
52 Ap
oi
o

Ma
nu

te
nç

ão
 d
e 

tr
an

sf
or

ma
do

re
s

 A avaliação da condição de um transformador 

consiste na realização de um conjunto de testes de 

diagnósticos para análise do estado de operação 

deste equipamento e estimar a sua posição atual 

em relação ao seu ciclo de vida. Há a necessidade 

de sistematizar a análise com a combinação de 

diferentes métodos de diagnósticos e mapear os 

resultados em um modelo de condição que oriente 

o ciclo de vida do transformador de potência. Este 

trabalho mostra um exemplo de metodologia para 

satisfazer esta necessidade.

Introdução
 De acordo com a metodologia de MCC - 

Manutenção Centrada na Confiabilidade (RCM - 

Reliability-Centered Maintenance), as instalações 

são conjuntos de sistemas, concretos ou abstratos, 

onde se procura um método ou procedimento para 

definir uma relação de finalidade. Esta relação deve 

ser estabelecida de acordo com a característica 

do sistema, da instalação ou equipamento, 

estabelecendo um objetivo a ser atingido. Assim, 
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devem ser estabelecidos além de critérios de 

avaliação do transformador, um padrão de registro 

dos dados para esta avalição, com índices, 

nomenclaturas e estágios para quantificação. No 

Gerenciamento do Ciclo de Vida de Transformadores 

de Potência é definido o processo de Avaliação da 

Condição (AC) com um de seus principais itens. 

Na literatura, o termo “Avaliação da Condição” é 

comum tanto para atividades de monitoramento 

quanto para procedimentos de diagnóstico. 

 Entretanto, é importante salientar que o principal 

objetivo da AC é a realização de diagnósticos. 

Avaliação da Condição é definida neste trabalho 

como o desempenho de um conjunto de testes 

de diagnósticos (conforme a necessidade de cada 

caso) para diagnosticar o estado operacional do 

transformador e a estimativa da atual posição deste 

transformador em seu ciclo de vida. Esta definição 

é parecida com a definição dada pelo grupo de 

trabalho Cigré WG A2.18, Guia para Técnicas de 

Gestão de Vida para Transformadores de Potência. 

Como mostrado neste trabalho do Cigré, a AC deve 
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ser tão objetivamente e consistentemente aplicada quanto 

possível e “idealmente um sistema de graduação deve ser usado 

para quantificar e combinar os resultados de vários testes de 

avaliações de condição”.

 Na busca de um sistema de graduação para quantificar e 

combinar os resultados, a literatura apresenta alguns trabalhos 

de pesquisa com avaliação da condição na forma de um sistema 

de pontuação (geralmente chamado de Índice de Condição, IC). 

 Entretanto, o tratamento dos dados apresentado nesses 

trabalhos não considera a integração de todos os pontos 

importantes (monitoramento online, métodos tradicionais e 

métodos avançados de diagnósticos) em um procedimento 

único.

 A utilização de agentes múltiplos é proposta neste trabalho 

para a implementação de estratégias de AC de transformadores 

considerando todos os itens importantes para análise. 

Define-se os agentes que interagem dentro de uma ferramenta 

computacional e fazem parte dos sistemas. Sistemas com vários 

agentes são compostos por múltiplos elementos (6). 

 Dentro das ferramentas computacional, os agentes 

possuem basicamente duas competências importantes para 

o desenvolvimento da análise da condição. Essas definições 

devem ser levadas em consideração ao longo desse trabalho, a 

saber:

• Os agentes são, pelo menos para algumas extensões, capazes 

de ações autônomas, e;

• Os agentes podem ser capazes de interagir com outros 

agentes.

 Portanto, pode-se também afirmar que cada técnica de 

monitoramento e diagnóstico é visto como um agente capaz de 

prover um julgamento da condição do transformador.

 Cada um desses agentes é desenvolvido utilizando 

técnicas de Data Mining, ou seja, a exploração de grandes 

quantidades de dados à procura de padrões consistentes, como 

regras de associação ou sequências temporais, para detectar 

relacionamentos sistemáticos entre variáveis, ou métodos de 

Inteligência Artificial, assumindo como referência o histórico 

do equipamento, ou seja, o conhecimento coletado ao longo 

de anos pelo pessoal técnico. Esses dados são armazenados 

em bando de dados próprio e assumidos como conhecimento 

prioritário para as análises. A seguir o trabalho tratará da 

metodologia usada para AC e apresentará exemplos de análises 

em transformadores.
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Definição de descargas parciais
Sendo a condição de degradação de um transformador um 

processo continuo no tempo, um valor numérico pode ser obtido 

em cada estágio representado por um Índice de Condição (IC) 

do transformador em cada intervalo de tempo. Essa condição 

ao longo do tempo pode ser dividida em cinco estágios, 

conforme sugerido por Cigré WG A2.18, sendo a condição em 

cada estágio também dividida em diferentes estados. A Figura 1 

mostra a hierarquia do IC.

 Uma análise detalhada de modelos de falha e suas 

causas, sintomas e consequências é realizada utilizando 

FMEA (Análise do Modo e Efeito da Falha). Os resultados 

são usados para a definição de uma matriz de detecção 

e diagnóstico de falhas (DDF) mostrado na Tabela 2. A 

descrição das abreviações usadas na matriz para os métodos 

de diagnósticos é apresentada na Tabela 1.

 Para cada modo de falha, o método de diagnóstico que está 

disponível para diagnosticar este modo de falha é indicado. 

A eficácia desse método de diagnóstico é quantificada e 

representada por um Fator Segurança (FS). O fator de segurança 

igual a 0,9, ou seja FS = 0,9, indica métodos altamente eficazes; 

FS=0,6 indica métodos com eficácia mediana; e FS=0,4 indica 

métodos de baixa eficácia. 

 Baseado no conhecimento sobre o impacto de cada modo 

de falha na condição do transformador, um estágio específico 

desta determinada condição é associado pelo do vetor de estágio 

 Na Figura 2 é associado um IC a cada avaliação de cada 

estado. De acordo com esses valores, um transformador com IC 

igual a 10 é considerado novo e um transformador com IC igual 

a 1 ou zero é considerado falhado.

 A determinação de um IC definido segundo o descrito é uma 

atividade complexa e desafiadora devido à diversidade de tipos 

de defeitos e falhas que podem ocorrer em um transformador 

e devido às dificuldades em combinar a interpretação de 

resultados obtidos de diferentes métodos de detecção de falhas 

e diagnóstico. Neste trabalho, um método sistemático de 

obtenção de índices de condição é proposto. Um diagrama de 

blocos ilustrando o processo é mostrado na Figura 3.

Índice de 

Condição

Estágio 1

Estado 1

Estágio 2

Estado 2

Estágio n

Estado n

Figura 1 – Hierarquia do IC com estágios e estados.

Figura 2 – Processo da condição de degradação do transformador com estágios 
discretos de degradação.

Figura 3 – Diagrama de Bloco da metodologia para obtenção do IC.
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Estado 2
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Normal Anormal Defeituoso Falhado

Matriz de detecção e 

diagnóstico de falhas (DDF)

Matriz de Escolha 

de Estágio (SGVM)

Vetor de 

Estágio (S)

Matriz de Escolha 

de Estado (STVM)

Consenso de 

Estágio (SGC)

Consenso de 

Estado (STC)
IC

Tabela 1 – MéTodos de deTecção e diagnósTico

Abreviação

DGA

PCA

COND

COSU

MORS

MPED

MPIS

MPKF

FUR

DPO

RATI

EXCU

MABA

SWR

DF

DFTU

INRE

POI

CGRO

LRE

IRI

FRSL

FRA

DWR

FRDF

FRC

FRCL

FRLR

FDS

PD

Descrição

Análise dos Gases Dissolvidos no óleo

Análise físico-química do óleo

Condutividade do Óleo

Análise do Enxofre Corrosivo

Saturação relativa da umidade no óleo

Umidade no papel com diagramas de equilíbrio

Umidade no papel (sorption isotherms)

Umidade no papel via titulação KF

Análise de Furan

Grau de Polimerização

Relação

Corrente de excitação

Teste do balanço magnético

Resistência estática do enrolamento

Fator de Dissipação em frequência nominal

Fator de Dissipação Tip-up test

Resistência de isolamento

Índice de polarização

Aterramento do núcleo

Reatância de dispersão

Inspeção com infravermelho

Frequency response of stray losses (15 Hz-400 Hz)

Análise de resposta em frequência

Resistência dinâmica do enrolamento (ripple, slope)

Resp. frequência do fator de dissipação (15-400 Hz)

Resp. frequência de capacitância (15-400 Hz)

Resp. frequência de perdas núcleo (15-400 Hz)

Resp. frequência da reatância dispersão (15-400Hz)

Espectroscopia no domínio da frequência 
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Modos de Falha

Curto circuito entre enrolamentos

Curto circuito entre espiras

Curto circuito para terra

Flutuação de potencial

Curto circuito das laminações do núcleo

Múltiplos aterramentos do núcleo

Núcleo desaterrado

Falha de circuito aberto

Falha de resistência de contato

Inclinação do condutor

Flexão do condutor

Instabilidade axial

Buckling

Movimento de massa

Estrutura de fixação solta

Deformação do condutor

Degradação por umidade no óleo

Degradação por umidade no papel

Degradação por temperatura

Degradação devido ao envelhecimento do óleo

Degradação devido ao envelhecimento do papel

El
ét

ri
ca

Té
rm

ic
a

M
ec

ân
ic

a
D

eg
ra

da
çã

o

Testes Químicos

D
G

A

SW
R

C
O

N
D

RA
TI

FR
D

F

M
PE

D

IN
RE

FR
C

M
PK

F

D
F

FD
S

PC
A

PO
L

PDFU
R

FR
SL

D
PO

FR
A

Testes Elétricos Testes Avançados Estágio de acordo 
do modelo de 

condição

Alta Eficácia (FS=0,9) Média Eficácia (FS=0,6) Baixa Eficácia (FS=0,4)

(S). Isto é realizado para cada modo de falha. Por exemplo, 

para o modo de falha “degradação devido a água no papel”, 

o vetor de estágio (S) pode apresentar como resultado cada um 

dos estágios: novo, normal, anormal, defeituoso ou falhado, 

dependendo da concentração de água do transformador. 

Outros tipos de falha que não estão relacionadas ao processo 

de degradação por umidade, como deformações mecânicas, 

falhas elétricas e térmicas, também receberam um estado do 

estágio.

 Para a determinação do vetor de estágio são utilizados os 

métodos apontados na Tabela 1, sendo que cada um deles 

possui suas características próprias para análise da condição do 

transformador.

 Além das recomendações dadas pelas normas ou estabelecidas 

pelos bancos de dados de diagnósticos de transformadores, 

o critério de interpretação pode ser considerado como um 

agente com inteligência própria para gerar uma interpretação de 

resultados, isto é, ao invés de uma avaliação determinística, com 

valores e intervalos de tolerância pré-determinados, a avaliação 

é realizada pelo usuário que chamaremos de Avaliação do 

Especialista Humano (AEH), ou realizada através do uso de um 

Algoritmo com Inteligência Artificial (AIA).

 A seguir são apresentados os critérios de interpretação de 

alguns métodos de teste. As tabelas 4 e 5 a seguir mostram o 

critério de interpretação.

 A Tabela 4 e 5 a seguir mostra o critério de interpretação 

para os resultados do teste de fator de dissipação e 

capacitância em transformadores a óleo. Para Tabela 

4 (medidas de fator de dissipação ou fator de potência) 

Tabela 3 – criTérios de inTerpreTação – criTérios gerais

Método de 
Diagnóstico

Relação

Teste de balanço 

magnético

Corrente de excitação

Fator de dissipação

Reatância de dispersão

Resistência de 

enrolamento

FRSL

FRA

Critério

Desvio dos dados de placa ≤±0.5% (7)

Para injeção na fase central (B) a tensão induzida nas outras 

fases deve estar entre 40-60% da tensão aplicada

Para injeção nas outras fases (A ou C), a tensão na fase B 

deve estar entre 85-90% da tensão aplicada.

Desvios entre outras fases ≤±10% para enrolamentos YN (7)

Novo <0.5% (20°C), 0.5%≤Normal≤1%, >1% Defeituoso (7)

Desvios devem ser ≤±3% (7)

Desvios devem ser ≤±5% (7)

ΔR: menor que 15% entre as fases (8)

Avaliação de Especialista Humano/AIAFRA*

*AIAFRA é uma ferramenta de software baseada em técnicas de Inteligência Artificial para FRA
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pode-se observar três critérios bem definidos de análise, 

sendo:

• Medida em 60 Hz: análise referenciada de acordo com 

a norma IEEE 62:1995, observando a diferença do valor 

medida com relação ao valor do fator de potência medido 

na frequência de 60 Hz.

• Medida com variação de frequência entre 15 Hz e 400 

Hz: análise realizada de acordo com a assinatura obtida 

com os valores de fator de potência medidos em várias 

frequências, dentro da escala de 15 Hz a 400 Hz.

• Variação FPref: análise realizada com a comparação 

do fator de potência/fator de dissipação medido em 60 

Hz com o valor de referência ou valor de histórico do 

transformador em teste.

 Da mesma forma, a Tabela 5 trata das medidas de 

capacitância, onde se pode observar dois critérios bem 

definidos de análise, sendo:

• Medida com variação de frequência entre 15 Hz e 

400 Hz: análise realizará de acordo com a assinatura 

obtida com os valores de capacitância medidos em várias 

frequências, dentro da escala de 15 Hz a 400 Hz.

• Variação CAPref: análise realizada com a comparação 

da capacitância medida em 60 Hz com capacitância de 

referência do transformador em teste. 

 Neste trabalho, o critério de interpretação individual 

Tabela 4 – criTérios de inTerpreTação – FaTor de 
dissipação / FaTor de poTência

Medida em 
60 Hz

FPmed < 0,5 %

FPmed < 0,5 %

0,5 % < FPmed < 1 %

0,5 % < FPmed < 1 %

1 % < FPmed < 1,2 %

1 % < FPmed < 1,2 %

1% < FPmed < 1,5 %

1% < FPmed < 1,5 %

FPmed > 1,5 %

FPmed > 1,5 %

Variação 
FPref

FPmed < 1,1 x FPref

FPmed < 1,1 x FPref

FPmed < 2 x FPref

FPmed < 2 x FPref

FPmed < 2,3 x FPref

FPmed < 2,3 x FPref

FPmed < 2,6 x FPref

FPmed < 2,6 x FPref

FPmed > 3 x FPref

FPmed > 3 x FPref

Medidas entre 
15 e 400 Hz

AEH/AIA

AEH/AIA

AEH/AIA

AEH/AIA

AEH/AIA

AEH/AIA

AEH/AIA

AEH/AIA

AEH/AIA

AEH/AIA

Fator de Dissipação / Fator de Potência
Estágio / Estado

Estágio 1: Novo

Estado 1

Estágio 2: Normal

Estado 1

Estágio 3: Anormal

Estado 1

Estágio 4: Defeituoso

Estado 1

Estágio 5: Falhado

Estado 1

Onde: FPmed é o resultado do ensaio e FPref é o valor de placa ou de comissionamento.
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C57.104 (9) foi adaptado ao modelo de degradação para 

o estabelecimento do critério de interpretação do agente 

DGA. A Tabela 6 mostra o critério de interpretação dos 

resultados do agente DGA (análise cromatográfica) por 

meio do método do triângulo de Duval (10).

 Segundo a metodologia apresentada, pode-se resumir 

que a designação dos agentes é realizada com a utilização 

de métodos de detecção e diagnóstico que avaliarão, cada 

qual dentre de sua competência, o transformador. Desta 

forma é determinado o estágio por meio do modo de falha 

e assim determinado o índice de condição. A Figura 4 

Tabela 5 – criTérios de inTerpreTação – capaciTância

Medida entre 15 - 400 Hz

ΔC(f) < 0,5 %

ΔC(f) < 0,5 %

0,5 % < ΔC(f) < 1 %

0,5 % < ΔC(f) < 1 %

1 % < ΔC(f) < 1,2 %

1 % < ΔC(f) < 1,2 %

1,2 % < ΔC(f) < 1,5 %

1,2 % < ΔC(f) < 1,5 %

ΔC(f) > 1,5 %

ΔC(f) > 1,5 %

Variação CAPref

ΔC < 5%

ΔC < 5%

5% < ΔC < 10%

5% < ΔC < 10%

10% < ΔC < 15%

10% < ΔC < 15%

15% < ΔC < 20%

15% < ΔC < 20%

ΔC > 20%

ΔC > 20%

Capacitância
Estágio / Estado

Estágio 1: Novo

Estado 1

Estágio 2: Normal

Estado 1

Estágio 3: Anormal

Estado 1

Estágio 4: Defeituoso

Estado 1

Estágio 5: Falhado

Estado 1

Onde: ΔC(f) é a variação entre as capacitâncias medidas no intervalo de 15 a 400 Hz;
ΔC é a variação entre CAPref (valor de referência) e CAPmed (valor medido)

mostra uma representação do descrito.

  Considerando que diferentes testes de 

diagnósticos oferecem resultados contraditórios, um 

consenso originado por uma votação é introduzido para 

resolver os conflitos entre agentes e determinar o estágio 

do estado do transformador, utilizando um modelo de 

condição da degradação.

Considerações finais
 Este trabalho apresenta uma proposta que preenche 

de maneira ideal os requisitos do Cigré WG A2.18 para a 

implementação de sistemas de avaliação de condição. Pela 

aplicação desta metodologia, uma avaliação sistemática e 

objetiva é possível através de um sistema de pontuação 

Tabela 6 – criTério de inTerpreTação usado para agenTe dga

Concentrações Individuais (ppm)

H2

≤30

31-100

31-50

51-70

71-100

101-700

101-300

301-500

501-700

701-1800

701-1250

1251-

1800

>1800

CH4

≤30

31-100

31-50

51-70

71-100

101-700

101-300

301-500

501-700

701-1800

701-1250

1251-

1800

>1800

C2H2

≤30

31-100

31-50

51-70

71-100

101-700

101-300

301-500

501-700

701-1800

701-1250

1251-

1800

>1800

C2H4

≤30

31-100

31-50

51-70

71-100

101-700

101-300

301-500

501-700

701-1800

701-1250

1251-

1800

>1800

C2H6

≤30

31-100

31-50

51-70

71-100

101-700

101-300

301-500

501-700

701-1800

701-1250

1251-

1800

>1800

CO

≤30

31-100

31-50

51-70

71-100

101-700

101-300

301-500

501-700

701-1800

701-1250

1251-

1800

>1800

TDCG

≤30

31-100

31-50

51-70

71-100

101-700

101-300

301-500

501-700

701-1800

701-1250

1251-

1800

>1800

Estágio / Estado

Estágio 1: Novo

Estado 1

Estágio 2: Normal

Estado 1

Estado 2

Estado 3

Estágio 3: Anormal

Estado 1

Estado 2

Estado 3

Estágio 4: Defeituoso

Estado 1

Estado 2

Estágio 5: Falhado

Figura 4 – Arquitetura para determinação dos modos de falha com vários agentes.



59

no qual cada estratégia de manutenção, como Manutenção 

Baseada na Condição (MBC) e Manutenção Centrada na 

Confiabilidade (MCC) podem ser implementadas.

 O uso do conhecimento disponível de diagnósticos 

em campo de transformadores (como a interpretação 

criteriosa publicada por normas institucionais), junto com 

a experiência obtida ao longo dos anos pelos fabricantes 

(como um banco de dados de testes de diagnósticos), é a 

base para o estabelecimento de conhecimento confiável 

para o desenvolvimento de um agente de diagnostico 

robusto baseado em técnicas de Inteligência Artificial e 

Data Mining. Desta maneira, as atividades desafiadoras 

e complexas de interpretação e avaliação dos testes de 

diagnósticos podem alcançar um nível considerável de 

automação.
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