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Capítulo IV 

Exemplos de aplicações utilizando 
análise de resposta em frequência

	 A	 Análise	Varredura	 de	 Resposta	 em	 Frequência	

(SFRA)	é	uma	técnica	de	teste	de	diagnóstico	poderosa.	

Entretanto,	 a	 análise	 de	 um	 resultado	 pode	 ser	 um	

problema	devido	à	falta	de	procedimento	padronizado	

internacional.	 Isto	 faz	 com	 que	 seja	 complicado	

estimar	 o	 grau	 de	 falha	 ou	 defeito	 no	 enrolamento,	

identificar	 sua	 localização	 ou	 extensão.	 As	 análises	

devem	 ser	 feitas	 por	 pessoas	 capacitadas,	 porém	 há	

o	 risco	de	 serem	 julgadas	de	maneira	 subjetiva.	 Este	

fato	 faz	 alguns	 profissionais	 relutarem	 na	 utilização	

desse	procedimento.	Esta	postura	tende	a	mudar	com	

a	 publicação	 de	 resultados	 de	 testes	 e	 estudos	 de	

entidades	como	Cigré	e	IEEE.

	 Este	fascículo	mostra	alguns	exemplos	de	aplicação	

que	ajudaram	as	equipes	de	manutenção	a	formar	uma	

conclusão	 sobre	 o	 transformador	 sob	 teste.	 Mostra	

também	que	a	 técnica	 relacionada	com	a	análise	de	

resposta	 em	 frequência	 já	 está	 sendo	 utilizada	 pelas	

equipes	de	manutenção	com	sucesso,	com	a	tendência	

clara	de	aumento	de	sua	aplicação.

Estudo de caso: transformador elevador 
16 kV – 500 kV – 111 MVA

	 O	transformador	U3_fase	C	apresentou	crescimento	

dos	gases	combustíveis	de	forma	acentuada	e,	devido	

ao	histórico	de	 falhas	em	transformadores	da	mesma	

família,	o	transformador	foi	retirado	de	operação.

	 A	 hidrelétrica	 UHE_GBM	 está	 em	 operação	 há	

25	 anos,	 sem	 nenhuma	 ocorrência	 significativa	 nos	

transformadores	 elevadores.	 No	 final	 de	 2007,	 em	

um	período	de	cinco	dias,	ocorreram	 falhas	em	dois	
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transformadores.	 No	 primeiro	 evento,	 ocorreu	 uma	

falha	 de	 proporção	 reduzida,	 porém,	 foi	 necessária	

a	 desmontagem	 do	 equipamento	 para	 que	 fosse	

possível	 localizar	 o	 ponto	 da	 falha	 (curto-circuito	

entre	espiras	no	enrolamento	X).	No	segundo	evento,	a	

falha	foi	de	grande	proporção,	com	danos	visíveis	nos	

enrolamentos,	 buchas	 e	 tanques	 (curto-circuito	 entre	

espiras	nos	enrolamentos	H	e	X).	

	 Em	função	das	falhas,	a	periodicidade	dos	ensaios	

de	 gascromatografia	 foi	 diminuída	 para	 15	 dias.	 Na	

coleta	 realizada	 no	 transformador	 U3_fase	 C	 no	 dia	

14	de	fevereiro	de	2008,	verificou-se	um	crescimento	

anormal	 dos	 gases.	 O	 transformador	 foi	 retirado	 de	

operação.	 Foi	 feita	 nova	 amostragem	 no	 dia	 16	 de	

fevereiro	de	2008,	confirmando-se	o	resultado.

	 A	 tabela	 a	 seguir	 mostra	 os	 resultados	 da	

gascromatografia	dos	dias	mencionados,	comparando	

com	os	ensaios	feitos	15	dias	antes,	os	quais	estavam	

com	valores	normais.

Tabela 1 – ResulTado da análise gascRomaTogRáfica

DATA      

30/01

14/02

16/02

HIDROG

12

968

2107

METANO

76

1534

3654

ETANO

63

368

677

ETILENO

10

2601

4974

ACETILENO

0

28

66

 O histórico de gascromatografia apresenta uma 

evolução normal dos gases, indicando um leve aquecimento, 

que é intrínseco ao funcionamento do transformador. 

O rápido aumento dos gases, que são característicos 

de sobreaquecimento com temperatura superior a 700 

°C, provocado principalmente pela acentuada presença 
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do etileno e pelo início do surgimento do acetileno – condições que 

sugerem o início da formação de arco elétrico – evidenciam que o 

transformador entrou em processo de falha. Logo, o transformador foi 

retirado de operação. 

A.   Ensaios elétricos
 Para melhor análise das condições do transformador U3_fase C, ou 

seja, caracterizar mais claramente a falha, pois, apesar do crescimento 

acentuado dos gases, não ocorreu o colapso do isolamento, foram 

analisados ensaios anteriores e efetuada uma bateria de ensaios 

elétricos nesse transformador.

 Como alguns ensaios, principalmente os que utilizam as técnicas de 

variação de frequência, não haviam sido realizados anteriormente nesse 

transformador, para efeito de comparação, os mesmos ensaios foram 

realizados em transformador idêntico.

 Foram executados ensaios rotineiros, resistência do isolamento, 

fator de potência do isolamento, relação de transformação, corrente 

de excitação e resistência elétrica dos enrolamentos. Efetuaram-se 

também ensaios especiais de SFRA, de função de transferência e relação 

de transformação, corrente de excitação com variação de frequência. 

B.  Ensaio de função de transferência com SFRA
 No ensaio de função de transferência com SFRA, a única conexão 

que apresentou alteração foi o ensaio de enrolamento secundário 

(X), tendo o enrolamento primário (H) entrado em curto-circuito. 

O transformador não sofreu alterações geométricas. As diferenças 

indicadas na curva indicam falha no enrolamento “X” (BT) e que 

é provável que seja possível visualizar o ponto da falha, quando da 

desmontagem do equipamento. 

C.  Ensaio de relação de transformação com SFRA
 No ensaio, ocorreu uma diferença significativa em relação à curva 

padrão (Figura 1 – Teste realizado em dois transformadores).

Figura 1 – Ensaio de relação de transformação em dois transformadores

 Na Figura 2, observa-se que até a frequência de 10 kHz não 

há diferença entre as três curvas. Para as frequências mais altas, a 

curva do transformador com suspeita de falha (em vermelho) sofre 

acentuada distorção.
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Figura 2 – Ensaio de relação de transformação – Valores da relação 
k=U1/U2

Figura 3 – Enrolamento do transformador 500 kV / 111 MVA sob ensaio

Figura 4 – Detalhe do enrolamento do transformador 500 kV / 111 
MVA sob ensaio

Figura 5 – Detalhe da falha entre espiras do enrolamento secundário

Figura 6 – Ensaio antes e após a manutenção

 De todos os ensaios elétricos realizados no transformador sob 

suspeita de falha, somente foi observada indicação dos problemas nos 

ensaios de SFRA em ambas as modalidades. Vale salientar que, além dos 

ensaios convencionais de campo, também foram realizados os ensaios 

de tensão induzida, obtendo-se resultado normal.

 Posteriormente, o transformador foi desmontado em fábrica e 

confirmou-se a falha entre espiras no enrolamento secundário. A falha 

ainda não havia evoluído para um curto franco entre espiras, mas já foi 

possível verificar o ponto da falha visualmente. As Figuras 3 a 5 mostram 

os enrolamentos comprometidos.

Estudo de caso: transformador de distribuição 
34,5 KV – 13,8 KV, 7 MVA

 Foi observado pelo operador um aumento do ruído do 

transformador em relação aos outros dois transformadores 

(similares) instalados na subestação. O transformador foi 

desligado para investigação e o ensaio de SFRA (H) apresentou 

distorção, conforme curvas ilustradas a seguir. Os demais ensaios 

elétricos apresentaram resultados normais.  

 O transformador foi aberto em oficina e foi verificada a 

existência de alguns calços soltos na bobina da fase 3. Os calços 

foram recolocados e armadura reapertada.

 As distorções verificadas nas curvas do ensaio de SFRA (H) 

foram bem pequenas. Os programas que fazem análise automática 

dos resultados consideraram essas distorções normais, entretanto, 

após a manutenção, a simetria das curvas melhorou bastante, 

mostrando a sensibilidade do ensaio que identificou alterações 

pequenas na geometria dos enrolamentos.

 As curvas a seguir são do ensaio antes e após a manutenção.
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Figura 7 – Detalhe dos calços na bobina da fase 3. A imagem mostra o 
apoio da bobina após a manutenção

Figura 8 – Determinação da relação de espiras – Resposta em frequência 
dos enrolamentos de AT

Medida de relação de transformação e 
identificação do curto-circuito entre espiras 

 Da mesma forma que se identifica a relação do número de 

espiras em enrolamentos, pode-se realizar a mesma análise para 

identificar a diferença do número de espiras em tapes diferentes. O 

exemplo a seguir foi realizado em um transformador Trafo 5 MVA 

34,5 kV/13,8 kV/6,9 kV, fabricado em 2006. A Figura 8 apresenta 

duas características de transferência, ambas da bobina H1-H0 para 

a bobina x1-x0. 

 A primeira assinatura, de cor vermelha, foi realizada no tape 5 

com tensão nominal de 34.000 V. A segunda assinatura foi medida 

no tape 1, com tensão nominal de 31.365 V. Assim:

 A relação de tensão nesses tapes mostra uma diferença de 

10%. Quando realizamos medidas pontuais utilizando os cursores 

da tela gráfica do software FRAnalyzer para a frequência de 60 Hz, 

temos os valores em dB, para tape 5 de 8,87 dB e para tape 1 de 

8,04 dB. Da relação entre eles, obtemos:

(1)

(2)

 Esse valor mostra a capacidade do procedimento adotado em 

determinar a relação de espiras quando ocorre uma alteração, seja 

determinada por mudanças de tape, seja identificando diferenças 

de determinado número de espiras devido à falha no enrolamento.

Considerações sobre os métodos de análise
 O procedimento apresentado, envolvendo a análise de 

varredura de resposta de frequência, mostrou-se eficiente para a 

identificação de falhas em transformadores, em que a resposta em 

frequência alterou-se sensivelmente. Os resultados apresentados, 

principalmente nos ensaios após avaria de transformadores, são 

muito promissores.

 A interpretação das características do método da resposta em 

frequência pode ser subjetiva quando a comparação das assinaturas 

se dá somente pela forma gráfica. A utilização de uma ferramenta 

que fornece uma referência numérica pode ajudar a equipe de teste 

na tomada de decisão, eliminando erros na análise do resultado. No 

entanto, ainda demandará um tempo para comprovarmos a eficácia 

desses ensaios e também que eles sejam normatizados. 

 Com a utilização desta técnica em ensaios de manutenção 

preventiva, quando se fizer necessária a verificação do estado do 

transformador, consegue-se identificar um problema interno antes 

que este cause uma falha ou se danifique, realizando a avaliação 

inclusive em campo com o objeto de ensaio instalado, porém 

desenergizado.
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