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RESUMO

Os transformadores de potência têm assumido um importante papel para o sistema de transmissão, desde 1886 com o Primeiro Sistema CA 
construído por William STANLEY e Franklin POPE, passaram a ser fortemente utilizados nas subestações para aumentar ou diminuir a tensão, 
sendo indispensáveis para o bom funcionamento do sistema elétrico de potência, onde uma falha neste equipamento pode causar danos na 
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, afetando de forma proporcional o faturamento bruto, tornando-o até, passível de multas. 
Para evitar que ocorram falhas neste equipamento, são aplicadas várias técnicas de monitoração de sua condição, como por exemplo: Análise do 
óleo, Análise térmica, Análise por ultrassom entre outras.  Apesar da evolução tecnológica, a análise do óleo para detecção dos gases dissolvidos 
(DGA) é uma prática comum e satisfatória na supervisão de equipamentos que utilizam o óleo mineral isolante como meio dielétrico.  A análise de 
gases dissolvidos é tradicionalmente realizada de forma periódica para diagnosticar prováveis falhas originadas de defeitos elétricos internos. 
Hoje, além do método convencional, sugiram diversos instrumentos de monitoração on-line, de variados custos, propondo auxílio e até mesmo 
substituição ao método convencional. Os novos métodos com medições on-line possibilitam que sejam realizadas várias medições de gases nos 
transformadores, no entanto, algumas pesquisas demonstraram que o hidrogênio é um gás chave presente em todas as causas de falhas dos 
transformadores. Este projeto de pesquisa tem seu desenvolvimento na planta de uma usina hidrelétrica, dotada de 23 transformadores de 
potência de 500kV. A prática do DGA convencional (análise de óleo por laboratório acreditado pelo INMETRO), embora consolidada nas empresas 
do setor elétrico, tem suas desvantagens, como por exemplo: o tempo de aquisição do resultado da amostra, a distância entre o ponto de coleta 
e o laboratório de análises e fatores ambientas. A pesquisa visa avaliar a eficácia das técnicas on-line no diagnóstico da condição dos 
transformadores de potência, como cenário de testes foram instalados sensores de medição do gás hidrogênio em 3 transformadores de 500 kV 
na planta da usina em abril de 2015, sendo realizado medições comparativas em laboratório acreditado pelo INMETRO em períodos de 6 meses. 
Os sensores para monitoramento do gás hidrogênio do tipo célula combustível foram instalados atrás de uma membrana de gás permeável que 
está em contato com óleo dos transformadores através de coletores, capaz de realizar 96 medições diárias, possibilitando ao mantenedor obter o 
acesso aos dados via software de diagnóstico. Com base nos levantamentos feitos, identificou-se que a comparação entre os métodos 
empregados para medição do hidrogênio, podem ser associados para diagnósticos de falhas térmicas e elétricas de transformadores e tomadas 
de decisão sobre intervenções destes equipamentos. A estratégia de identificação das falhas baseia-se no método do Gás Chave, utilizado em 
normas de interpretação da cromatografia como IEEE e ABNT. Nos 3 sensores observou-se que as medições realizadas pelos sensores tinham 
correlação com as medições realizadas em laboratório. Os resultados demostram que as soluções de medições on-line são viáveis e possuem 
baixo custo, se comparado ao valor de um equipamento novo, podendo ser utilizados para preenchimento das lacunas entre as análises 
convencionais que perduravam por seis meses, devido a estrutura de atendimento do laboratório, características dos equipamentos e condições 
ambientais.
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