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 Diante das necessidades do sistema elétrico, 

as atividades de manutenção tendem a migrar da 

manutenção preventiva para a manutenção preditiva, e 

da manutenção baseada no tempo para a manutenção 

baseada no estado atual do equipamento. Neste contexto, 

as técnicas de monitoramento on-line têm sido adotadas 

como a principal ferramenta para obter informações do 

sistema ou equipamento a ser mantido, sem colocar 

em risco a operação segura e a confiabilidade dos 

transformadores, permitindo o conhecimento de 

sua condição durante sua operação, além de poder 

diagnosticar eventuais não conformidades.

Introdução
 Os prejuízos decorrentes de qualquer tipo de 

interrupção de energia implicam na necessidade 

de implantação de processos capazes de avaliar de 

forma eficaz a instalação e seus equipamentos. Esses 

programas devem utilizar novas técnicas e ferramentas 

capazes de detectar uma possível falha o quanto antes. 

 Os equipamentos elétricos instalados em subestações 

podem ser solicitados a operar sob condições adversas 

e não se pode descartar a possibilidade de ocorrerem 

falhas que deixem indisponíveis a função de geração 

de energia elétrica aos quais pertencem. Assim, a 
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checagem regular das condições de operação desses 

equipamentos torna-se cada vez mais importante. 

Torna-se imperativa a busca de procedimentos e 

ferramentas que possibilitem a obtenção de dados das 

instalações de forma rápida e precisa.

 O trabalho realizado pelo GT A2.05, Guia de 

Manutenção para Transformadores de Potência, Cigré 

Brasil, descreve:

 “Este contexto tem levado a uma mudança nas 

filosofias de manutenção, acelerando a migração 

da manutenção preventiva para a preditiva, da 

manutenção baseada no tempo para a baseada no 

real estado do equipamento. Alguns dos primeiros 

equipamentos em que se opera essa mudança 

são os transformadores de potência, visto que, 

além de essenciais para as redes de transmissão 

e distribuição, são em geral os maiores ativos de 

uma subestação.

 Com isso, os sistemas de monitoração on-line têm 

sido adotados como uma das principais ferramentas 

para possibilitar essa mudança sem colocar em 

risco a segurança e confiabilidade da operação dos 

transformadores, permitindo conhecer sua condição e 

diagnosticando ou prognosticando eventuais problemas.”
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 Este texto descreve as principais características de um 

sistema de monitoramento on-line de transformadores.

Estrutura básica de um sistema de 
monitoramento

 Diversas estruturas e projetos têm sido projetados para 

o monitoramento on-line contínuo de transformadores. 

O trabalho do GT A2.05, Guia de Manutenção para 

Transformadores de Potência, Cigré Brasil, descreve uma 

topologia básica do sistema de monitoramento em que se 

podem observar as principais partes constituinte deste sistema. 

A Figura 1 mostra o descrito. 

 A seguir descrevemos as principais partes:

• Medida das variáveis – uma vez determinadas as 

variáveis que responderam pela descrição da condição 

do transformador, o sistema de monitoramento medirá 

essas variáveis a partir de sensores, medidores ou 

transdutores, aplicados em cada variável, de acordo com 

sua especificidade. Esses elementos de medida, instalados 

no transformador, disponibilizam a informação medida para 

ser transmitida.

• Transmissão de dados – de acordo com a recepção dos dados 

enviados pelos medidores é realizado o envio desses dados para 

unidades de armazenamento. Esses dados ficarão à disposição 

dos usuários para a tomada de decisão. Várias tecnologias 

podem ser utilizadas na transmissão de dados, inclusive os 

protocolos de comunicação. A transmissão dos dados pode ser 

realizada por sistema dedicado, pelo sistema de supervisão da 

subestação ou por um sistema híbrido incluindo os dois.

• Armazenamento e processamento de dados – uma vez 

transmitidos os dados aquisitados no transformador, uma 

unidade será responsável por armazenar esses dados. Essa 

unidade poderá conter rotinas lógicas para processar esses 

dados, transformando-os em informações úteis para a tomada 

de decisão nas atividades de manutenção, envolvendo a 

gestão do ativo. Diagnósticos e prognósticos poderão estar 

disponíveis indicando a condição geral do equipamento ou a 

condição de subsistemas específicos.

• Disponibilidade das informações – As informações 

processadas estarão à disposição de diversos setores 

simultaneamente. Deverá ser previsto um sistema de dados 

que mantenha a integridade das informações e a segurança 

de acesso.
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Subsistemas e partes componentes 
monitorados

 Os transformadores são submetidos às mais diversas 

solicitações durante sua vida útil. O tempo de interrupção 

do fornecimento de energia quando ocorrem problemas é 

resultado direto de sua gravidade. Deste modo, o conhecimento 

adequado de alguns sintomas, suas causas e efeitos são de 

suma importância, pois permite evitar a evolução de problemas 

indesejáveis com prejuízos financeiros elevados.

 As principais avarias dizem respeito a deficiências dos 

enrolamentos, sejam por má compactação das bobinas, sejam por 

assimetrias existentes entre primário e secundário ou deformação 

das bobinas causada por curto-circuito. São significativas, 

também, as solicitações térmicas e dielétricas, provocando a 

alteração das características elétricas e físico-químicas dos seus 

materiais isolantes. Isto implica no “envelhecimento” de parte ou 

de toda a isolação. Os estágios avançados do processo produzem 

sedimentos oriundos da oxidação, que, em última análise podem 

comprometer a operação do transformador.

 A ocorrência de falhas no funcionamento de um transformador não 

pode ser eliminada, mas sim reduzida a um número e a uma intensidade 

que não causem danos ao sistema elétrico, através de equipamentos e 

métodos utilizados para seu controle. O bom funcionamento de um 

transformador depende de uma série de fatores, os quais podem ser 

resumidos na maneira pela qual é feita a manutenção e proteção do 

mesmo, e também na qualidade dos seus componentes.

 A determinação de onde atuar no transformador implica 

na determinação dos pontos críticos e suscetíveis a falhas. A 

elaboração da estatística de defeitos contribui para determinar 

a causa da indisponibilidade do transformador e, portanto, 

determinar os pontos de atuação, forçada ou programada, no 

transformador. A seguir são mostradas estatísticas das causas 

para saída de serviço de transformadores de potência publicado 

na revista Electra 261, abril de 2012.

Figura 1 – Representação de uma típica topologia de um sistema de 
monitoramento on-line de transformadores. (Fonte: GT A2.05, Guia de 
Manutenção para Transformadores de Potência, Cigré Brasil).

Figura 2 – Estatística das causas para saída de serviço de 
transformadores de potência, transformadores de subestações (>100kV).

Figura 3 – Estatística das causas para saída de serviço de 
transformadores de potência, transformadores elevadores (>100kV).

Figura 4 – Componente afetado pelas falhas em transformadores.

 Conforme já descrito no capítulo 3 deste fascículo, 

“Anormalidades em transformadores”, pode-se notar que a 

ocorrência de falhas dependerá de cada unidade, seu regime 

de operação e as características do ativo. A Figura 4 mostra, 

como exemplo, a análise do item mais suscetível a falhas. Nela 

pode-se notar, para este caso, que as bobinas são a maior fonte 

de problemas no transformador, com 70% das ocorrências, 

seguida de comutadores (16,3%) e buchas (10,9%).
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 Essas estatísticas determinam o que deve ser monitorado 

no transformador. Uma vez com os dados do monitoramento, 

é realizado o diagnóstico para a definição da estratégia 

de manutenção a ser adotada e as ações futuras. Caberá 

à equipe técnica responsável a análise das informações 

resultantes do monitoramento e definir a estratégia para a 

gestão do ativo.

Determinação das grandezas a serem 
monitoradas

 Assim que determinada a estatística de defeitos, a 

aquisição de dados para o diagnóstico é realizada através da 

medida das grandezas associadas aos subsistemas apontados 

como deficientes e responsáveis pela indisponibilidade 

de parte ou o todo do ativo monitorado. Como exemplo 

da abordagem aos subsistemas do transformador e as 

grandezas a serem monitoradas, apresentamos os dados 

descritos no trabalho do GT A2.05 do CIGRE Brasil. Na 

tabela 1 são mostradas as partes componentes (subsistemas) 

do transformador e funções a serem monitoradas. Na tabela 

2 são mostradas as grandezas a serem monitoradas.

Subsistemas

Buchas

Parte Ativa

Comutador Sob 

Carga

Tanque de Óleo

Sistema de 

preservação do óleo

Sistema de 

resfriamento

Tabela 1 – ParTes comPonenTes (subsisTemas) do Transformador e 
funções a serem moniToradas

(ref.: GT a2.05, Guia de manuTenção Para Transformadores de 
PoTência, ciGré brasil)

Funções de monitoramento

Estado da isolação das buchas

Envelhecimento da isolação

Umidade na isolação sólida

Gás no óleo

Previsão de temperaturas

Previsibilidade Dinâmica 

de Carregamento

Simulções de carregamento

Supervisão térmica

Desgaste do contato

Assinatura do mecanismo

Umidade no óleo

Previsão de manutenção do comutador

Umidade no óleo

Integridade do sistema de 

preservação de óleo

Eficiência do sistema de resfriamento

Previsão de manutenção do 

sistema de resfriamento
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Subsistemas

Buchas

Parte Ativa

Tanque de Óleo

Comutador Sob 

Carga

Sistema de 

resfriamento

Outros

IED`s

Monitor de 

temperatura

Monitor

de gás no óleo

Monitor de 

umidade do 

transformador

Relé de menbrana

Transdutor de 

tensão e corrente

Transdutor de 

temperatura

Tabela 2 – exemPlos de Grandezas a serem moniToradas

(ref.: GT a2.05, Guia de manuTenção Para Transformadores de 
PoTência, ciGré brasil)

Tabela 3 – ieds associados ao sisTema de moniToramenTo on-line de 
Transformador 

(ref.: m. alves, “exPeriência de camPo com a moniToração on-line 
de dois Transformadores 150 mva 230 kv com comuTadores sob 

carGa” no ciGré sc a3, 2007)

Grandezas monitoradas

Capacitância ou Desvio relativo 

de capacitância

Tangente Delta

Temperatura do óleo

Temperatura dos enrolametos

Corrente nos enrolametos

Gás no óleo

Teor de água no óleo (ppm)

Saturação relativa de água no óleo %

Saturação relativa à temp. ambiente 

e de referência

Ruptura da bolsa/menbrana do 

tanque de expansão

Temperatura do comutador

Corrente de carga

Tensão de linha

Posição de tap

Toque do acionamento

Teor de água no óleo (ppm)

Saturação relativa de água no óleo %

Saturação relativa à temp. ambiente 

e de referência

Corrente de ventiladores ou bombas

Vibração de bombas

Temperatura ambiente

Dados Aquisitados

- Temperatura do óleo

- Temperaturas do ponto mais 

quente do enrolamentos

- Correntes de carga

- Alarmes e desligamentos 

por temperaturas altas

- Hidrogênio dissolvido no 

óleo do transformador

- Alarmes por gás alto/muito alto

- Saturação relativa (%) de água 

no óleo do transformador

- Teor de água no óleo do 

comutador sob carga (ppm)

- Ruptura de menbraba/bolsa 

do tanque conservador

- Tensões do motor do comutador

- Correntes do motor do comutador

- Potências ativa/reativa/aparente 

do motor  do comutador

- Temperaturas do óleo do 

comutador sob carga

- Temperatura ambiente

Arquiteturas do sistema de monitoramento
 Um projeto de implementação de um sistema de 

monitoramento de transformadores tem na arquitetura escolhida 

a base para determinar a aplicação em transformadores de 

qualquer tamanho ou potência. Com as mesmas características 

dos sistemas de automação, tem-se basicamente duas 

arquiteturas básicas:

• Arquitetura centralizada – Neste caso é utilizado um 

dispositivo que concentrará as informações monitoradas. 

Esse dispositivo recebe as informações medidas no sensores 

e transdutores instalados no transformador. É responsável por, 

além de receber esses dados, digitaliza-los e retransmitir para 

a unidade de Armazenamento e Processamento de Dados. Ele 

pode estar localizado próximo ao transformador ou alocado na 

sala de relés de proteção ou na sala de controle da subestação.

• Arquitetura descentralizada – Utiliza sensores eletrônicos 

inteligentes, geralmente dedicado ao monitoramento de uma 

função ou um grupo de funções correlatas. Fica localizado 

junto ao subsistema monitorado, na estrutura do transformador 

e possui capacidade de processamento das informações 

e transmissão direta para a unidade de armazenamento e 

processamento de dados.

Utilização de dispositivos eletrônicos 
inteligentes

 As características dos Sistemas de Automação de Subestação 

(SAS), no qual os sistemas de monitoramento de equipamentos 

primários estão inclusos, têm evoluído sensivelmente com 

a utilização de dispositivos de proteção microprocessados. 

Esses dispositivos têm apresentado um caráter multifuncional 

relacionando, além das funções de proteção, muitas funções 

adicionais, tais como medida, registro de eventos, controle, 

monitoração de qualidade de energia. Caracteriza-se uma 

evolução do relé de proteção, agora denominado Dispositivo 

Eletrônico Inteligente (IED - Intelligent Electronic Devices). 

Uma das características desses IEDs é permitir a execução 

de funções de proteção e controle distribuídas sobre redes de 

comunicação.
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IED`s Dados Aquisitados

- Contatos de alarme (relé buchholz, 

válvulas de alívio, níveis de óleo, etc.)

- Estado dos grupos de 

ventilação forçada

-  Comutador sob carga em operação

- Tempo de operação do 

comutador sob carga

- Capacitância das buchas

- Tangente delta das buchas

-  Tensões de fase

- Correntes de fase

- Potências ativa/reativa/aparente 

- Posição de tap do comutador

- Seleções local/remoto, mestre/comando/

individual e manual/automático

Módulos 

de aquisição 

de dados

Monitor de 

buchas

Relés regulador 

de tensão

Supervisor de 

paralelismo

 Esses IEDs têm sido utilizado na composição de sistemas de 

monitoramento descentralizados, promovendo a modularidade do 

sistema, permitindo que se escolham livremente quais as variáveis 

a monitorar, além de facilitar futuras expansões simplesmente 

agregando novos IEDs. A Tabela 3 mostra um exemplo de IEDs 

associados ao sistema de monitoramento on-line de transformador, 

publicado por Alves no trabalho “Experiência de Campo com a 

Monitoração On-Line de Dois Transformadores 150MVA 230kV 

com Comutadores Sob Carga” no Cigré SC A3, em 2007.

Sistemas dedicados a monitoramento on-line de transformadores

 A utilização de sistema completo para avaliação de buchas e 

transformadores pode fornecer soluções adequadas para a empresa 

que planeja o monitoramento contínuo do estado do transformador. 

Esse sistema permite a detecção de anormalidades, possibilitando o 

planejamento de uma ação corretiva em tempo adequado.

 O sistema também pode ser modificado e ampliado para 

atender às suas necessidades específicas. Além disso, por se tratar 

de um sistema único, existe uma melhor garantia de segurança e 

confiabilidade no trabalho conjunto dos diversos dispositivos que 

compõe o sistema. Como exemplo são expostos os dados de um 

sistema de monitoramento on-line de transformadores, o Montrano, 

da Omicron. Este sistema completo permite:

• Avaliação contínua do estado do isolamento do transformador; 

• Determinação do valor de C, monitoramento DF / PF com precisão 

de laboratório em campo;

• Avançada supressão de ruído para a detecção de fonte confiável 

de descargas parciais;

• Gravação de transitórios de alta tensão em buchas;
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sistema;

• Os dados de tendência para gestão do ativo monitorado.

 Alguns componentes do sistema de monitoramento completo:

• Adaptadores de tap para buchas de alta tensão - Sincroniza a 

captura de sinal para medida de capacitância, fator de dissipação, 

transitórios de alta tensão e descargas parciais nas buchas do 

transformador;

• Sensor UHF - Sensor altamente sensível a medida de descargas 

parciais em UHF dentro do transformador;

• Unidade de aquisição de dados/transformador - Aquisição 

simultânea de dados dos adaptadores do tape da bucha e sensor 

de UHF no tanque do transformador com avançado processamento 

de sinal;

• Unidade de aquisição de dados/referência - Fornece sinal de 

referência para medida de capacitância e medida de fator de 

dissipação com até três transformadores de tensão ou três buchas de 

referência transformador;

• Comunicação de fibra óptica - Conecta-se a cada unidade de 

aquisição com o computador central, com a transmissão de dados 

sem interrupção através de longas distâncias;

• Computador central e software de monitoramento - Armazena 

e executa rotinas de tendências inteligentes pós-processamento 

e visualiza dados para fornecer informações úteis sobre bucha e 

estatuto condição de isolamento do transformador.

Protocolos de comunicação 
 A transmissão de dados entre os sensores e os medidores 

desses dados no transformador monitorado até a unidade de 

armazenamento e processamento é realizada através de uma rede 

de comunicação. A substituição da rede ponto a ponto, através de 

cabeamento rígido, por uma rede LAN implica no uso de protocolos 

de comunicação.

 Ultimamente muitos protocolos são usados em subestações, 

sendo alguns concebidos para aplicações específicas. Outros são 

estruturados utilizando-se normas internacionais, mas também são 

ajustados às necessidades de instalações locais.

 Recomenda-se a utilização de protocolos de comunicação não 

proprietários, tais como Modbus, DNP3, para facilitar a integração 

dos componentes do sistema de monitoramento, incluindo o 

supervisório da subestação.

 Os dispositivos mais recentes utilizados na comunicação nas 

instalações da subestação empregam a norma IEC 61850. Esta 

define caminhos para o intercâmbio de dados entre os diferentes 

dispositivos que pode ser usado de diferentes formas no controle 

distribuído e aplicações de proteção, controle e monitoramento. 

Esses caminhos introduzem um novo conceito que requer uma 

abordagem e tecnologia diferente para serem aplicados aos 

componentes individuais do sistema de monitoramento.

Considerações finais
 Sobre o monitoramento on-line de transformadores:

• Existe a possibilidade de instalação de sistemas de monitoramento 

completos, com diversas medidas e aquisições de dados, além 

de várias funcionalidades relacionadas a rotinas de cálculo e 

simulações da condição do ativo;

• Pode-se customizar o sistema de monitoramento on-line para 

selecionar apenas as variáveis de interesse para cada caso;

• A enorme capacidade de comunicação disponível e a grande 

número de dados aquisitados podem gerar sobrecarga de 

informações. As equipes técnicas devem avaliar de forma criteriosa a 

necessidade da utilização dos dados disponíveis no monitoramento;

• É desejável que o sistema seja expansível, permitindo a integração 

de novos dispositivos e novas funcionalidades;

• A tecnologia e os protocolos de comunicação devem promover a 

interoperabilidade entre dispositivos de diversos fabricantes;

• Cada empresa deve decidir qual a abrangência e a melhor 

arquitetura a ser aplicado ao seu sistema de monitoramento de 

transformadores.
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