatura efetua o cálculo (imagem térmica) da 

temperatura do enrolamento através do algoritmo implementado em seu firmware. 

Fazem parte deste algoritmo outros dados, que são programados no aparelho pelo 

usuário (parametrização), adaptando o modelo para a característica de cada 

transformador. A medição da temperatura do óleo é feita diretamente, utilizando 

sensores resistivos, tipo Pt100 a 0ºC (TREETECH, 2016). 

 

 

Figura 4.71 – Descrição dos indicadores de temperatura 

Fonte: Treetech (2016) 

 

A refrigeração forçada no transformador é realizada por bombas de circulação 

de óleo que fazem o óleo circular por aletas que são refrigeradas por motos 

ventiladores. 

Os dispositivos indicadores de temperatura devem passar pelo processo de 

parametrização para mostrar as temperaturas, acionar as bombas, os ventiladores, os 

indicativos de alarme e trip. 

No anexo 5 estão as etapas de parametrização dos dispositivos indicadores 

de temperaturas. 
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4.17 ENSAIOS DE DISPOSITIVOS (EXECUÇÃO DA “AS” N°4) 

Realiza-se o ensaio de dispositivos após a conclusão todas as ligações do 

cabeamento da central de manobra do transformador. 

Através destes ensaios é verificado o funcionamento de todos os dispositivos 

que auxiliam no monitoramento do transformador. Este monitoramento através de 

sinais de alarme e trip são acompanhados pela equipe da sala de controle que 

possuem turno de 24 horas por dia. 

Os ensaios são realizados através de simulações no acionamento de alarmes 

e trip, tanto na atuação direta em mecanismos elétricos/mecânicos quanto na 

alteração de valores de referência. Estas simulações são realizadas no transformador, 

junto aos dispositivos, e na sala de controle. No anexo 6 são mostrados os pontos da 

régua de bornes que conectam todos os dispositivos e que são realizados os ensaios 

de dispositivos. 

 

 

 

4.17.1 Relé Buchholz 

Este relé é acionado quando surgem bolhas no óleo do transformador. Estas 

bolhas acionam um dispositivo interno do relé e servem para indicar a presença de 

gás no interior do transformador. Este dispositivo emite um sinal de alarme (nível 1) e 

trip (nível 2). O ensaio deste relé é efetuado através do acionamento manual do seu 

dispositivo interno, simulando assim a presença de bolhas de gás.  

Na figura 4.72 no interior do círculo vermelho está o botão para efetuar os 

testes de acionamento dos sinais de alarme e trip do relé Buchholz. 
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Figura 4.72 – Botão de acionamento dos sinais no relé Buchholz 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

4.17.2 Relé de Súbita Pressão  

O relé de súbita pressão é um equipamento de proteção que atua quando o 

transformador sofre um defeito interno, provocando uma elevação anormal na sua 

pressão. A atuação é efetuada mediante uma mudança rápida da pressão interna do 

transformador, independente da pressão de operação do regime normal (MAMEDE 

FILHO, 2005). 

Este instrumento é fabricado para uso em transformadores convencionais. Ele 

é ajustado em fábrica para atuar com 1,4 kgf/cm2 e sua função é a proteção contra 

sobrepressões no compartimento da chave comutadora ocasionado por falha na 

comutação (SALVADOR, 2012). 

Os transformadores do sistema CCAT não são convencionais e têm o tanque 

de expansão em altura mais elevada (acima da bucha mais alta); com isso a pressão 

manométrica do óleo aumenta e o relé de súbita pressão deve ser ajustado para 2,0 

kgf/cm2 (SALVADOR, 2012). 

O relé atua quando há golpes de pressão de 2,0 kgf/cm2 dentro do comutador; 

isso acontece quando há um arco voltaico muito grande devido a uma falha na 

comutação. Este dispositivo emite somente um sinal de trip (SALVADOR, 2012). 
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Sempre que houver revisão das chaves comutadoras ou ensaio de 

dispositivos, deve ser realizado o teste real neste relé. 

 Para esse teste utiliza-se um cilindro de nitrogênio ou ar seco com 

manômetros de redução de pressão (Figura 4.73). 

 

 

Procedimentos de Ensaio (SALVADOR, 2012): 

1. Conectar um manômetro no relé com mangueira até o cilindro de 

nitrogênio; 

2. Manobrar a válvula de 3 vias do relé para a posição “teste”; 

3. Verificar as condições elétricas atuando a microswitch manualmente e 

verificar a continuidade no painel; 

4. Ajustar a pressão para 2,0 kgf/cm2 e dar golpes de pressão (retirar e 

conectar a mangueira através do engate rápido) e verificar continuidade 

no painel; 

5. Se for necessário ajustar a atuação do relé, deve-se ajustar na conexão 

do pino atuador e verificar na régua de identificação. Se houver falha na 

atuação da microswitch deve ajustá-la até a posição correta; 

6. Após todos os ajustes e testes devem-se normalizar todas as condições 

do relé e manobrar a válvula para a posição “serviço”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.73 – Ensaio do relé de súbita pressão 

Fonte: Salvador (2012) 

 

 

      Ajuste da 

     Microswitch 

     Ajuste da  
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4.17.3 Válvula de Alívio 

Se ocorrer uma grande pressão interna no tanque do transformador, então 

esta válvula de alívio tem a função de diminuir esta pressão através da saída do óleo 

pela válvula para o lado externo do transformador, assim o risco de danificação do 

equipamento é reduzido. 

Este aumento de pressão interna pode ocorrer após algum evento elétrico não 

esperado, como um arco elétrico, por exemplo, no interior do tanque principal do 

transformador. 

Este dispositivo emite somente um sinal de trip. 

O ensaio desta válvula de alívio é efetuado através do acionamento manual 

de uma manopla localizada sob o dispositivo, simulando assim uma presença anormal 

de pressão interna (Figura 4.74). 

 

 

Figura 4.74 – Válvula de alívio com detalhe da manopla de acionamento de sinal de trip 

Fonte: O Autor (2015)  

 

 

4.17.4 Temperatura do Óleo 

Para proteger o transformador, principalmente de eventos não esperados no 

seu interior, é feito o monitoramento por temperatura do óleo, onde foram arbitrados 

valores de referência. 
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Há três diferentes valores de temperatura do óleo em que são efetuados 

medidas: tem-se a indicação da temperatura do óleo no enrolamento primário, no 

enrolamento secundário e a temperatura do óleo propriamente dita que se refere ao 

restante do óleo que não está nos enrolamentos.  

No enrolamento primário e secundário a temperatura em que inicia a 

sinalização de alarme é a partir de 115°C (nível 1); e se a temperatura atinge 125°C 

(nível 2) inicia-se a supervisão através de relé temporizador de 20 minutos, ou seja, 

se passar este tempo e a temperatura do óleo não baixar de 125°C, então ocorre o 

sinal de trip no transformador.  

Para a temperatura do óleo propriamente dita, inicia-se a sinalização de 

alarme a partir de 85°C (nível 1) e se a temperatura atingir 95°C (nível 2) inicia-se a 

supervisão através de relé temporizador de 20 minutos, ou seja, se passar este tempo 

e a temperatura do óleo não baixar de 95°C, então ocorre o sinal de trip no 

transformador.  

A simulação destas temperaturas de alarme e trip executada através do 

lançamento destes valores de temperatura nos dispositivos indicadores de 

temperatura. 

Juntamente com a simulação das temperaturas é feita também a verificação 

do funcionamento das partidas em grupo do sistema de ventilação e bombas de 

circulação de óleo isolante. A sequência de partida dos grupos em relação à 

temperatura e quais são estes grupos é mostrado no anexo 6. 

 

 

4.17.5 Nível do Óleo 

Realiza-se o monitoramento do nível de óleo isolante através de dispositivos 

indicadores de nível, onde ocorre indicação de alarme quando o nível é inferior a 10% 

ou superior a 100% do volume total marcado para os tanques de expansão. Este nível 

pode variar conforme o carregamento do transformador e condições climatológicas.  

O tanque de expansão principal do transformador tem volume de óleo muito 

maior que o tanque de expansão dos comutadores (OLTC), respectivamente 5000 e 

600 L, por isso este está sujeito a maiores variações de óleo. Poderá ocorrer a 

variação do volume do óleo se houver algum evento no interior do transformador ou 

algum vazamento de óleo para o lado externo. 
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O ensaio destes dispositivos indicadores de nível de óleo é efetuado através 

do lançamento de valores mínimos e máximos de níveis de óleo (Anexo 5). 

 

 

 

4.17.6 Alimentações dos OLTC/Bombas/Ventiladores 

Se ocorrer falha nos circuitos de alimentação da central de comando do OLTC 

e das bombas/ventiladores, ocorre à sinalização de alarme. 

Os ensaios destas alimentações são efetuados através do desligamento 

manual e conferida a atuação dos alarmes para cada falta de fontes de alimentação 

referidas. 

 

 

4.18 ENSAIO NA CENTRAL DE COMANDO DO OLTC (EXECUÇÃO DA “AS” N.º 5) 

A central de comando dos comutadores (OLTC) efetua a mudança de TAP, 

referente ao valor de tensão do transformador, da posição número um até vinte e sete, 

conforme o valor do carregamento (potência). E esta central já tem ajustes efetuados 

em fábrica, mas é importante fazer uma conferência dos ajustes dos transdutores 

depois que o novo transformador está instalado na sua base. 

O ensaio é efetuado através da medida da corrente do transdutor e feito a 

conferência com o valor esperado. 

Abaixo, têm-se os procedimentos para serem efetuados na medida de 

corrente e no anexo 7 há uma planilha para serem anotados os valores medidos e 

comparar com os valores esperados. 

 

 

 

 

Procedimentos de Ensaio (Instrução formulada por Carlos Geovani Pivoto, 

2015): 

1. Colocar o Tap na posição 27; 
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2. Simular a posição 1 para fazer um pré-ajuste; 

3. Fazer um jumper entre os pontos X5.1 para 2 no transdutor 13.1; 

4. Fazer um jumper entre os pontos X6.1 para 2 no transdutor 13.2; 

5. Colocar o amperímetro na posição X5.5 para o transdutor 13.1 (Abrir o 

link); 

6. Colocar o amperímetro na posição X6.5 para o transdutor 13.2 (Abrir o 

link). 

 
 
 

4.19 NORMALIZAÇÕES DOS SISTEMAS DE TANQUES DE EXPANSÃO DE ÓLEO 

Efetua-se a normalização dos sistemas de tanques de expansão de óleo, 

depois de feita a preparação do novo óleo isolante (item 4.3.3) e retirado todo o óleo 

antigo dos tanques de expansão do tanque principal e OLTC.  

Nesta normalização, é colocado o óleo isolante novo nos tanques de 

expansão de óleo e verificado o nível do óleo nos indicadores de níveis analógicos e 

digitais. 

Então, pode-se já interligar o transformador com os seus tanques de 

expansão através da abertura das duas válvulas: uma válvula referente ao tanque de 

expansão do compartimento principal do transformador e outra válvula referente ao 

tanque de expansão do OLTC. 

 

 

4.20 ENSAIOS ELÉTRICOS 

Após todo o deslocamento do novo transformador até a base é importante 

realizar ensaios elétricos para comprovar que não houve nenhuma danificação, 

principalmente de suas isolações.   

Na montagem dos circuitos de testes é importante seguir algumas regras 

práticas que poderão evitar acidentes pessoais e materiais. 

Escolher fios e cabos na bitola que sejam o suficiente para resistir as correntes 

que terão que conduzir durantes os testes; dispor sobre a bancada de teste os 

diversos acessórios e instrumentos, de tal maneira que todos os aparelhos tenham o 
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visor desobstruído para uma fácil leitura; preferir a utilização de terminais garfos para 

uma montagem rápida e eficaz (ARIZA, 1978). 

Evitar um aperto excessivo nos bornes terminais isolantes, pois estes podem 

romper; evitar a ligação de mais de dois fios em um mesmo borne terminal, para evitar 

mau contato e uma leitura errônea; evitar a utilização de cabos terminais muito 

compridos ou curtos, para que não ocorram dificuldades nas manobras; as emendas 

de cabos devem ser feitas mediante a utilização de bornes e terminais isolados; ao 

encerrar um teste ou medição,  sempre que possível devemos reduzir a corrente ao 

mínimo possível e depois desligar o interruptor principal (ARIZA, 1978). 

 

 

4.20.1 Resistência Ôhmica dos Enrolamentos 

Os enrolamentos primários e secundários do transformador apresentam 

inevitavelmente uma determinada resistência elétrica. Estas exercem sobre o 

funcionamento do transformador um duplo efeito. Em primeiro lugar, determinam uma 

queda de tensão chamada queda ôhmica primária e secundária. Em segundo lugar, 

produzem uma perda de energia por efeito Joule (MARTIGNONI, 2003). 

A resistência elétrica dos enrolamentos de um transformador é uma grandeza 

que não deve se modificar ao longo de sua vida útil. Sua alteração poderá significar 

falhas ou defeitos, como mau contato em conexões, comutadores ou curto circuito 

entre espiras. A medição da resistência elétrica constitui um método bastante eficiente 

na avaliação do estado do equipamento quando de sua energização, assim como em 

casos de pesquisas de defeitos de manutenções corretivas (RIBEIRO, 1999). 

Segundo Caminha (1973), as falhas podem ser classificadas em dois grupos: 

elétricas, causam danificação imediata, como o curto circuito entre espiras e as 

incipientes, causam danos progressivos, como a perfuração do isolamento entre 

lâminas. 

O objetivo do ensaio é medir a resistência elétrica dos enrolamentos do 

transformado, comparando-a com os resultados obtidos quando dos ensaios de 

recepção na fábrica (RIBEIRO, 1999). A resistência ôhmica é medida com o auxílio 

de um ohmímetro, dois voltímetros e uma resistência shunt.  O circuito de ensaio é 

montado conforme indicado na figura 4.75. 
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               Figura 4.75 – Circuito para o ensaio de resistência ôhmica 

                Fonte: O Autor (2016)  

O ensaio é realizado da seguinte forma, o ohmímetro aplica 100A através da 

resistência shunt que é de 100A para 60mV. Então, quando se tem exatamente 6mV 

no shunt, verificado através do voltímetro 1, estará passando 10A no enrolamento que 

está em ensaio. Assim, através da leitura da tensão medida no voltímetro 2 e com o 

valor de corrente de 10A no enrolamento, faz-se o cálculo aplicando a lei de ohm, 

determinando o valor da resistência medida no enrolamento. Na figura 4.76 é 

mostrado o ajuste manual no ohmímetro para aplicar cerca de 100A e efetuar a leitura 

de 6mV no voltímetro 1 para obter a tensão no voltímetro 2. 

 

                        Figura 4.76 – Ajuste manual no ohmímetro 

                     Fonte: O Autor (2015)  

Na central de comando do comutador é realizada a mudança dos 

enrolamentos, através da alteração dos taps do transformador, esta mudança é 
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efetuada para os pontos (buchas) H1-H01 e H1-H02, onde são verificadas as 

resistências ôhmicas nos taps número 1, 7, 14, 21 e 27 (figura 4.77). Enquanto que 

para os pontos (buchas) X1-X2 e X3-X4 são verificados um valor de resistência 

ôhmica cada. 

Os valores de resistência ôhmica medida são preenchidos no formulário de 

ensaios, conforme indicado no anexo 8. 

 

 

           Figura 4.77 – Alteração dos taps para os ensaios em H1-H01 e H1-H02 

     Fonte: O Autor (2015)  

 

 

4.20.2 Resistência de Isolamento 

A resistência de isolamento dos enrolamentos é um valor conveniente para 

estimarmos o estado da isolação antes dos ensaios dielétricos ou da colocação do 

transformador em serviço, como também permite acompanhar o processo de 

secagem de transformadores e a deterioração do dielétrico ao longo dos anos de 

funcionamento normal (RIBEIRO, 1999). 

Ao ser aplicada a tensão contínua ao dielétrico, podem existir três espécies 

de corrente elétrica: corrente capacitiva, corrente de absorção e corrente de fuga 

(RIBEIRO, 1999). 
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A corrente capacitiva é a corrente de carregamento do capacitor formado pela 

bobina, papelão e óleo, que decresce rapidamente e tende para zero (capacitor 

carregado) normalmente não afetando as medições (RIBEIRO, 1999). 

A corrente de absorção é atribuída ao fenômeno de polarização nas interfaces 

do dielétrico e decai numa relação decrescente, de um alto valor inicial a 

aproximadamente zero. Usualmente a resistência medida nos primeiros minutos do 

teste é, em grande parte, determinada pela corrente de absorção (RIBEIRO, 1999). 

A corrente de fuga passa pela superfície e interior da massa do dielétrico e é 

aproximadamente constante. Esta corrente predomina após a corrente de absorção 

tornar-se insignificante. A corrente de fuga ou de condução é que determina a 

verdadeira resistência do isolamento (RIBEIRO, 1999). 

Resumindo, pode-se dizer que no interior do transformador existem partes, a 

potenciais diferentes, que ocasionarão o aparecimento de diversos gradientes de 

potenciais e necessitam de isolamento adequado, para que sejam evitadas as 

correntes de fuga ou mesmo a abertura de arcos voltaicos (OLIVEIRA, 1984). 

No próprio projeto de transformador, tais gradientes são levados em 

consideração e, evidentemente, o isolamento elétrico já é dimensionado de modo a 

suportá-los. Contudo, poderá ocorrer que os isolantes usados não apresentem as 

características desejadas ou mesmo que com o decorrer do tempo, ou devido a um 

distúrbio qualquer, o isolamento possa enfraquecer em um ponto qualquer. Se o 

transformador for colocado em funcionamento nessas condições, além da perda de 

potência haverá o sério risco de um curto circuito interno. Esses fatos levam a concluir 

a necessidade da medição na resistência de isolamento, a qual vem comprovar o 

estado do isolamento do transformador. O instrumento utilizado na verificação do 

isolamento entre enrolamentos e entre enrolamentos e massa (núcleo, carcaça, etc.) 

é o megôhmetro (OLIVEIRA, 1984). 

Na figura 4.78 mostra-se a realização do teste de resistência de isolamento 

utilizando-se o instrumento megôhmetro. 
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Figura 4.78 – Realização do teste de resistência de isolamento 

Fonte: O Autor (2015)  

 

O modo de realização do teste é feito através da ligação direta do instrumento 

com o equipamento, onde são efetuadas as medidas e preenchido o formulário de 

ensaios, conforme indicado no anexo 9. O fabricante deste tipo de equipamento 

recomenda que os valores das resistências medidas de isolamento estejam pelo 

menos na unidade de Gigaohms (x109 ohms) para serem valores satisfatórios. 

 E no anexo 10, há uma ilustração das partes internas do transformador, o 

qual são mostrados os pontos G (grampo), N (núcleo) e M (massa), onde são 

efetuados as medições das resistências de isolamento. 

 

 

4.21 PURGA NAS BUCHAS 

Após a realização dos ensaios elétricos, pode-se então efetuar as purgas nas 

buchas de HVDC (X1, X2, X3, X4), as quais são irrigadas internamente pelo mesmo 

óleo do transformador. 

Esta purga do ar nas buchas trata de garantir que não haverá a presença de 

ar no topo da bucha, pois a presença de ar poderia causar sérios danos na bucha e 

até mesmo no transformador após sua energização. O processo de purgar as buchas 

é realizado através de pequenas torneiras instaladas no topo das buchas, após a 

retirada total de ar, também é deixado uma pequena quantidade de óleo fluir. Após 

este processo pode-se retirar as pequenas torneiras do topo da bucha. 
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4.22 RECONEXÃO DOS BARRAMENTOS FLEXÍVEIS E RÍGIDOS (FINALIZAÇÃO 

DE EXECUÇÃO DA “AS” Nº3) 

Execução da reconexão de todos os condutores aéreos para permitir que o 

transformador possa ser energizado na sua nova posição em que foi instalado. 

 

 

4.22.1 Reconexão das Buchas 

Nesta etapa é efetuada a reconexão das sete buchas do transformador, para 

desta maneira ligar o transformador nestas conexões aéreas. Esta reconexão é 

realizada com o auxílio de cordas que mantinham os cabos suspensos longe das 

buchas. 

 

 

4.22.2 Reinstalação de Barramento Fixo 

Há posições em que o transformador instalado possui um barramento que 

deve ser reinstalado para permitir a energização do novo transformador, conforme 

descrito no item 4.8.2. 

 

 

4.23 VERIFICAÇÃO DO RELÉ BUCHHOLZ 

No relé Buchholz, assim como é feito nas buchas de HVDC, deve-se também 

purgar qualquer possível presença de ar no seu interior. Neste processo, também é 

deixado fluir uma pequena quantidade de óleo, de modo a garantir a inexistência de 

ar no interior do relé. Esta purga é realizada através do mecanismo mostrado na figura 

4.79, localizado sobre o relé Buchholz. 
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Figura 4.79 – Mecanismo para purga do relé Buchholz 

Fonte: O Autor (2015)  

 

 

4.24 COLHEITA E ANÁLISE DE ÓLEO ISOLANTE – ANTES DA ENERGIZAÇÃO 

Antes da energização, deve ser feito uma colheita, análise cromatográfica e 

ensaios físico-químicos de óleo a fim de confirmar a inexistência de alguma 

anormalidade no interior do transformador. 

Através da cromatografia é possível a detecção e quantificação de gases 

dissolvidos numa amostra de óleo mesmo que em quantidades diminutas 

(NEPOMUCENO, 1989). Na operação normal de um transformador, pequenas 

quantidades de determinados gases são gerados e dissolvidos no óleo e constituem 

os teores normais para uma determinada família de transformadores, de desenho, 

porte, carga, tempo em serviço, etc. Quando da verificação periódica do estado do 

óleo, algum dos valores atingir índices acima dos teores normais, dependendo do gás 

é possível diagnosticar que tipo de falha está ocorrendo (NEPOMUCENO, 1989). 

Para o caso de arco voltaico os gases gerados em quantidade são o 

hidrogênio e o acetileno. O principal indicador neste caso é o acetileno. Se ocorrem 

descargas de pequena energia os gases mais gerados são o hidrogênio e o metano, 

sendo o primeiro, dado o seu alto teor, o indicador desse tipo de falha. O 

superaquecimento do óleo gera metano e etileno sendo este último dado o indicador 

de anomalia (NEPOMUCENO, 1989). 
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A colheita de amostra de óleo para análise cromatográfica se faz através do 

seguinte método: Antes de mais nada, a colheita não deve ser feita quando a 

temperatura ambiente for maior que a do óleo, para que este não absorva umidade, 

pois esta tende a condensar-se em superfície mais fria. A colheita tampouco deve ser 

feita com o ar agitado e empoeirado (OLIVEIRA, 1984).     

Para a retirada da amostra é utilizado uma seringa de vidro com pistão de 

vidro e torneira de três vias, um tubo resistente a óleo provido de um dispositivo que 

possa ser adaptado à válvula de amostragem e uma cuba para armazenamento do 

óleo a ser descartado. A tampa da válvula de amostragem deve ser removida e o 

orifício de saída limpo com um pano, a fim de eliminar toda sujeira visível. O dispositivo 

deve ser então conectado e a válvula de amostragem aberta (MILASCH, 1984). 

Então, a torneira de três vias deve ser ajustada para permitir que um a dois 

litros de óleo possam ser eliminados. O objetivo deste procedimento é eliminar o óleo 

contido nas conexões para amostragem, devendo ser eliminado, no início, duas vezes 

o volume estimado destas conexões (MILASCH, 1984). 

A torneira de três vias deve ser então aberta de forma a permitir que o óleo 

penetre lentamente na seringa. O pistão não deve ser puxado, mas permitido que 

recue sob pressão do óleo até encher 50mL da seringa. A torneira de três vias deve 

ter sua posição mudada de forma a permitir a evacuação do óleo da seringa e o pistão 

empurrado para que a seringa se esvazie (MILASCH, 1984). 

Deve-se assegurar que a superfície interna da seringa e do pistão esteja 

completamente lubrificada pelo óleo. Repetir a operação de enchimento da seringa, 

então a seringa deve ser fechada juntamente com a válvula de amostragem e a 

seringa deve ser desconectada (MILASCH, 1984). 

Nos gases hidrogênio (H2), oxigênio (O2), nitrogênio (N2), metano (CH4), 

monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), etileno (C2H4), etano (C2H6), 

acetileno (C2H2) são realizados as análises de laboratório, conforme mostrado na 

tabela 4.2. 

As propriedades físico-químicas do óleo mineral são alteradas em decorrência 

do processo contínuo de oxidação ao qual o óleo encontra-se submetido, sendo que 

esse processo pode ser acelerado pela presença de gás oxigênio e água que se 

dissolvem no óleo, ocasionando alterações que podem comprometer o funcionamento 

do sistema. Essas alterações devem ser acompanhadas por ensaios físico-químicos 

periódicos (PELISSER, 2011). 
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Em laboratório, são realizados os ensaios físico-químicos de índice de 

neutralização (mg KOH/g), cor (ASTM), fator de dissipação (F90C%), rigidez dielétrica 

(kV), tensão interfacial (mN/m), teor de água (ppm), conforme mostrado na tabela 4.2.  

O índice de neutralização é a quantificação do teor de ácidos formados por 

oxidação do sistema isolante e os primeiros produtos derivados da deterioração do 

óleo são os hidroperóxidos, estes, de acordo com sua espécie irão formar alcoóis, 

aldeídos e cetonas, os quais são chamados de produtos intermediários, pois na 

presença de oxigênio irão dar origem aos ácidos carboxílicos (PELISSER, 2011). 

A presença desses compostos pode provocar ataque químico aos diversos 

materiais utilizados na construção dos transformadores, em especial os metais, 

ocasionando a formação de produtos que afetam as características dielétricas do óleo 

e aceleram a degradação da celulose. Assim, através desse ensaio do índice de 

neutralização é possível acompanhar o envelhecimento do sistema isolante. E o valor 

máximo permitido é de 0,15 mg (miligrama) do KOH/g (hidróxido de potássio por 

grama) de óleo para equipamentos de todas as classes de tensão e de 0,03 mg de 

KOH/g para óleo novo (PELISSER, 2011). 

Através da cor (método colorimétrico) é possível verificar a presença de 

contaminantes ou a deterioração provocada por produtos resultantes do 

envelhecimento, onde 0,5 ASTM (American Society for Testing and Materials) é o valor 

para óleo novo, enquanto que acima de 4,0 ASTM indica óleo em estado avançado 

de oxidação (PELISSER, 2011).  

O fator de dissipação é a medida da corrente dissipada através do óleo e que 

mede a sua deterioração. O aumento deste fator está associado à presença de 

substâncias de alta condutividade, sendo um forte indicativo de contaminação com 

substâncias metálicas finamente divididas e produtos de degradação da celulose e do 

óleo. O óleo novo apresenta o valor máximo de 0,6%, enquanto que 15% para o óleo 

em uso (PELISSER, 2011).  

A tensão interfacial é o parâmetro físico-químico de maior correlação com o 

estado de oxidação do óleo e, indiretamente, também do papel, pois nesse ensaio é 

avaliada a concentração dos subprodutos de degradação do sistema isolante. O valor 

ótimo para esta propriedade é de aproximadamente 45 dyn/cm (dina/centímetro) a 

25°C e o valor mínimo é de 22 dyn/cm a 25°C para um óleo que deve ser descartado 

(PELISSER, 2011). 

Os ensaios de rigidez e teor de água estão descritos no item 4.3.3. 
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Na figura 4.87 são mostradas as duas seringas e um frasco de amostra de 

óleo que são coletadas para análise em laboratório de cromatografia e propriedades 

físico-químicas respectivamente. 

 

 

4.25 LIBERAÇÃO DA ÁREA 

Neste momento o aterramento temporário usado para proteção das equipes 

e equipamentos que realizaram os serviços pode ser retirado das linhas de alta 

tensão, as quais estão neste momento desenergizadas para realização dos serviços, 

mas serão energizadas numa próxima etapa. 

Nesta etapa é necessário que toda a área que estava envolvida nos serviços 

de substituição do transformador seja desmarcada, ou seja, retirada de isolação da 

área (Finalização de Execução da “AS” nº1), pois este sistema será liberado para 

energização. Assim, a demarcação de área que foi efetuada com uma fita ou corda 

de cores claras pode ser retirada. 

 

 

4.26 MOVIMENTAÇÃO DO ANTIGO TRANSFORMADOR  

O antigo transformador que foi posicionado temporariamente em local que não 

prejudicasse a movimentação do novo transformador para a base na qual seria 

instalado já pode ser movimentado para o setor de revitalização ou para a base 

reserva, conforme programação. Segue na figura 4.80 a movimentação do antigo 

transformador para este trajeto específico. 
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Figura 4.80 – Movimentação do antigo transformador para a base reserva (total de 3 movimentos) 

Fonte: O Autor (2015) 

 

 

4.26.1 Movimentação Linear do Transformador (idem item 4.4.8) 

Na figura 4.81 é mostrada o trajeto de movimentação do antigo transformador 

desde a posição após sua retirada de operação até a sua próxima posição no 

cruzamento em frente à base reserva número quatro. 

 

 

Figura 4.81 – Movimentação do antigo transformador para a base reserva (1.° movimento) 

Fonte: O Autor (2015) 
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4.26.2 Parada do Transformador (Idem item 4.4.9) 

Após ser realizada a movimentação linear do antigo transformador é 

executado a parada do transformador no cruzamento em frente à base reserva 

número quatro.  

 

 

4.26.3 Manobras Verticais do Transformador (Idem item 4.4.10) 

Finalizado o processo de parada do antigo transformador é efetuada a 

elevação do transformador para instalação dos carrinhos e abaixado o transformador 

sobre os carrinhos. O sentindo de movimentação dos carrinhos e do rebocador é para 

o cruzamento em frente à base reserva número um. 

 

 

 

4.26.4 Movimentação Linear do Transformador (idem item 4.4.8) 

Na figura 4.82, mostra-se o trajeto de movimentação linear do antigo 

transformador do cruzamento em frente à base de operacional número quatro para 

frente da base reserva número um. 

 

 

Figura 4.82 – Movimentação do antigo transformador para a base reserva (2.° movimento) 

Fonte: O Autor (2015) 
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4.26.5 Parada do Transformador (Idem item 4.4.9) 

A parada do antigo transformador é realizada após a sua movimentação 

linear. Esta parada é executada em frente à base reserva número um, conforme 

ilustrado na figura 4.83. 

 

 

4.26.6 Manobras Verticais do Transformador (Idem item 4.4.10) 

Nesta etapa o antigo transformador está sobre o cruzamento em frente à base 

reserva número um, faz-se então a elevação do transformador para instalação dos 

carrinhos e abaixado o transformador sobre os carrinhos. O sentindo de 

movimentação dos carrinhos e do rebocador é para a base reserva número um. 

 

 

4.26.7 Movimentação Linear do Transformador (idem item 4.4.8) 

Na figura 4.83, mostra-se o trajeto de movimentação linear do antigo 

transformador do cruzamento em frente à base reserva um para sobre a  base reserva 

número um. 

 

 

Figura 4.83 – Movimentação do antigo transformador para a base reserva (3.° movimento) 

Fonte: O Autor (2015) 
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4.27 DESMOBILIZAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS ENVOLVIDOS 

Após a realização de todas as atividades, efetua-se toda a devolução do que 

foi descrito nos itens 4.2.2 e 4.2.3, que tratam da preparação, separação de 

equipamentos/ferramentas e maquinários. 

 

4.28 ENCERRAMENTO DAS AUTORIZAÇÕES DE SERVIÇOS (1 ATÉ 5) 

Depois de encerrados todos os serviços das autorizações de serviços de 

número um até cinco, os respectivos responsáveis pela execução destes serviços já 

podem encerrar suas documentações. Então, já podem ser iniciados pela equipe da 

sala de controle os procedimentos para energização do sistema em que está contido 

o novo transformador instalado, os quais não fazem parte do escopo deste trabalho. 

 

 

4.29 ACOMPANHAMENTO DURANTE A ENERGIZAÇÃO DO TRANSFORMADOR 

Durante o processo de energização do transformador é importante que a 

equipe de transformadores acompanhe este processo no campo a uma distância 

segura do equipamento. Este acompanhamento é importante a fim de detectar 

qualquer anormalidade que possa não ser detectada nos acompanhamentos após 

energização do transformador. Na figura 4.84 mostra-se o transformador já instalado 

na posição de operação e energizado. 

 

 

Figura 4.84 – Transformador instalado e energizado 

Fonte: O Autor (2015) 
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4.30 LEITURA DE CORRENTE, TENSÃO E ÂNGULO (EXECUÇÃO DA “AS” N.º 6) 

Após o tempo de quinze minutos do transformador energizado é realizada a 

leitura de corrente, tensão e ângulo. Através desta leitura é verificado se o 

transformador está funcionando corretamente, ou seja, se os valores medidos em 

comparação aos valores calculados não apresentam distorções. 

A leitura de tensão é feita automaticamente através de medidores digitais e o 

valor tem que estar na faixa de 500/3 kV para o primário, 127,4kV e 127,4/3 kV para 

os secundários em corrente alternada 50Hz. 

A determinação do ângulo e corrente medido é realizado através de um 

circuito, análogo ao circuito montado em bancada e mostrado na figura 85. Onde são 

utilizados: um equipamento para efetuar a leitura dos ângulos, um amperímetro para 

a leitura da corrente e uma interface que conecta estes equipamentos ao circuito de 

corrente e ângulo a ser medido.  

 

 

                      Figura 4.85 – Circuito em bancada para leitura de ângulo e corrente 

                 Fonte: O autor (2016) 

 

 

O circuito de ensaio é montado conforme o indicado na figura 4.86 e o ensaio 

é realizado da seguinte forma, o equipamento para efetuar a leitura dos ângulos é 

conectado através da entrada 1 a uma tensão de referência, neste caso usa-se a 

tensão de 127V 50Hz da rede local, enquanto que na entrada 2 é conectado o circuito 

de corrente do transformador, a qual se quer determinar o valor da corrente e do 
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ângulo em relação à tensão de referência. Os valores medidos dos ângulos são 

mostrados no equipamento de leitura de ângulos, enquanto que o valores medidos 

das correntes são mostrados no amperímetro. 

 

 

Figura 4.86 – Circuito para leitura de ângulo e corrente 

                 Fonte: O autor (2016) 

 

Estes valores medidos no enrolamento primário e nos dois secundários estão 

no anexo 11, onde se tem os valores medidos de acordo com os valores calculados. 

Onde, o valor medido de corrente no primário da fase “A” está de acordo com o valor 

calculado, respectivamente de 3,20A e 3,21A.  

Para o caso dos valores medidos mostrados no anexo 11, se verifica, por 

exemplo, que os dois secundários da fase “A” estão em fase, pois ambos estão com 

156°. E o valor medido de 332° do primário fase “A” menos o 156° do secundário são 

aproximadamente 180°, que corresponde ao defasamento calculado do secundário 

em relação ao primário.  

Segundo Kasatkin (1970), a corrente no enrolamento secundário é oposta à 

corrente no primário, quando se referencia apropriadamente os terminais do 

enrolamento secundário, a corrente e a tensão em carga pode estar em fase com a 

tensão primária e corrente ou podem estar em fases opostas. No transformador 

monofásico, o vetor da baixa tensão pode formar um ângulo de 0° ou 180° com o vetor 

da alta tensão. 
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4.31 ACOMPANHAMENTOS APÓS ENERGIZAÇÃO DO TRANSFORMADOR 

Estes acompanhamentos de conferência do sistema e análises de óleo são 

muito importantes para indicar uma confirmação que o transformador está 

funcionando corretamente ou se precisa passar por algum tipo de intervenção 

corretiva.  

 

 

4.31.1 Conferência do Sistema 

Após a energização do novo transformador, deve ser verificado se todo o 

sistema está funcionando corretamente. Uma maneira de se saber esta informação é 

através da equipe da sala de controle (centro de operações do sistema elétrico da 

subestação), onde será informado se há alguma anormalidade no sistema, seja por 

meio de alarme ou qualquer outro meio de ocorrência. 

Outra maneira de se obter informações de quaisquer eventos é por meio do 

Sistema Sage que faz o monitoramento através de alarmes e pode ser acessado de 

qualquer computador na subestação ou mesmo remotamente de fora da subestação. 

 

 

4.31.2 Colheita e Análise de Óleo Isolante – Após Energização 

Após a energização, se faz uma primeira colheita e análise de óleo com vinte 

e quatro horas após o transformador energizado. Estas primeiras análises após a 

energização são muito importantes, a fim de confirmar a inexistência de alguma 

anormalidade no interior do transformador. 

As demais análises após a energização do transformador seguirão com uma 

programação de acompanhamento até o seu primeiro ano (Tabela 4.2) e após este 

período as análises seguem de acordo com os demais transformadores instalados. 

 

 

 

  Tabela 4.2 – Acompanhamento de análises de óleo  
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    Fonte: O Autor (2016)  

 

Neste acompanhamento de análises após a energização são efetuadas as 

análises cromatográficas e ensaios físico-químicos. Na análise cromatográfica é 

verificado o teor de determinados gases presentes no óleo do transformador, 

principalmente o teor dos gases combustíveis. Através desta análise, pode-se 

determinar, por exemplo, se há existência de pontos internos com incidência de arcos 

elétricos, conforme já descrito no item 4.24. Nos ensaios análise físico-químicos é 

verificado se as propriedades do óleo não foram alteradas, conforme também já 

descrito no item 4.24. 

 Na figura 4.87 são mostradas as seringas de armazenamento de amostras 

de óleo isolante para análise cromatográfica e o frasco para os ensaios             físico-

químicos. 

 

Figura 4.87 – Seringas e frascos para colheita de amostras de óleo isolante 

Fonte: O Autor (2015) 
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4.32 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO 

Na subestação de energia é usado um sistema que efetua o gerenciamento 

de todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva. O sistema procura 

contemplar a empresa como um todo, dividido em módulos, onde cada módulo 

corresponde a uma área específica, fazendo a integração das informações para 

determinado processo. Cada programa é executado através de uma transação 

separadamente (FURNAS, 2010a). 

Com o término de todos os serviços de movimentação e substituição de 

transformador, tem-se que descrever os serviços executados neste sistema. E 

também mudar os transformadores de posicionamento. A figura 4.88 mostra o novo 

posicionamento, na posição reserva, do transformador número de série 53853. E na 

figura 4.89 mostra-se o novo posicionamento, na posição ZP1.C, do transformador 

número de série 7197221. 

 

Figura 4.88 – Colocação do transformador 57853 na posição reserva 

Fonte: O Autor (2015) 
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Figura 4.89 – Colocação do transformador 7197221 na posição TRZP1.C 

Fonte: O Autor (2015) 

 

Finalmente na ilustração da figura 4.90 é mostrado o posicionamento 

operacional final dos dois transformadores movimentados. Neste sistema, também é 

atualizado as listas de manutenções preventivas que estes transformadores estão 

submetidos. 

 

Figura 4.90– Posicionamento final dos transformadores movimentados 

Fonte: O Autor (2015) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

5.1 COMPARAÇÕES COM OS SISTEMAS CONVENCIONAIS EM ALTA TENSÃO  

 Nos sistemas convencionais de equipamentos em alta tensão de grande porte 

estas substituições de equipamentos são realizadas através da transferência de 

barramentos com equipamento reserva. E quando é necessária a movimentação física 

destes equipamentos, são realizadas, por exemplo, através de guindastes, colchões 

de ar, pórticos e sistema de “fogueira”, pelo qual consiste no uso de pranchas e 

dormentes. 

 Nestes sistemas convencionais a substituição de um equipamento de alta 

tensão de grande porte pode demorar vários meses, enquanto que a duração de uma 

substituição do transformador deste sistema CCAT tem duração de até cinco dias em 

condições normais, podendo este prazo ser diminuído em situações emergenciais. 

Isto é possível, não somente devido à singularidade da planta da subestação, mas 

também, devido ao uso de equipamentos específicos e metodologia que envolve 

equipes próprias de diferentes especialidades num mesmo serviço.  

 Este sistema de movimentação e substituição deste tipo de transformador 

com estas similaridades, são encontradas no sistema HVDC da hidrelétrica de  Itaipu 

- PR e o complexo hidrelétrico do rio Madeira - RO pode também usar procedimentos 

desta metodologia com adaptações. 

Os sistemas de proteção, alarmes, ensaios elétricos e de dispositivos se 

apresentam de forma similar aos dos sistemas convencionais de equipamentos em 

alta tensão de grande porte.  
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5.2 CONCLUSÕES 

Ao contrário do que normalmente se pensa quando se fala em normalização 

e procedimentos para execução de atividades de manutenção, onde as mesmas são 

muitas vezes bastante simplificadas e objetivas, verifica-se por meio deste trabalho a 

grande complexidade que existe na tarefa de substituição de um transformador para 

o sistema de conversão, onde pequenos detalhes devem ser muito bem descritos e 

especificados objetivando ao máximo a redução de erros e possíveis incidentes. 

Estes padrões de execução da substituição do transformador podem ser 

utilizados mesmo quando se tratar de substituições não programadas e ocorridas 

devido a alguma falha do transformador. Também poderão ser utilizados no caso da 

necessidade de somente movimentações destes transformadores. 

No caso de se aplicar a metodologia em outra determinada substituição de 

transformador ou somente movimentação, tem-se então que apenas substituir o 

trajeto. No Apêndice 1 há um exemplo de aplicação da metodologia de substituição 

do transformador com outro trajeto e que já foi utilizada na prática validando a 

metodologia descrita.  

Os resultados deste trabalho servem como base para a elaboração de um 

manual de instrução técnica e também um manual técnico de campo. 

Com a aplicação da metodologia descrita no processo de validação da 

mesma, na movimentação e substituição do transformador, observou-se a melhoria 

do processo, em termos de organização e aperfeiçoamento das atividades realizadas. 

Aperfeiçou-se as mesmas com a aplicação das análises de riscos como descrito no 

apêndice 2. 

Pôde-se observar que os principais aperfeiçoamentos nas atividades 

realizadas foram: colheita e análise de óleo após sua preparação (item 4.3.3);      pré-

preparação para execução dos serviços (item 4.2) e preparação para execução dos 

serviços (item 4.3); modernização dos carrinhos de movimentação dos 

transformadores (item 4.4.1); recuperação dos cruzamentos e calços (item 4.3.2); 

substituição dos macacos hidráulicos usados atualmente (item 4.4.10). 

Estas principais melhorias, não visam somente o aumento da qualidade e 

garantia da correta execução dos serviços em menor tempo, como também a saúde 

e segurança dos trabalhadores nestas atividades. 

 



138 
 

5.3 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

  

 Realização de estudo dos ensaios de alta tensão realizados em campo no 

transformador do sistema CCAT após a o seu processo de revitalização. 

 Análises no processo de energização e desenergização do transformador do 

sistema CCAT, envolvendo a colocação e o controle de carga no sistema. 

 Estudo do impacto no sistema interligado nacional de desligamentos 

programados em termos de transmissão e remanejamento de cargas oriundas 

das subestações elevadora e conversora de furnas em Foz do Iguaçu – Pr.  

 Elaboração de manual técnico prático para aplicação em campo, fundamentado 

na metodologia apresentada neste trabalho.    
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APÊNDICE 1 - EXEMPLO DE APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE 

MOVIMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR  

No exemplo a seguir, são mostradas movimentações de acordo com a representação 

ilustrativa do pátio de transformadores (Figura 4.90). 

 

Atividade: Movimentação do transformador número de série 57846 da base reserva 

2 para a posição ZQ1-C em substituição ao transformador número de série 57847 

movimentando-o para a base reserva 2. 

 

Ordenação das etapas por itens e subitens: 

 

(Preparação Para Substituição de Transformador) 

4.1 4.1.1 até 4.1.6  4.2.1 até 4.2.3  4.3.1 até 4.3.5 

 

(Pré-Movimentação 57846) 

4.4.2 até 4.4.6 

 

(Desmontagem 57846) 

4.5.4  4.6  4.9 

 

(Pré-Movimentação 57846) 

4.4.11  4.4.8 até 4.4.11  4.4.8 até 4.4.11  4.4.8 

 

(Desmontagem 57847) 

4.5.1 até 4.5.4  4.6 até 4.8  4.8.1 4.9  4.10  4.10.1 até 4.10.3 

 

(Pré-Movimentação 57847) 

4.4.6  4.4.11  4.4.8 até 4.4.11  4.4.8 

 

 

(Movimentação 57846) 

4.4.8 até 4.4.11  4.4.8  
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(Montagem 57846) 

4.13.1 até 4.13.3  4.14  4.15  4.16.1 até 4.16.3  4.17.1 até 4.17.6  

 4.18 até 4.25 

 

(Movimentação 57847) 

4.26.1 até 4.26.9 

 

(Energização 57846)  

4.27 e 4.28 

 

(Pós Energização 57846)  

4.29 até 4.32 
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APÊNDICE 2 – ANÁLISES DE RISCOS DAS ATIVIDADES DE MOVIMENTAÇÃO E 

SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DO SISTEMA CCAT 

Nesta análise das atividades, tem-se a descrição sucinta de todas as 

atividades descritas no fluxograma 2 (Figura 4.2) com as respectivas análises de risco, 

indicação de equipamento de proteção individual (EPI) e coletivo (EPC), bem como a 

recomendação para o número mínimo de membros nas equipes e utilização de 

maquinário.  

De forma geral em todas as atividades os EPIs recomendados são: capacete, 

botina, luva, vestimentas adequadas, óculos de proteção, protetor auricular, protetor 

solar. Os EPCs recomendados são: sinalizações com cones, cordas e avisos para 

identificar a presença e movimentação de pessoas, equipamentos, maquinários e 

produtos químicos. E guarda-corpos, avisos sonoros e giroflex no maquinário. Se 

houver a necessidade de recomendação de equipamentos de proteção específicos, 

estará descrito no texto das atividades. 

Segundo a norma regulamentadora número dez (NR 10) (BRASIL, 2004): Os 

serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles 

executados no sistema elétrico de potência (SEP), não podem ser realizados 

individualmente. 

As áreas envolvidas nestas atividades são eletromecânica e eletroeletrônica. 

E, se tem a seguir, a indicação entre parênteses do número total de membros que 

cada equipe dispõem para execução de todas as atividades. Onde a área 

eletromecânica é composta pelas equipes de: transformadores conversores (10), 

oficina eletromecânica (4), instrumentação (8), linhas de transmissão (6) e operadores 

de máquina (2). Enquanto que área eletroeletrônica é composta pelas equipes de: 

relés (2) e controle (2). 

 De acordo, com o anexo à portaria número vinte e cinco do diário oficial da 

união (BRASIL, 1994), classifica os principais riscos ocupacionais em grupos, 

conforme a sua natureza: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. 

Os riscos ergonômicos referem-se ao esforço físico intenso, levantamento e 

transporte manual de peso, exigência de postura inadequada e outras situações 

causadoras de stress físico e/ou psíquico.  
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 Enquanto que os riscos de acidentes referem-se ao arranjo físico inadequado, 

máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas e 

outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes.  

 Conforme descreve a norma regulamentadora número nove (NR 09) (BRASIL, 

1995), considera-se agentes dos riscos físicos as diversas formas de energia a que 

possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões 

anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, 

bem como o infrassom e ultrassom.  

 Considera-se agentes dos riscos químicos as substâncias, compostos ou 

produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de 

poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da 

atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através 

da pele ou por ingestão. E consideram-se agentes de riscos biológicos as bactérias, 

fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. 

Segundo a norma regulamentadora número seis (NR 06) (BRASIL, 2010), 

considera-se equipamento de proteção individual todo dispositivo ou produto, de uso 

individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de 

ameaçar a segurança e a saúde do trabalho. O equipamento de proteção individual, 

de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a 

indicação do certificado de aprovação (CA), expedido pelo órgão nacional competente 

em matéria de segurança e saúde no trabalho do ministério do trabalho e emprego 

(MTE).  

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI 

adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Cabe ao 

empregado quanto ao EPI: usar, utilizando-se apenas para a finalidade a que se 

destina; responsabilizar-se pela guarda e conservação; comunicar ao empregador 

qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e, cumprir as determinações do 

empregador sobre o uso adequado. 

Considera-se EPC os equipamentos utilizados para proteção de um grupo de 

pessoas que desempenham determinada atividade. De acordo com a norma 

regulamentadora número dez (NR 10) (BRASIL, 2004): Em todos os serviços 

executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas, prioritariamente, 

medidas de proteção coletivas aplicáveis, mediante procedimentos, as atividades a 

serem desenvolvida, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores.  
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E quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou 

insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção 

individual específico e adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao 

disposto na norma regulamentadora número seis (NR 6) (BRASIL, 2010). 

De acordo com a norma regulamentadora número nove (NR 9) (BRASIL, 

1995), o estudo desenvolvimento e implantação de medidas de proteção coletiva 

deverá obedecer a seguinte hierarquia: medidas que eliminam ou reduzam a utilização 

ou a formação de agentes prejudiciais à saúde; medidas que previnam a liberação ou 

disseminação desses agentes no ambiente de trabalho; medidas que reduzam os 

níveis ou a concentração desses agentes no ambiente de trabalho.   

  

A seguir é apresentada a análise de riscos realizada em cada atividade. 

 

 

 

1. Programação 

 

 É realizado o planejamento das atividades principais que são efetuadas na 

substituição do transformador conversor, que são as autorizações de serviços              

(ASs): substituição do transformador conversor instalado pelo revitalizado (“AS” n°1), 

desmontagem de sistema de proteção contra incêndios - SPCI (“AS” n°2), desconexão 

e reconexão dos barramentos flexíveis e rígidos (“AS” n°3), desconexão, reconexão 

do cabeamento e testes de dispositivos (“AS” n°4), verificações nos circuitos de 

controle de TAP (“AS” n°5), leitura de corrente, tensão e ângulo (“AS” n°6). 

 Este planejamento das atividades principais é colocado em um software para 

poderem ser programadas para a intervenção em um sistema específico conforme 

data estipulada. Este software é chamado de “Sistema para Controle de Intervenções, 

Indisponibilidades e Restrições Operativas” (SIRO). 

 Esta atividade de planejamento é realizada de acordo com atividades 

anteriores já realizadas e envolvem apenas os riscos de um serviço administrativo, ou 

seja, são atividades no ambiente de escritório. A inclusão das atividades é feita em 

software no computador e depois é realizado o acompanhamento de sua 

programação. 
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 Este ambiente apresenta risco ergonômico alto, devido às atividades poderem 

se apresentar com repetividade e ocorrer postura inadequada no trabalho. 

 Este ambiente apresenta risco de acidentes médios, devido às atividades 

poderem se apresentar com um arranjo físico e uma iluminação inadequados. 

 Este ambiente apresenta risco biológico baixo, devido ao risco de contágio por 

bactérias no ambiente sanitário do escritório. 

 A programação geral é efetuada pelo coordenador dos serviços. E, se tem 

também os responsáveis pela inclusão de cada autorização de serviço na 

programação geral: “AS” n°1 é o coordenador dos serviços, “AS” n°2 é o supervisor 

da equipe de instrumentação, “AS” n°3 é o supervisor da equipe de linhas de 

transmissão, “AS” n°4 / n°6 é o supervisor da equipe de relés e “AS” n°5 é o supervisor 

da equipe de controle.   

 O coordenador dos serviços e os supervisores não estão na área que 

necessite do uso de qualquer tipo de EPI e EPC específico durante esta programação. 

 

 

2. Pré-Preparação Para Execução dos Serviços 

 

 São as atividades de preparação das equipes, equipamentos, ferramentas e 

maquinários para realização dos serviços. 

 Estas atividades são realizadas através da mobilização de equipes diferentes 

de trabalho que realizam a movimentação de equipamentos, ferramentas e 

maquinários. As quais apresentam diferentes tipos de riscos. 

  Estes ambientes apresentam risco ergonômico alto, devido às atividades 

poderem ser executadas com postura inadequada no trabalho. 

 Estes ambientes apresentam risco de acidentes alto, devido às atividades 

poderem se apresentar com um arranjo físico inadequado, risco de excesso de peso, 

risco de queda de objetos e risco de atropelamento pelo tráfego de maquinários. 

 Estes ambientes apresentam risco biológico baixo, devido ao risco de 

contágio por bactérias no ambiente sanitário próprio. 

 São dois membros o número mínimo recomendado para cada uma destas 

atividades de pré-preparação e são os responsáveis pelas autorizações de serviços 

que respondem por esta pré-preparação. 
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3. Preparação Para Execução dos Serviços 

 

 São as atividades a serem realizadas antes do início de execução das 

autorizações de serviços (ASs) e da substituição do transformador propriamente dito, 

mas que fazem parte desta substituição.  

 São verificações de tomadas de alimentação e trilhos; preparação de óleo 

isolante, blocos de madeira e mesa de giro; substituição da sílica gel dos tanques de 

expansão e instalação da mesa de giro. 

 Estas atividades são realizadas através da mobilização de uma mesma 

equipe de trabalho, mas que estão expostas a diferentes tipos de riscos, devido à 

variedade de atividades que realizam. 

 Estes ambientes apresentam risco ergonômico alto, devido às atividades 

poderem ser executadas com postura inadequada no trabalho. 

 Estes ambientes apresentam risco de acidentes alto, devido às atividades 

poderem se apresentar com um arranjo físico inadequado, risco de excesso de peso, 

risco de esmagamento por materiais pesados,  risco de queda de objetos, risco de 

queda por diferença de nível, risco de atropelamento pelo tráfego de maquinários, 

risco de choques elétricos pelas tomadas de alimentação de energia e risco de 

acidentes por falha na comunicação. 

 Estes ambientes apresentam risco químico alto, devido à exposição ao óleo 

isolante e sílica gel. 

 Estes ambientes também apresentam risco biológico baixo, devido ao risco 

de contágio por bactérias no ambiente sanitário próprio. 

 Neste ambiente de preparação que está localizado na área de realização dos 

serviços, os EPIs específicos recomendados são: capacete com protetor facial para a 

atividade de esmerilhamento. Para o serviço de manipulação de sílica deve-se usar 

respirador com peça semifacial ou peça semifacial filtrante com os filtros de acordo 

com o diâmetro aerodinâmico das partículas.  

 Para verificação dos trilhos são utilizados quatro membros da equipe da 

oficina eletromecânica. 

 Na equipe de transformadores conversores são utilizados: dois membros para 

a verificação de tomadas de alimentação, dois membros para preparação de óleo 
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isolante, quatro membros para preparação dos blocos de madeira com o auxílio de 

uma empilhadeira e um operador de máquina, quatro membros para preparação e 

instalação da mesa de giro com o auxílio de uma empilhadeira, um guindaste e um 

operador de máquina, dois membros para substituição de sílica gel usada nos tanques 

de expansão. 

 

 

4. Ações de Desmontagem do Novo Transformador   

 

Seguem as atividades que devem ser executadas para a desmontagem deste 

novo transformador, as quais são uma preparação antes de haver a movimentação 

do transformador conversor. 

 São as atividades de verificação dos carrinhos de movimentação, instalação 

do sistema de macacos hidráulicos, desconexão da alimentação das resistências de 

aquecimento, desconexão do sistema de aterramento, desconexão dos tanques de 

expansão. 

Estes ambientes apresentam risco ergonômico alto, devido às atividades 

poderem ser executadas com postura inadequada no trabalho. 

Estes ambientes apresentam risco de acidentes alto, devido às atividades 

poderem se apresentar com um arranjo físico inadequado, risco de excesso de peso, 

risco de esmagamento por materiais pesados, risco de queda de objetos, risco de 

queda por diferença de nível, risco de atropelamento pelo tráfego de maquinários e 

risco de choques elétricos pelas tomadas de alimentação de energia e risco de 

acidentes por falha na comunicação. 

Estes ambientes apresentam risco químico alto, devido à exposição ao óleo 

isolante. 

Estes ambientes também apresentam risco biológico baixo, devido ao risco 

de contágio por bactérias no ambiente sanitário próprio. 

 Nestas atividades os EPIs específicos recomendados são: cinto de segurança 

com talabarte, trava queda e capacete para a atividade de desconexão dos tanques 

de expansão.  

 Na equipe de transformadores conversores são utilizados: dois membros para 

verificação dos carrinhos de movimentação, três membros para a instalação de 

macacos hidráulicos com o auxílio de uma empilhadeira e um operador de máquina, 
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dois membros para desconexão da alimentação das resistências de aquecimento, três 

membros para desconexão dos tanques de expansão com o auxílio de uma 

plataforma elevatória.  

 

 

5. Movimentação do Novo Transformador Para Próximo do Antigo  

 

 Esta movimentação visa aproximar o novo transformador o mais próximo 

possível do antigo, mas que não atrapalhe a retirada do antigo transformador da base 

de operação. Pois, desta maneira, pode-se efetuar a substituição dos transformadores 

de forma mais eficiente.  

 Para efetuar este serviço de movimentação do transformador conversor, 

devem-se executar as seguintes atividades: Verificação da pressão para 

movimentação, instalação e retirada dos calços de segurança dos carrinhos de 

movimentação, movimentação linear do transformador, parada do transformador, 

mudança de direção na movimentação do transformador, manobras verticais do 

transformador e giro do transformador conversor quando necessário corrigir seu 

posicionamento de acordo com a base de operação. 

Estes ambientes apresentam risco ergonômico alto, devido às atividades 

poderem ser executadas com postura inadequada no trabalho. 

Estes ambientes apresentam risco de acidentes alto, devido às atividades 

poderem se apresentar com um arranjo físico inadequado, risco de excesso de peso, 

risco de esmagamento por materiais pesados, risco de queda de objetos, risco de 

queda por diferença de nível, risco de atropelamento pelo tráfego de maquinários e 

risco de choques elétricos pelas tomadas de alimentação de energia e risco de 

acidentes por falha na comunicação. 

Estes ambientes também apresentam risco biológico baixo, devido ao risco 

de contágio por bactérias no ambiente sanitário próprio. 

Na equipe de transformadores conversores são utilizados: dez membros para 

as atividades de movimentação, manobras e giro do transformador com o auxílio de 

um rebocador e um operador de máquina. E dois membros para verificação da 

pressão para movimentação, instalação e retirada dos calços de segurança dos 

carrinhos de movimentação. 
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6. Ações Gerais Antes da Desmontagem do Antigo Transformador    

      

 São necessárias ações antes da desmontagem do sistema que envolve o 

transformador antigo que será retirado. Seguem as atividades principais necessárias.  

 Instalação de isolação da área para demarcar o local onde estão sendo 

realizados os serviços, instalação de aterramentos temporários para proteção contra 

induções ou até mesmo uma energização acidental, instalação de sistema de 

macacos hidráulicos para possibilitar a movimentação do transformador e instalação 

de tábua sob o transformador para efetuar o seu alinhamento para posterior 

movimentação. 

 Estes ambientes apresentam risco ergonômico alto, devido às atividades 

poderem ser executadas com postura inadequada no trabalho. 

 Estes ambientes apresentam risco de acidentes alto, devido às atividades 

poderem se apresentar com um arranjo físico inadequado, risco de excesso de peso, 

risco de esmagamento por materiais pesados,  risco de queda de objetos, risco de 

queda por diferença de nível, risco de atropelamento pelo tráfego de maquinários e 

risco de choques elétricos pelas tomadas de alimentação de energia e indução,  risco 

de acidentes por falha na comunicação. 

 Estes ambientes também apresentam risco biológico baixo, devido ao risco 

de contágio por bactérias no ambiente sanitário próprio. 

 Nestas atividades os EPIs específicos recomendados são: uso de cinto de 

segurança com talabarte e capacete para o serviço em altura para a atividade de 

instalação de aterramentos temporários.  

 Na equipe de transformadores conversores são utilizados: dois membros para 

demarcação do local dos serviços, dois membros para instalação de aterramentos 

temporários com o auxílio de uma plataforma elevatória, três membros para a 

instalação de sistema de macacos hidráulicos e tábua de alinhamento com o auxílio 

de uma empilhadeira e um operador de máquina.  

 

 

7. Ações de Desmontagem do Antigo Transformador 
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Segue as descrições das atividades necessárias para a desmontagem do 

antigo transformador. 

Desmontagem dos sistemas de tanques de expansão de óleo, onde se deve 

isolar o transformador dos seus tanques de expansão através do fechamento das 

duas válvulas: uma válvula referente ao tanque de expansão do compartimento 

principal do transformador e outra válvula referente ao tanque de expansão dos 

comutadores de carga. 

Desmontagem de sistema de proteção contra incêndios que envolvem o 

antigo transformador. 

 Desconexão dos barramentos flexíveis e rígidos, as quais tratam 

respectivamente de efetuar a desconexão de buchas do transformador e a retirada de 

barramento rígido. 

Desligamento do sistema de aterramento para permitir o deslocamento do 

antigo transformador. 

Isolações das fontes de alimentação, alarmes, trip, comandos, retirada de 

cabeamento da central de manobra. 

Estes ambientes apresentam risco ergonômico alto, devido às atividades 

poderem ser executadas com postura inadequada no trabalho. 

Estes ambientes apresentam risco de acidentes alto, devido às atividades 

poderem se apresentar com um arranjo físico inadequado, risco de excesso de peso, 

risco de queda de objetos, risco de esmagamento de membros, risco de 

atropelamento pelo tráfego de maquinários e risco de falha na comunicação. 

Estes ambientes também apresentam risco biológico baixo, devido ao risco 

de contágio por bactérias no ambiente sanitário próprio. 

 

   Nestas atividades os EPIs específicos recomendados são: uso de cinto de 

segurança com talabarte, trava queda e capacete para as atividades de desmontagem 

dos sistemas de tanque de expansão de óleo, SPCI e desconexão dos barramentos 

flexíveis e rígidos. Uso de capacete com protetor facial e dorsal para a atividade de 

esmerilhamento e máscara de soldagem com capuz para proteção de crânio/pescoço, 

protetor dorsal, mangote e perneira para a atividade de corte a quente na 

desmontagem do SPCI.  
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 Na equipe de transformadores conversores são utilizados três membros para 

a desmontagem dos sistemas de tanque de expansão de óleo, o auxílio de um tanque 

sobre rodas com rebocador para a retirada do óleo usado, empilhadeira e um operador 

de máquina. E, também dois membros para o desligamento do sistema de 

aterramento. 

 A atividade de desmontagem do SPCI é realizada com o auxílio de oito 

membros da equipe de instrumentação, duas plataformas elevatórias, dois 

guindastes, um caminhão prancha para a retirada de todo o sistema desmontado do 

local e dois operadores de máquina. 

 As atividades de desconexão dos barramentos flexíveis, rígidos e das buchas 

do transformador são realizadas com seis membros da equipe de linhas de 

transmissão, uma plataforma elevatória, um guindaste e um operador de máquina.  

  

 As atividades de isolações das fontes de alimentação, alarmes, trip, 

comandos e retirada de cabeamento da central de manobra são realizadas com dois 

membros da equipe de relés.  

 

 

8. Pré Movimentação do Antigo Transformador 

 

Após a conclusão de desmontagem do antigo transformador, pode-se efetuar 

a pré movimentação do antigo transformador para um posicionamento fora da base 

que seja o suficiente para permitir sem atrapalhar a instalação do novo transformador 

na base de operação. 

 As atividades de movimentação, análises de riscos, equipamentos de 

proteção, maquinários e utilização de membros da equipe são análogos aos já citados 

no item 1.5. 

9. Movimentação do Novo Transformador Para a Base 

 

Após a retirada do antigo transformador da base de operação, pode-se efetuar 

a movimentação do novo transformador para base. 

 As atividades de movimentação, análises de riscos, equipamentos de 

proteção, maquinários e utilização de membros da equipe são análogos aos já citados 

no item 1.5. 
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10. Instalação do Novo Transformador na Base    

 

 Enquanto o novo transformador conversor está sendo deslocado para 

instalação na base é preciso alguns cuidados na proximidade e durante a sua 

instalação na base, como a verificação do posicionamento de tubulações de óleo, 

cabeamento da central de manobra e alinhamento do transformador em relação à 

base. 

 Após a instalação do novo transformador na base é preciso as realizar as 

seguintes atividades: ligações dos cabeamentos da central de manobra e sistema de 

aterramento; instalação e parametrização dos dispositivos indicadores de 

temperatura; ensaios do relé Buchholz, súbita pressão, válvula de alívio, temperatura 

do óleo, nível do óleo, alimentação dos comutadores, bombas e ventiladores.   

 Também se tem que realizar ensaio na central de comando dos comutadores, 

normalização dos sistemas de tanque de expansão de óleo, ensaios de resistência 

ôhmica dos enrolamentos e resistência de isolamento. 

 Então, já se pode fazer a purga nas buchas, reconexão dos barramentos 

flexíveis/rígidos e verificação do relé de gás (Buchholz). 

Com o término da instalação do novo transformador na base, efetua-se a 

coleta e análise de óleo isolante. 

A liberação da área com a retirada de todos os equipamentos e demarcações 

da área é a etapa final. 

 Estes ambientes apresentam risco ergonômico alto, devido às atividades 

poderem ser executadas com postura inadequada no trabalho. E os trabalhadores 

apresentam-se com postura em pé durante períodos longos de tempo.  

Estes ambientes apresentam risco de acidentes alto, devido às atividades 

poderem se apresentar com um arranjo físico inadequado, risco de queda de nível, 

risco de choque elétrico, risco de excesso de peso, risco de queda de objetos, risco 

de esmagamento de membros, risco de atropelamento pelo tráfego de maquinários e 

risco de falha na comunicação. 

Estes ambientes também apresentam risco biológico baixo, devido ao risco 

de contágio por bactérias no ambiente sanitário próprio. 
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 Nestas atividades os EPIs específicos recomendados são: Uso de cinto de 

segurança com talabarte, trava queda e capacete para as atividades de verificação do 

posicionamento de tubulações de óleo, ensaios, normalização dos sistemas de tanque 

de expansão de óleo, purga nas buchas, reconexão de barramentos e verificação do 

relé de gás.  

 As atividades de ensaios, com exceção de resistência ôhmica e isolamento, 

são realizados por dois membros da equipe de transformadores conversores, dois 

membros da equipe de relés e o auxílio de uma plataforma elevatória. 

 Enquanto que os ensaios de resistência ôhmica dos enrolamentos e 

resistência de isolamento são realizados por três membros da equipe de 

transformadores conversores e o auxílio de uma plataforma elevatória. 

 Ainda na equipe de transformadores conversores são utilizados três membros 

para a montagem dos sistemas de tanque de expansão de óleo, o auxílio de um 

tanque sobre rodas com rebocador para a colocação do óleo novo, empilhadeira e um 

operador de máquina.  

 Então, já se pode fazer a purga nas buchas e verificação do relé de gás 

(Buchholz) por três membros da equipe de transformadores conversores com o auxílio 

de uma plataforma elevadora. 

 O ensaio na central de comando dos comutadores é realizado por dois 

membros da equipe de controle. 

 As atividades de reconexão dos barramentos flexíveis, rígidos e das buchas 

do transformador são realizadas por seis membros da de linhas de transmissão, uma 

plataforma elevatória, um guindaste e um operador de máquina.    

 As ligações dos cabeamentos da central de manobra com as ligações das 

fontes de alimentação, alarmes, trip e comandos são realizadas por dois membros da 

equipe de relés.  

 E as ligações do sistema de aterramento e parametrização dos dispositivos 

indicadores de temperatura são realizadas por dois membros da equipe de 

transformadores conversores. 

 Depois de concluída todas as atividades de instalação do novo transformador 

na base então se podem realizar a coleta de óleo por dois membros da equipe de 

transformadores conversores. 
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11. Movimentação do Antigo Transformador Para a Base Reserva    

 

 Após a instalação do novo transformador na base de operação, pode-se 

efetuar a movimentação do antigo transformador para base reserva. 

 As atividades de movimentação, análises de riscos, equipamentos de 

proteção, maquinários e utilização de membros da equipe são análogos aos já citados 

no item 1.5. 

 

 

12. Etapa de Energização do Novo Transformador    

 

 Nesta etapa ocorre o encerramento de todas as autorizações de serviço que 

estavam abertas para a realização desta intervenção. E também é feito o 

acompanhamento de energização do transformador. 

 Estas atividades de encerramento envolvem os riscos de um serviço 

administrativo e os riscos na área energizada, ou seja, são atividades no ambiente de 

escritório e ambiente da área energizada. O encerramento das atividades é feita em 

software no computador na área administrativa e depois é feito o acompanhamento 

da energização no ambiente da área energizada. 

  Estes ambientes apresentam riscos ergonômicos baixo, devido às atividades 

serem executadas em posturas sentadas e em pé durante um curto intervalo de 

tempo. 

  Estes ambientes apresenta risco de acidentes médios, devido às atividades 

poderem se apresentar com um arranjo físico e uma iluminação inadequada para o 

arranjo administrativo e para o ambiente controlado energizado um arranjo físico 

desfavorável. 

Este ambiente apresenta risco biológico baixo, devido ao risco de contágio por 

bactérias no ambiente sanitário do escritório. 

 Nas atividades de encerramento dos serviços o coordenador dos serviços e 

os supervisores não estão na área que necessite do uso de qualquer tipo de EPI e 

EPC específico durante esta programação. 

 Mas para o acompanhamento da energização do transformador na área 

energizada é necessário o uso dos mesmos EPIs recomendados para todas as 

atividades.  
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13. Etapas Após a Energização do Novo Transformador    

 

Após a energização do transformador, verifica-se as leituras de corrente, 

tensão e ângulo. Verifica-se também se há existência de algum alarme por meio do 

sage (sistema de software), a qual indica anormalidades.   

É feito o acompanhamento do estado do transformador através da coleta e 

análise periódica de óleo isolante. E efetuado a desmobilização de todos os 

equipamentos envolvidos. 

Por fim, efetua-se a atualização do sistema de gerenciamento da manutenção, 

onde os transformadores são alocados de acordo com suas novas posições. 

 Estas atividades de após energização do transformador envolvem os riscos 

de um serviço administrativo, ou seja, são atividades no ambiente de escritório e 

também há os riscos em área energizada. O alarme e o gerenciamento de 

manutenção são realizados em software no computador e a leitura de corrente, tensão 

e ângulo são feitas em painel na sala de controle, enquanto que desmobilização de 

todos os equipamentos e coleta de óleo são realizadas na área energizada. 

Estas atividades de serviço administrativo apresentam riscos ergonômicos 

baixo, devido às atividades serem executadas em posturas sentado e em pé durante 

um curto intervalo de tempo. 

Estes ambientes na área energizada apresenta risco de acidente alto, devido 

às atividades poderem se apresentar com um arranjo físico inadequado para o arranjo 

administrativo e para o ambiente energizado um arranjo físico desfavorável. 

Este ambiente apresenta risco biológico baixo, devido ao risco de contágio por 

bactérias no ambiente sanitário do escritório. 

A atividade de leitura de corrente, tensão e ângulo é realizada por dois 

membros da equipe de relés, enquanto que a atividade de desmobilização de todos 

os equipamentos é realizada pelos dez membros da equipe de transformadores 

conversores. 

As atividades de coleta de óleo periódicas são realizadas com o auxílio de 

dois membros da equipe de transformadores. 
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ANEXO 1 - DIAGRAMA SIMPLIFICADO E ILUSTRATIVO DO BIPOLO 2 

    

 
Fonte: Furnas Centrais Elétricas (2002) 
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ANEXO 2 - DIAGRAMA GERAL DO TRANSFORMADOR E O POSICIONAMENTO 

DAS BUCHAS SOBRE O TANQUE DO TRASNFORMADOR 

 

 
 
 
    
 

Fonte: Furnas Centrais Elétricas (2001) 
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ANEXO 3 - DOCUMENTAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE TRANSFORMADOR 
 
 

Fonte: Furnas Centrais Elétricas (2015) 
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ANEXO 4 – IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE INSTALAÇÃO DOS 

ATERRAMENTOS TEMPORÁRIOS EM DIAGRAMA SIMPLIFICADO 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor (2016) 
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ANEXO 5 – PARAMETRIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS INDICADORES DE 

TEMPERATURA  

 

Segue a parametrização dos dados iniciais nos TM1 e TM2 (TREETECH, 

2016). 

1. Na tela de indicação de temperatura pressionar por 5 segundos. 

 

2. Aparecerá a tela de Password, ajustar para “0” e pressionar   . 

 

3. Aparecerá a tela de Idioma , ajustar para “Português” e pressionar 

 

 

4. Menu de Programação 

Para selecionar um submenu ou alterar valores utilizar as teclas e

e pressionar a tecla para proceder à programação. 

Ao final da programação de um submenu clicar em para avançar ao 

próximo submenu. 

A qualquer momento pressionar a tecla para retornar ao menu 

principal. 

 

5. Submenu Data e Hora  

Permite ajustar o calendário (Dia/Mês /Ano) e relógio (Hora/Minuto) do 

aparelho. Este ajuste é efetuado somente no TM1. 
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ANEXO 5 (CONTINUAÇÃO) 

Parametrização do TM1 

1. Submenu Alarmes  

 

ALO Alarme sobretemperatura do óleo (ºC) 85 

DSO Trip sobretemperatura do óleo (ºC) 95 

RDO Retardo Trip de sobretemperatura do óleo (min) 0 

ALE Alarme sobretemperatura do enrolamento 1 (ºC) 115 

DSE Trip sobretemperatura do enrolamento 1 (ºC) 125 

RDE Retardo Trip de sobretemperatura do enrolamento1 (min) 0 

Fonte: Adaptado de Treetech (2016) 
 
 

 

2. Submenu Configurações  
 

FSA  Faixa de saída analógica (“4” p/ transformadores com T-MONITOR) 3 

VA1 Variável associada à saída analógica 1 0 

FE1 
Fim de escala da saída analógica 1 150 

IE1 Início de escala da saída analógica 1 0 

VA2 Variável associada à saída analógica 2 1 

FE2 Fim de escala da saída analógica 2 150 

IE2 Início de escala da saída analógica 2 0 

RTD 
Sensores de temperatura (2 sensores PT100 a 3 fios redundantes 
para medição da temperatura do óleo) 

2x3 

SML 
Verificação das entradas de PT100 através do simulador eletrônico de 
RTD (em operação normal indicará “0”) 

OFF 

DMT 
Diferença máxima de temperatura entre os 2 PT100 quando usa 
“2X3” 

4,0 

COM 
Comunicação serial (RS232 – conector DB9/RS485 – bornes A7 e 
A8) 

485 
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ANEXO 5 (CONTINUAÇÃO) 

BDR Velocidade de transmissão de dados 9,6 

END Endereço do instrumento na rede de comunicação 1,0 

SUP Modo de supervisão – instrumentos ligados à rede local 1,0 

NPW Ajustar nova senha de acesso ao menu de programação 0 

Fonte: Adaptado de Treetech (2016) 
 
 
 

3. Submenu Características do Transformador  

 

Parametrização TM1, submenu características do transformador 

GEO 

Gradiente de temperatura do óleo/enrolamento 1 (Alta – H1). 
É a diferença entre a temperatura média do enrolamento e a 
temperatura do topo do óleo.Valores definidos no ensaio de 
tipo realizado na fábrica. 

Trafo 300 kV 29,8 

Trafo 600 kV 25,9 

TE 
Constante de tempo do enrolamento, relacionada à inércia 
térmica do enrolamento do transformador. 

300 

HS+ 

Fator de Hot-Spot (ABNT e ANSI). É a diferença entre a 
temperatura do ponto mais quente (hot-spot) e a temperatura 
média do enrolamento, conforme modelo adotado pelas 
normas ABNT NBR 5416 e IEEE Std C57.91-1995. Caso não 
sejam seguidas estas normas, este parâmetro 
obrigatoriamente deve ser programado 0 (zero). 

0 

HS* 

Fator de hot-spot (ANSI / IEC). É a relação entre a 
temperatura do ponto mais quente (hotspot) e a temperatura 
média do enrolamento, conforme modelo adotado pela 
norma IEC 354. Se esta norma não for à selecionada, este 
parâmetro obrigatoriamente deve ser programado 1 (um). 

1 

2*M 
Expoente de enrolamento. Constante definida pelo tipo de 
resfriamento do transformador. 1,6 – óleo natural e óleo 
forçado. 

1,6 

CNT Corrente nominal do enrolamento 1 do transformador,onde 
está sendo determinada a temperatura. 

1,176 

CNS 
É a corrente no secundário do TC de imagem térmica do 
enrolamento 1, com o transformador na condição de 
carregamento nominal. 

1,48 

Fonte: Adaptado de Treetech (2016) 
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ANEXO 5 (CONTINUAÇÃO) 

4. Submenu Operação da Refrigeração Forçada  

 

 

4.1 Submenu  

 

Parametrização TM1, submenu CNF 

NGR Número de Grupos 3 

HIS 

É a diferença entre a temperatura de partida e parada dos 
ventiladores/bombas, a fim de evitar que os equipamentos 
de resfriamento sejam ligados e desligados seguidamente 
com pequenas variações de temperatura. 

5 

Fonte: Adaptado de Treetech (2016) 
 
 

4.2 Submenu  
 

Parametrização TM1, submenu ER1 

RF1 Temperatura de partida dos grupos 2 e 3 50 

GR1 Grupo 2 e 3 SIM 

GR2 Grupo 4 e 5 NÃO 

GR3 Grupo 6 NÃO 

Fonte: Adaptado de Treetech (2016) 

 

4.3 Submenu  

 

Parametrização TM1, submenu ER2 

RF2 Temperatura de partida dos grupos 4 e 5 60 

GR1 Grupo 2 e 3 NÃO 

GR2 Grupo 4 e 5 SIM 

GR3 Grupo 6 NÃO 

Fonte: Adaptado de Treetech (2016) 
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ANEXO 5 (CONTINUAÇÃO) 

4.4 Submenu  

 

Parametrização TM1, submenu ER3 

RF3 Temperatura de partida do grupo 6 70 

GR1 Grupo 2 e 3 NÃO 

GR2 Grupo 4 e 5 NÃO 

GR3 Grupo 6 SIM 

Fonte: Adaptado de Treetech (2016) 
 

Pressionar a tecla  para retornar ao Submenu  

 

 

5. Submenu  

 

Parametrização TM1, submenu FAB 

PSW Senha de Acesso 0 

Fonte: Adaptado de Treetech (2016) 

 

 

6. Submenu  

 

Parametrização TM1, submenu DWL 

PSW Nova Senha de Acesso 421 

Fonte: Adaptado de Treetech (2016) 

 

 

 

4.16.3 Parametrização do TM2 

1. Submenu Alarmes  



167 
 

 

ANEXO 5 (CONTINUAÇÃO) 

 
Parametrização TM2, submenu alarmes 

ALE Alarme sobretemperatura do enrolamento 2 (ºC) 115 

DSE Trip sobretemperatura do enrolamento 2 (ºC) 125 

RDE 
Retardo Trip de sobretemperatura do enrol. 2 (min) 0 

ALE Alarme sobretemperatura do enrolamento 3 (ºC) 115 

DSE Trip sobretemperatura do enrolamento 3 (ºC) 125 

RDE Retardo Trip de sobretemperatura do enrol. 3 (min) 0 

Fonte: Adaptado de Treetech (2016) 
 

2. Submenu Configurações  
 

Parametrização TM2, submenu configurações 

FSA Faixa de saída analógica (“4” p/ trafos com T-MONITOR) 3 

VA1 Variável associada à saída analógica 1 2 

FE1 
Fim de escala da saída analógica 1 150 

IE1 Início de escala da saída analógica 1 0 

VA2 Variável associada à saída analógica 2 3 

FE2 Fim de escala da saída analógica 2 150 

IE2 
Início de escala da saída analógica 2 0 

RTD 
Sensores de temperatura (2 sensores PT100 a 3 fios redundantes 
para medição da temperatura do óleo) 

OFF 

SML 
Verificação das entradas de PT100 através do simulador eletrônico 
de RTD (em operação normal indicará “0”) 

OFF 

END Endereço do Instrumento na Rede de Comunicação 1,0 

DSP 
Comunicação serial (RS232 – conector DB9/RS485 – bornes A7 e 
A8) 

EN3 

NPW 
Ajustar nova senha de acesso ao menu de programação 0 

Fonte: Adaptado de Treetech (2016) 
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ANEXO 5 (CONTINUAÇÃO) 

3. Submenu Características do Transformador  

GEO 

Gradiente de temperatura do óleo/enrolamento 2 (Baixa – 
X1). É a diferença entre a temperatura média do 
enrolamento e a temperatura do topo do óleo. Valores 
definidos no ensaio de tipo realizado na fábrica. 

Trafo 300 kV 
33,8 

Trafo 600 kV 
23,2 

TE 
Constante de tempo do enrolamento, relacionada à inércia 
térmica do enrolamento do trafo. 

300 

CNT Corrente nominal do enrolamento 1 do transformador,onde 
está sendo determinada a temperatura. 

3,134 

CNS 
É a corrente no secundário do TC de imagem térmica do 
enrolamento 1, com o transformador na condição de 
carregamento nominal. 

1,50 

Fonte: Adaptado de Treetech (2016) 

 

 

4. Submenu  

 

Parametrização TM2, FAB 

PSW Senha de Acesso 0 

Fonte: Adaptado de Treetech (2016) 

 

 

5. Submenu  

 

Parametrização TM2, DWL 

PSW Nova Senha de Acesso 421 

Fonte: Adaptado de Treetech (2016) 
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ANEXO 6 – PONTOS DA RÉGUA DE BORNES PARA O ENSAIO DOS 

DISPOSITIVOS  

 
 
 
 

Partida dos Grupos 

Grupo 1 Ao energizar   

Grupos 2 e 3 50°C X 45 (03 – 04) TM 1 (5-6) 

Grupos 4 e 5 60°C X 45 (05-06) TM 1 (7-8) 

Grupo 6 70°C X 45 (07-08) TM2 (5-6) 

Alarmes e trips 

Temperatura do Óleo 

Alarme – 85°C X 45 (9-10) TM 1 (1-2) 

Trip – 95°C X 45 (11-10) TM 1 (3-4) 

Temperatura do Enrol. (Alta) 

Alarme – 115°C X 46 (3-4) TM 1 (9-10) 

Trip – 125°C X 46 (7-8) TM 1 (11-12) 

Temperatura do Enrol. (Baixa) 

Alarme – 115°C X 48 (3-4) TM 2 (1-2) 

Trip – 125°C X 48 (7-8) TM 2 (3-4) 

Válvula de alívio Trip X 50 (1-2)  

Relé Buchholz 

Alarme X 43 (1-2) XA (9-10) K5 

Trip X 43 (3-4)  

Relé de Súbita Pressão OLTC 

H01/H02 X 41 (1-2)  

Trip X 42 (1-2)  

Conservadores de Óleo 

Transformador 

Nível mínimo X 44 (1-2) XA (1-2) 

Nível máximo X 44 (3-4) XA (3-4) 

Temperatura do Enrol. (Alta) 

Nível mínimo X 40 (1-2) XA (7-8) 

Nível máximo X 40 (3-4) XA (5-6) 

Sensor de membrana X 50 (7-8)  

   Fonte: Instrução formulada por Adriel Rodrigues da Silva (2015) 
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ANEXO 7 – PLANILHA PARA VALORES MEDIDOS E VALORES CALCULADOS DE 

CORRENTES DOS TRANSDUTORES  

 

 

OLTC - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 Calculado 
(mA) 

01            4,00 

02            4,62 

03            5,23 

04            5,85 

05            6,46 

06            7,08 

07            7,69 

08            8,31 

09            8,92 

10            9,54 

11            10,15 

12            10,77 

13            11,38 

14            12,00 

15            12,62 

16            13,23 

17            13,85 

18            14,46 

19            15,08 

20            15,69 

21            16,31 

22            16,92 

23            17,54 

24            18,15 

25            18,77 

26            19,38 

27            20,00 

   Fonte: Instrução formulada por Carlos Geovani Pivoto (2015) 
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ANEXO 8 – FORMULÁRIO DE ENSAIOS DE RESISTÊNCIA ÔHMICA DOS 

ENROLAMENTOS 

 

 

 

Fonte: Furnas Centrais Elétricas (2015) 
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ANEXO 9 – FORMULÁRIO DE ENSAIOS DE RESISTÊNCIA DOS ISOLAMENTOS 

 

 

 

 

Fonte: Furnas Centrais Elétricas (2015) 
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ANEXO 10 – ILUSTRAÇÃO DO TRANSFORMADOR MOSTRANDO OS PONTOS 

INTERNOS DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO DE RESISTÊNCIA DOS ISOLAMENTOS.  

 

         Fonte: Furnas Centrais Elétricas (2015) 
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ANEXO 11 – DIAGRAMA DE CORRENTES E VALORES MEDIDOS DE ÂNGULO E 

CORRENTE 

 

 

 

 

      Fonte: Furnas Centrais Elétricas (2015) 

 

 


