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RESUMO 

 

 

Os transformadores de potência são elementos essenciais e de grande valor do 
sistema de geração, transmissão e distribuição de energia. Uma falha em um 
transformador de uma usina ou subestação pode resultar na interrupção do 
fornecimento de energia, com penalidades e elevados custos com a manutenção ou 
substituição do equipamento. A quantidade de falhas recentes em transformadores e 
suas consequências à confiabilidade do Sistema Elétrico de Potência – SEP, 
provocam grande preocupação para os agentes do setor de energia elétrica. 
Diversas falhas envolvendo os enrolamentos dos transformadores de potência estão 
associadas a transitórios eletromagnéticos não convencionais, como as falhas 
atribuídas às sobretensões transitórias de frente muito rápida. Na aquisição de 
equipamentos novos, são especificados ensaios dielétricos para a verificação da 
qualidade do fornecimento e do projeto, seguindo orientações previstas nas normas 
técnicas. As normas técnicas atuais não especificam ensaios dielétricos, com o 
objetivo de avaliar a suportabilidade dos transformadores de potência aos 
fenômenos transitórios de frente muito rápida.  Visando suprir as deficiências das 
normas atuais, quanto à verificação da suportabilidade dos transformadores de 
potência, submetidos a esse tipo característico de sobretensão, o presente estudo 
propõe avaliar a suficiência dos ensaios dielétricos padronizados especificados 
pelas normas atuais e também sugerir uma nova sequência de ensaios, incluindo 
ensaio dielétrico de impulso atmosférico cortado em ambiente SF6.  Serão discutidos 
os resultados e os ensaios realizados em laboratório que reproduzem os fenômenos 
geradores de sobretensões transitórias de frente muito rápida. A eficiência desses 
ensaios será verificada comparando-se os tempos de frente de onda dos ensaios de 
impulso cortado em ambiente SF6 e no ar. Finalmente, para efeito de 
acompanhamento do desempenho dos transformadores, após a aplicação dos 
ensaios de impulso, é proposto construir-se a matriz admitância do equipamento. 
 
 
Palavras-chave: Transformadores de potência. Transformadores elevadores. 
Ensaios dielétricos. 
 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The power transformers are essential and valuable to generation, transmission and 

distribution system.  A failure in a transformer substation or a power plant can result 

in disruption of power supply, with penalties and high maintenance costs or 

replacement of equipment. A number of recent failures in transformers and its 

consequences to the reliability of the Electric Power System, causing great concern 

for those involved in the energy sector. Several failures involving the windings of 

power transformers are associated with unconventional electromagnetic transients, 

such as failures attributed to very fast transients. When purchasing new equipment, 

are specified dielectric tests for checking the quality of supply and design, following 

the guidance provided in the technical standards. The current technical standards do 

not specify testing dielectrics in order to assess the supportability of the power 

transformer to the very fast transients phenomena. Aiming to address the 

weaknesses of current standards, on verification of supportability of power 

transformers subjected to such a characteristic overvoltage, this study proposes to 

assess the adequacy of standard dielectric tests specified by current standards and 

also suggest a new sequence of tests, including lightning impulse dielectric test 

chopped in SF6 environment. It will be discussed the results and laboratory tests that 

reproduce the phenomena that generate very fast transients. The efficiency of these 

tests will be verified by comparing the times of the wavefront of the impulse test cut 

on the SF6 and in the air. Finally, for purposes of monitoring the performance of 

transformers, after applying the test pulse, is proposed to construct the admittance 

matrix equipment. 

 
 
Keywords: Power transformers. Step-up transformers. Dielectric tests. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O Sistema Elétrico de Potência - SEP brasileiro, com tamanho e 

características que permitem considerá-lo único em âmbito mundial, é formado pelos 

sistemas de produção, de transmissão e distribuição de energia. É um sistema 

hidrotérmico de grande porte, com forte predominância de usinas hidrelétricas e com 

múltiplos proprietários. O Sistema Interligado Nacional - SIN é formado pelas 

empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região 

Norte. Apenas 3,4% da capacidade de produção de eletricidade do país encontram-

se fora do SIN, em pequenos sistemas isolados localizados principalmente na região 

amazônica. Na Figura 1, mostra-se parte do SEP, destacando-se em linhas 

vermelhas, o sistema de transmissão  de 525 kV do Paraná,  onde ocorrências 

envolvendo transformadores de potência serão objeto de estudo de caso do 

presente trabalho de dissertação. 

 

 
FIGURA 1 -  SISTEMA ELÉTRICO POTÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ, EM 

VERMELHO, SISTEMA DE TRANSMISSÃO EM 525 KV 
FONTE: ONS [1] 

 

 Dentre inúmeros equipamentos que compõem o SIN, geradores, 

transformadores, reatores, compensadores, disjuntores, secionadores, destacam-se 
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os transformadores de potência que são elementos essenciais e de grande valor do 

sistema de geração, transmissão e distribuição de energia. Uma falha em um 

transformador de uma usina ou subestação pode resultar na interrupção do 

fornecimento de energia, com penalidades e elevados custos com a manutenção ou 

substituição do equipamento. Os transformadores de potência, portanto, são 

equipamentos essenciais no sistema elétrico de potência, alterando os níveis de 

tensão para interligar os sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica. Na pesquisa realizada por Bechara [2], foram relacionados e descritos os 

principais modos de falha, normalmente verificados em transformadores, pesquisa 

elaborada a partir de perícias realizadas entre os anos de 2.000 e 2.008 para 

companhias seguradoras. A análise de falhas elaborada pelo autor do estudo foi 

realizada em cerca de uma centena de transformadores com diferentes tipos de 

aplicações, classes de tensão e níveis de potência.  

 Os transformadores de potência destacam-se entre os componentes de 

maior porte e valor em subestações e usinas. A ocorrência de uma falha nesse tipo 

de equipamento resulta em transtornos operacionais e financeiros significativos, uma 

vez que, nem sempre se dispõe de equipamento reserva, o custo de aquisição ou de 

reparo é elevado, principalmente para os equipamentos instalados em unidades 

distantes dos centros de produção. Como são equipamentos produzidos 

especificamente para uma determinada instalação, o tempo de fabricação e 

transporte é longo, podendo para equipamentos de grande porte levar de nove a 

doze meses. Assim, no sentido de aumentar a confiabilidade dos transformadores, 

além de critérios rigorosos de manutenção e operação, seria muito importante que 

os mantenedores conhecessem os tipos e as causas dos principais modos de falhas 

que podem ocorrer com esses equipamentos, na tentativa de bloqueá-las. 

 No SEP há diferentes tipos de transformadores, que possuem características 

específicas quanto à classe de tensão, nível de potência e utilização (elevadores, 

transmissão e subtransmissão). São formados por buchas de alta e baixa tensão, 

radiadores ou trocadores de calor, tanque principal, tanque de expansão, painéis de 

controle e outros dispositivos, são equipamentos complexos, que dependem da 

interação de diversos componentes para o seu perfeito funcionamento. Internamente 

são constituídos de enrolamentos montados em um núcleo ferromagnético, além de 

comutadores que podem ser do tipo a vazio, sob carga ou ambos. 
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 Os últimos estudos sobre taxas de falhas de transformadores de potência 

datam de 1983 [3], para o caso específico do Brasil, os dados são da década de 80, 

do extinto Grupo Coordenação de Operação Interligada – GCOI [4]. Para atualizar e 

garantir maior confiabilidade aos dados de taxas de falhas encontra-se em 

andamento uma nova pesquisa mundial, incluindo o Brasil, cujo trabalho está sob 

coordenação do Grupo A2 – Transformadores, subgrupo Confiabilidade, do Comitê 

Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica - CIGRE. 

Portanto, os dados de falhas apresentados a seguir foram extraídos das pesquisas 

anteriores. 

 O valor mundial da taxa anual média de falhas de transformadores de até 

500kV é de aproximadamente 2.5%, enquanto que para tensões superiores a 500 

kV aproxima-se de 7% [3]. Em subestações isoladas a gás SF6 - SIG, de 500 kV, 

ocorreram nos últimos 15 anos mais de uma dezena de falhas dielétricas em  uma 

população observada de 87 transformadores de diferentes fabricantes e tecnologias. 

No Brasil, a taxa anual média de falhas é da ordem de 3.5% para transformadores 

de até 500 kV [4]. Algumas destas falhas levaram ao colapso total dos 

equipamentos. 

 Nas Tabelas 1 e 2 estão relacionadas as principais características dos 

equipamentos e os modos de falhas para cada tipo: 

 

TABELA 1 -  TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA INSPECIONADOS 

Tipo Classe de tensão Potência 
Número de 
unidades 

Elevador 69,138,230,345,440 e 550 kV Até 418,5 MVA 22 
Transmissão 230,345,440,550 e 765 kV Até 550 MVA 20 

Subtransmissão 69,88,138 kV Até 60 MVA 45 
FONTE: BECHARA [2] 

 

TABELA 2 -  ESTRATIFICAÇÃO POR MODOS DE FALHAS 

Componentes Sobretensões 
Transitórias Falha 

Tipos 

Defeito 
de 

fabri-
cação 

Curto-
circuito 
externo 

Envelhe-
cimento Comuta- 

dor 
Bu-

chas 
VFT Decarga 

Atmosf. 

Manuten
ções 

inade-
quadas 

Enxofre 
corrosivo 

Defeito 
após 

reparo 

Elevadores 2 - 4 - 4 6 1 - 2 3 

Transmissão 4 6 - 3 4 - - - - 3 

Subtransmis-
são 1 16 7 8 1 4 1 3 - 4 

Total Modo 
Falha 

7 22 11 11 9 10 2 3 2 10 

FONTE: BECHARA [2]  
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 Do universo de transformadores analisados, citados nas Tabelas 1 e 2, o 

interesse do autor desta dissertação se concentrou nos equipamentos de grande 

porte, especificamente, os transformadores elevadores, cujos modos de falhas estão  

circunscritos aos fenômenos transitórios. Para o caso do modo de falha – buchas, as 

falhas poderiam estar associadas às manobras Very Fast Transients - VFT, se a 

análise fosse mais apurada. 

 Devido à quantidade de falhas, aos valores investidos, a idade média dos 

transformadores de potência instalados, às solicitações transitórias em operação a 

que estão submetidos (carregamento, sobrecargas e chaveamentos), a acentuada e 

necessária interligação dos sistemas, o rigor da legislação vigente em caso de falhas 

desses equipamentos e a descontinuidade de partes do sistema, é obrigatório 

estabelecer um processo de análise de desempenho dos equipamentos de 

transformação e acompanhamento confiáveis de maneira  que se permita evitar ou 

minimizar as interrupções não previstas, evitando-se desta forma multas impostas 

pelo órgãos reguladores.  No entanto, quanto à antecipação de falhas, as técnicas 

atuais utilizadas pelas empresas atendem parcialmente, pois para fenômenos 

transitórios há muito a se explorar na área. Por exemplo, a análise de desempenho 

de equipamentos elétricos submetidos às sobretensões transitórias produzidas pelos 

chaveamentos das SIG, merece um melhor entendimento, considerando que as 

normas atuais de fabricação destes ativos de transformação não prevêem tais 

fenômenos.  

 Segundo Mendes [5], a quantidade de falhas recentes em transformadores e 

suas consequências são alarmantes. As perdas econômicas, os riscos e a falta de 

confiabilidades decorrentes são inaceitáveis. Vários modos de falhas dielétricas de 

transformadores estão associados a transitórios eletromagnéticos não 

convencionais.  

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

 A motivação para o desenvolvimento deste trabalho decorre das 

constatações anteriores e em âmbito mais restrito, falhas com transformadores de 

grande porte na empresa Copel Geração e Transmissão S.A – COPEL GeT, por 

causas inicialmente desconhecidas. A referida empresa possui em torno de 110 



 18 

transformadores elevadores instalados em Grandes e Pequenas Centrais 

Hidrelétricas. Todos esses equipamentos são acompanhados e avaliados 

periodicamente sob a mesma técnica de manutenção, inclusive adota-se a filosofia 

de Manutenção Centrada na Confiabilidade para análise de desempenho dos seus 

ativos, conforme citado por Soares [6]. 

 A Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto – UHE 

GBM, situada no município de Pinhão, estado do Paraná, possui 04 unidades 

geradoras com potência nominal de 465 MVA cada, gera com a tensão de 16,5 kV e, 

através de bancos de transformadores monofásicos de 155 MVA eleva a tensão 

para 525 kV. No lado de alta tensão há uma bucha tipo óleo/SF6  que conecta o 

transformador a uma subestação isolada a gás SF6 em 525 kV.  Os transformadores 

monofásicos são conectados em Triângulo na baixa tensão - BT e em Estrela 

aterrada na alta tensão - AT, com derivações a serem operados sem carga, para as 

tensões de 500; 512,5; 525; 537,5 e 550 kV. A subestação isolada a gás SF6 em 525 

kV, através de duas linhas transmissão, de aproximadamente 13 km de 

comprimento, são isoladas para operar até 525 kV, conecta a usina à SE Areia, das 

Centrais Elétricas do Sul do Brasil - ELETROSUL, parte integrante da rede básica.  

 Em 28 de novembro de 2007 ocorreu atuação das proteções devido à falha 

no transformador da fase C retirando a máquina de operação. Este equipamento foi 

imediatamente substituído pelo transformador reserva.  

 Em 2 de dezembro de 2007, após 4 dias, nova falha envolveu o 

transformador da fase C, da unidade 4 (4C). Por falta de transformador elevador 

reserva, a unidade 4 permaneceu indisponível. A partir desse sinistro, passou-se a 

monitorar de periodicidade semestral para quinzenal, o teor de gases dissolvidos no 

óleo mineral isolante de todos os transformadores elevadores da usina.  

 Em 15 de fevereiro de 2008, nova ocorrência com a fase C, da unidade 3 

(3C). Através da cromatografia gasosa, constatou-se a presença dos gases 

hidrogênio, etileno e acetileno em níveis preocupantes.  Esse equipamento foi 

substituído, pelo transformador da fase B, da unidade 4, que estava fora de 

operação devido à ocorrência com a fase C, relatada no parágrafo anterior. A partir 

dessa ocorrência alterou-se a periodicidade de coleta de óleo mineral para 

investigação do teor de gases dissolvidos no óleo, de quinzenal para semanal. 
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 Os transformadores elevadores 1C e 3C estavam em operação há 27 e 28 

anos, respectivamente, e o transformador elevador 4C em operação há 13 anos 

(desde 1995, pois anteriormente era a unidade reserva da usina).  

 Na inspeção, durante a desmontagem do transformador 1C, foi verificado 

que o defeito ocorreu no enrolamento de  baixa tensão – BT,  próximo à chegada do 

cabo de alta tensão – AT,  proveniente da bucha (mais ou menos à meia altura do 

enrolamento, região cujo entrelaçamento das espiras é duplo). 

 Na inspeção, durante a desmontagem do transformador 4C, foi verificado 

que o defeito atingiu tanto os enrolamentos de baixa tensão - BT quanto o de alta 

tensão - AT. Também houve quebra das buchas de baixa tensão – BT e o tanque foi 

submetido a níveis de pressões internas, suficientes para a deformação lateral do 

mesma. O mecanismo da falha foi semelhante ao do transformador 1C, porém , com 

maior intensidade. 

 Na inspeção, durante a desmontagem do transformador 3C, foi verificado 

que o defeito ocorreu no enrolamento de baixa tensão – BT, próximo à chegada do 

cabo de alta tensão – AT, proveniente da bucha (mais ou menos à meia altura do 

enrolamento), região cujo entrelaçamento das espiras é duplo, como mostrado na 

Figura 2. 

 

 
FIGURA 2 -  FALHA CARACTERÍSTICA NO ENROLAMENTO DE AT 

 

 Ressalta-se que, no momento das falhas desses transformadores o sistema 

elétrico da área de influência elétrica da usina encontrava-se com sua configuração 

completa e em condições normais de operação. Também, no instante das 
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ocorrências, não houve o registro de qualquer perturbação elétrica sistêmica ou 

mesmo de manobras de equipamentos nas proximidades. 

 O desafio para os envolvidos com o problema, na ocasião, era compreender 

por qual razão equipamentos que através das ferramentas clássicas de análise de 

desempenho utilizadas nas empresas nacionais e internacionais do setor elétrico, os 

quais indicavam condições operacionais satisfatórias, por conseguinte, não 

apresentavam qualquer indício de falha potencial,  inexplicavelmente  começaram a 

falhar. 

 Após as investigações realizadas sobre as falhas ocorridas com os três 

transformadores elevadores da UHE GBM, foi atribuída como causa fundamental, 

sobretensões transitórias. Os equipamentos foram solicitados acima da 

suportabilidade dielétrica original, portanto, falharam por não suportarem 

sobretensões transitórias de frente muito rápida  de forma cumulativa. 

 A empresa não se antecipou às falhas, como já citado anteriormente, uma 

vez que as técnicas de acompanhamento utilizadas não são adequadas na 

prevenção de falhas dessa natureza e característica.  

 Com objetivo de reduzir exposição às penalidades do sistema, devido à 

indisponibilidade, caso novas falhas viessem a ocorrer, foi definido, adquirir 

equipamentos novos. Na especificação técnica dos novos transformadores 

elevadores adquiridos como reserva, seria obrigatório incluir ensaios especiais para 

se verificar a suportabilidade dielétrica à sobretensões transitórias de frente muito 

rápida geradas por chaveamentos. Como não há padrões definidos para tais 

ensaios, a partir de uma experiência realizada com buchas, de propósito similar, 

definiram-se os parâmetros para os ensaios. A adoção da metodologia proposta 

será discutida e analisada neste trabalho de dissertação. 

 É cada vez maior a aplicação de SIGs a serem instaladas no SEP Brasileiro, 

devido às vantagens com relação à utilização de menores áreas e manutenção 

reduzida, todavia, os transformadores de potência dessas novas instalações estarão 

submetidos às solicitações transitórias impostas pelos chaveamentos, e a definição 

de novos padrões de ensaios dielétricos será necessária. 

 Outro fator motivador para a realização deste trabalho é o interesse das 

entidades do setor com o assunto relacionado ao tema proposto, evidenciado pelas 

apresentações realizadas pelo autor desta dissertação em eventos nacionais e 

internacional, conforme descrito abaixo: 
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− Artigo técnico: Análise das falhas ocorridas com os transformadores 

elevadores da UHE GBM – Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz 

da Rocha, XX SNPTEE, Recife - PE, 2009, vide SOARES [6]; 

− Contribuição técnica: As experiências na aquisição de novos 

transformadores elevadores, 525 kV, incluindo-se na especificação 

técnica ensaios dielétricos não padronizados com o objetivo de avaliar a 

suportabilidade frente às sobretensões transitórias muito rápidas, 43º 

Seção Bienal Cigre, Paris, França, 2010; 

− Apresentação técnica: Ensaios dielétricos de alta tensão não 

padronizados, aplicados nos novos transformadores elevadores reserva 

para a UHE GBM – Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da 

Rocha, VIII ETOM, Foz do Iguaçu-PR, 2010; 

− Apresentação técnica: Ensaios dielétricos de alta tensão não 

padronizados, aplicados nos novos transformadores elevadores reserva 

para a UHE GBM – Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da 

Rocha, ABRAMAM, Curitiba-PR, 2010. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar a eficácia e suficiência dos ensaios dielétricos padronizados 

especificados para verificação da suportabilidade de transformadores elevadores à 

sobretensões de frente muito rápida. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

− Entender o impacto produzido pelos ensaios dielétricos nos enrolamentos 

dos transformadores elevadores; 

− Propor uma alternativa de especificação de ensaios dielétricos para 

aquisição de transformadores elevadores. 
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1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, referências e um anexo. 

 No capítulo de INTRODUÇÃO, estão abordadas as falhas relacionadas com 

os transformadores de potência, o interesse do autor pelo tema, demonstrado na 

justificativa do estudo e nos objetivos do trabalho.  

 No capítulo da FUNDAMENTAÇÃO TEÒRICA, estão apresentados os 

conceitos de sobretensões e as definições de ensaios, que servirão de 

embasamento para o desenvolvimento e da proposta experimental. 

 No capítulo DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL, é descrito como foram 

realizados os ensaios propostos. 

 No capítulo RESULTADOS E DISCUSSÃO, estão discutidos e analisados os 

resultados dos ensaios realizados, conforme desenvolvimento mencionado no 

capítulo anterior.   

 No capítulo CONCLUSÃO, estão apresentadas as conclusões, as 

recomendações e as sugestões para trabalhos futuros. 

 Nas REFERÊNCIAS, está indicada a bibliografia consultada, para a 

fundamentação e embasamento deste trabalho de dissertação. 

 No ANEXO, estão indicados todos os diagramas de amplitude e fase das 

funções de transferência para a determinação da matriz de admitância. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 As sobretensões, que tantos prejuízos trazem ao isolamento dos 

equipamentos do SEP, podem ter origem em descargas atmosféricas, chaveamento 

de sistemas de transmissão e distribuição e nos defeitos monopolares. As 

sobretensões originadas por chaveamento, ao contrário das sobretensões  

ocasionadas por descargas atmosféricas , consideradas de origem externa, surgem 

quando é efetuada: a interrupção de um circuito submetido a correntes muito 

elevadas, como a de curto-circuito; a interrupção de correntes   capacitivas, tais 

como as de linhas de transmissão operando em vazio, ou de banco de capacitores; 

a interrupção de pequenas correntes indutivas, como as de reatores e 

transformadores energizados em vazio. Estas sobretensões são consideradas de 

origem interna ao sistema. 

 

 

2.1 SOBRETENSÕES ORIGINADAS POR CHAVEAMENTOS EM SIGs 

 

 

 Há 38 anos, McNutt [7], preocupado com o avanço da utilização das SIGs, 

demonstrava claramente várias preocupações com relação aos projetos dos 

transformadores, sugerindo o reexame de todo o assunto relacionado à resposta do 

transformador submetido aos transientes do sistema, e a reflexão sobre as seguintes 

questões:  

a) As ondas padrões dos transientes utilizadas na definição dos ensaios 

representam adequadamente todas as formas de transientes de tensão 

dos sistemas? 

b) Será que os transformadores não estariam desenvolvendo tensões 

internas preocupantes para determinadas formas de onda? 

c) Como se avaliam os efeitos da ressonância interna nos enrolamentos do 

transformador? 

 Boggs [8] demonstrou grande preocupação com as sobretensões, 

informando que esses transientes provavelmente se tornarão um fator crítico no 

dimensionamento dos sistemas de Extra Alta Tensão. A operação com secionadores 
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geram transientes responsáveis por uma razoável quantidade de falhas no Canadá e 

vem se tornando um item de interesse para fabricantes e empresas de energia 

elétrica. A operação de secionadores com carga capacitiva, como resultado do alto 

campo elétrico e a baixa impedância de fonte, o colapso de tensão através dos 

contatos ocorre aproximadamente em 3 a 5 ns e o arco através dos contatos se 

mantém por 10 a 100 µs, com as oscilações ocorrendo nas instalações.  

 No trabalho de pesquisa de Osmokrovic [9] é mencionado que, para as 

tensões de SIG superiores a 300 kV, as falhas causadas por fenômenos 

eletromagnéticos transitórios começam a aparecer e trazem preocupações. Esses 

transitórios eletromagnéticos são causados por desconexões na SIG, processo 

caracterizado por numerosos reacendimentos do arco, entre os contatos do 

disjuntor. A característica da frequência e a amplitude destas ondas são dominantes 

no intervalo de algumas dezenas de megahertz e harmônicos de pequena amplitude 

da ordem de algumas centenas de megahertz, poderão levar a ruptura elétrica na 

instalação. 

 Por causa de tais fenômenos, os fabricantes e usuários de subestações 

isoladas a gás intensificaram a pesquisa teórica e experimental de transientes muito 

rápidos. A pesquisa experimental, associada aos fenômenos transitórios de frente 

muito rápida, requer instrumentos de medição adequados.  

 Bo [10], através de medições, afirma que tensões transitórias de frente muita 

rápidas são causadas pela operação das chaves das SIGs, seu nível de 

sobretensão é da ordem de 2.0 pu, sua frequência equivalente e gradiente são muito 

elevados. O gradiente máximo atinge 73,7 MV por µs e no final do enrolamento do 

transformador pode chegar 488 kV por µs. O comportamento dos enrolamentos do 

transformador é semelhante ao ser submetido a  uma onda cortada, e a distribuição 

da tensão ao longo do enrolamento assemelha-se a uma distribuição exponencial. 

Esse tipo de sobretensão é abundante de elementos harmônicos, as quais 

provocam ressonância nos enrolamentos. Cumulativamente, todos irão contribuir 

para o colapso final dos enrolamentos do transformador. Em experiências realizados 

por Bo [10] , com operação de chaves em SIG, 500 kV, foram comprovadas as 

tensões transitórias de frente muita rápidas, e concluído que as tensões de fase 

atingem valores da ordem de 1,23 pu.  

 Em 2008, após algumas falhas com transformadores elevadores da UHE 

GBM, a COPEL em com conjunto com o LACTEC, procedeu inúmeras investigações 
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[11], dentre elas, destaca-se para efeito deste estudo, as medições de transferência 

de surto, situação que os transientes são particularmente severos quando existe a 

manobra de chaves seccionadoras com tensão em um dos lados da chave e  carga 

residual no outro lado. Para as investigações foram realizadas inúmeras manobras 

sem tensão ou em equipotencial, por restrição operativa, levando-se a resultados 

aquém do máximo possível. Os sistemas de medição disponíveis para a realização 

dos ensaios são considerados muito lentos para medirem com precisão esses 

fenômenos, portanto, para a avaliação do resultado apresentado na Figura 3, devem 

ser levadas em consideração as limitações mencionadas. 

 

 
FIGURA 3 -  SURTOS MEDIDOS NO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO DO 

TRANSFORMADOR ELEVADOR APÓS O FECHAMENTO DA CHAVE 89 G (Figura 4) 
 

 

 A chave 89G, mostrada na Figura 4, foi fechada com as unidades geradoras 

desligadas, apenas com tensão e carga do lado do sistema. No entanto, com essa 

operação, produziu-se sobretensões de 13,2 kV  no lado de alta tensão do 

transformador elevador com frequências de até 10 MHz, conforme apresentado na  

Figura 3. 
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FIGURA 4 -  DIAGRAMA UNIFILAR SIMPLIFICADO – 1 VÃO DA SIG 

 

 

 Mesmo levando-se em consideração as deficiências dos sistemas de 

medição e as condições mencionadas, pode-se afirmar que as manobras de chaves 

seccionadoras produziram transientes rápidos significativos,  com duração das 

tensões transitórias da ordem de 3 a 4 µs e oscilações da ordem de 6 a 10 MHz, e 

que podem se transferir para a baixa tensão do transformador elevador mostrado no 

diagrama unifilar simplificado da Figura 4. 
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2.2 SOBRETENSÕES E ENSAIOS NORMALIZADOS  

 

 

 A norma brasileira de coordenação do isolamento, NBR 6939/2000 [12], 

define sobretensão como qualquer tensão entre fase e terra, ou entre fases, cujo 

valor de crista excede o valor de crista deduzido da tensão máxima do equipamento 

(Um  2 / 3  ou Um  2 , respectivamente).  

 De acordo com a forma, o grau de amortecimento e a duração, tensões e 

sobretensões são divididas nas seguintes classes: 

− Tensão contínua de frequência fundamental: tensão e frequência 

fundamental, considerada como tendo valor eficaz constante, 

continuamente aplicada a qualquer par de terminais de uma configuração 

de isolação (vide 2ª coluna, Quadro 1); 

− Sobretensão temporária: sobretensão de frequência fundamental de 

duração relativamente longa. A sobretensão pode ser não amortecida ou 

fracamente amortecida. Em alguns casos, sua frequência pode ser várias 

vezes menores ou maior do que a frequência fundamental (vide 3ª 

coluna, Quadro 1); 

− Sobretensão transitória: sobretensão de curta duração – tipicamente de 

alguns milissegundos ou menos -, oscilatória ou não oscilatória e 

usualmente fortemente amortecida. Sobretensões transitórias podem ser 

seguidas imediatamente por sobretensões temporárias. Em tais casos as 

duas sobretensões são consideradas eventos separados (vide 3ª, 4ª e 5ª 

colunas, do Quadro 1). 
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Baixa frequência Transitório 
Classe 

Contínua Temporária Frente lenta Frente rápida Frente muito rápida 

Forma de 

tensão 

 

Faixas de 

formas de 

tensão 

f=50 Hz ou 60 Hz 

Tf ≥3600s 

10 Hz<f<500Hz 

3600s ≥Tf ≥0,03s 

5000µs≥Tcr >20 µs 

T2 ≤ 20ms 

20µs≥T1 >0,1 µs 

T2 ≤ 300µs 

100ns ≥ Tf> 3ns 

0,3MHz<f1<100MHz 

30kHz<f2<300kHz 

Tf≤3ms 
Forma 

normalizada 

da tensão 

f=50 Hz ou 60 Hz 

Tf ≥3600s * 

48 Hz<f<62Hz 

Tf=60s 

Tcr =  250µs 

T2 =  2500 µs 

T1 = 1,2µs 

T2 = 50 µs 
* 

Ensaio 

normalizado 

de tensão 

suportável 

* 

Ensaio de 

frequência 

fundamental de 

curta duração 

Ensaio de impulso 

de manobra 

Ensaio de impulso 

atmosférico 
* 

* a ser especificado 
QUADRO 1 -  CLASSIFICAÇÃO DAS SOBRETENSÕES 
FONTE: NBR 6939 [12] 

 

 As sobretensões transitórias são classificadas em: 

− Sobretensões de frente lenta: sobretensão transitória, usualmente 

unidirecional, com tempo até a crista tal que 20 µs < Tcr ≤ 5000 µs , e 

tempo até o meio valor (na cauda) T2 ≤ 20 ms; 

− Sobretensões de frente rápida: sobretensão transitória, usualmente 

unidirecional, com tempo até a crista tal que 0,1 µs  < T1 ≤ 20 µs, e 

tempo até o meio valor (na cauda) T2 ≤ 300 µs; 

− Sobretensões de frente muito rápida: sobretensão transitória, usualmente 

unidirecional, com tempo até a crista tal que Tf   ≤ 0,1 µs, duração total Tf   

≤ 3 ms, e com oscilações superpostas de frequência 30 kHz < f < 

100MHz. 

 Não é possível estabelecer limites definidos de transitório entre esses 

grupos, certos fenômenos podem causar sobretensões que se enquadram em uma 

ou outra classe, como exemplo: 

− Energização de uma linha terminada em transformador dá origem a uma 

sobretensão que pode ser considerada como de frente lenta ou 
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temporária, dependendo do grau de amortecimento das cristas 

sucessivas; 

− Surto atmosférico transferido através de um transformador pode produzir, 

no lado secundário, ondas de curta duração similar aquelas devidas à 

operação de manobra; 

− Reignição através dos espaçamentos dielétricos de equipamentos de 

manobra pode dar origem à sobretensões com taxas de crescimento 

elevadas, similares aquelas devidas às descargas atmosféricas; 

− Sobretensões decorrentes da energização de transformadores por meio 

de disjuntores, da manobra de chaves secionadoras no interior da 

subestação ou da aplicação de curtos-circuitos nas linhas de 

transmissão, nas proximidades da mesma subestação, normalmente são 

estudadas como sobretensões transitórias de frente lenta. Entretanto, as 

componentes de altas frequências geradas nos primeiros instantes, logo 

após as referidas manobras, podem ser analisadas como aquelas de 

frente muito rápida. 

 

 

2.3 FORMAS NORMALIZADAS DE TENSÃO 

 

 

 As formas de tensão normalizadas, indicadas na quarta linha do Quadro 1, 

servirão de orientação aos fabricantes para a realização dos  ensaios de rotina e de 

tipo, indicados na quinta linha do Quadro 1. Assim, têm-se as seguintes 

considerações e particularidades solicitadas pelos clientes nas especificações 

técnicas para aquisição de transformadores elevadores: 

− Ensaio de tensão de frequência fundamental de curta duração 

normalizada (sobretensões temporária): tensão senoidal com frequência 

entre 48 Hz e 62 Hz e duração de 60 s; 

− Ensaio de impulso de manobra normalizado (frente lenta): impulso de 

tensão tendo tempo até a crista de 250 µs e um tempo até o meio valor 

de 2500 µs; 
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− Ensaio de impulso atmosférico normalizado (frente rápida): impulso de 

tensão tendo tempo de frente de 1,2 µs e um tempo até o meio valor de 

50 µs. 

 Observa-se na segunda e na terceira linha do Quadro 1, a caracterização 

das sobretensões de frente muito rápida, no entanto, ainda não está definida uma 

forma de tensão normalizada e tampouco o ensaio para testar a suportabilidade da 

isolação para sobretensões de frente muito rápida, o que pode remeter a conclusão 

de que todos os equipamentos adquiridos para operarem acoplados às  SIGs, não 

foram testados visando a suportabilidade dos surtos proveniente dos chaveamentos, 

citadas no Capítulo 1 deste trabalho, salvo se em contrário foram especificados 

pelos clientes durante o processo de aquisição dos equipamentos. 

 A indústria de transformadores utiliza, para a análise da resposta transitória 

e projeto da isolação de enrolamentos, técnicas avançadas de modelamento 

matemático e de resolução através de métodos adequados em computador. Todavia 

a validade dos modelos convencionais está limitada à frequências de até algumas 

centenas de kHz. Em consequência, o desempenho do equipamento 

correspondente quando em operação,  pode ser  comprometido quando submetido à 

sobretensões transitórias de frente muito rápidas, que podem atingir frequências até 

100 MHz. 

 

 

2.4 FENÔMENOS TRANSITÓRIOS DE FRENTE MUITO RÁPIDA 

 

 

 Segundo Rocha [13], as sobretensões de frente muito rápida aparecem no 

interior das instalações do sistema elétrico de potência, onde estão instalados os 

equipamentos, quando ocorre uma mudança instantânea, ou brusca, da tensão 

normal de operação. Essa mudança brusca da tensão, no interior ou nas 

proximidades das subestações, pode ocorrer como resultado da abertura ou 

fechamento de chaves secionadoras, do fechamento de disjuntores ou da aplicação 

de um curto-circuito monofásico nas linhas de transmissão nas proximidades.  

 Ao se efetuar uma manobra de abertura de uma chave secionadora, para 

desconectar um trecho de circuito/barramento, a partir do momento em que ocorre a 

separação elétrica dos contatos, vide Figura 5, o lado que fica em vazio mantém a 
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tensão U2 do sistema e decairá lentamente. Enquanto isso no lado ligado ao 

sistema, a tensão U1 continua a variar conforme a frequência da fonte. Como a 

velocidade de operação dos contatos é pequena, a diferença de potencial U1 - U2 

entre os mesmos acaba por superar a rigidez dielétrica do meio provocando um 

reacendimento do arco elétrico. O meio isolante entre os contatos da chave 

secionadora (ar, SF6, etc.) tenta extinguir a corrente antes que a separação 

mecânica entre os contatos seja suficiente para uma completa interrupção. Isto 

ocorre sucessivas vezes até que a distância entre contatos seja suficientemente 

grande para que não ocorram mais reacendimentos. 

 

L1

C1

U1 U2

C2

Chave

L1  Indutância que alimenta o circuito
C1 Capacitância que alimenta o circuito
C2 Capacitância do lado circuito aberto

 
FIGURA 5 -  MANOBRA DE CHAVE EM UM TRECHO DE CIRCUITO/BARRAMENTO 

 

 

 No fechamento de uma chave secionadora acontece um movimento 

contrário do descrito acima. Enquanto seus contatos se aproximam, o campo elétrico 

entre eles aumenta, até que uma descarga elétrica aconteça. Em geral, a primeira 

descarga elétrica entre os dois contatos acontece no máximo da tensão de 

frequência fundamental, devido a sua, já mencionada, baixa velocidade de 

operação. Depois que isto acontece, uma corrente flui através do arco elétrico e 

carrega o trecho aberto de barramento, com a tensão do lado da fonte, desta forma, 

a diferença de potencial entre contatos decresce e o arco elétrico se extingue. 

Durante uma manobra de chave secionadora, uma tensão residual, carga 

armazenada, que decai lentamente, permanece no trecho de barramento "flutuante" 

(trecho manobrado), que funciona como se fosse um capacitor carregado. Este valor 
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de tensão residual é fator determinante da amplitude máxima das sobretensões que 

se desenvolverão no interior das instalações. No instante em que ocorre cada um 

dos reacendimentos, nos terminais da chave secionadora tem-se: de um lado a 

tensão U1 da fonte e do outro a tensão residual U2 - carga armazenada. Neste 

momento, são gerados dois impulsos de tensão (e dois de corrente, associados) que 

trafegam no circuito, a partir dos dois terminais da chave secionadora. 

 No caso específico das SIGs, a amplitude e a forma da sobretensão 

transiente de frente muito rápida, dependem da sua configuração, do ponto de 

medição, das cargas residuais, da velocidade dos contatos das chaves, assimetria 

da tensão de disrupção. Como citado anteriormente, são causadas pela operação 

das chaves, e seu nível de sobretensão é da ordem de até 2.0 pu.   

 De acordo com Meppelink [14], a formação de Very Fast Transients - VFT 

em um trecho de uma SIG pode ser dividido em internas e externas, e apresentam 

diferentes formas, devido às características físicas da instalação. As internas são 

explicadas através da teoria das ondas trafegantes, sendo que reflexões em 

pequenos trechos são mais críticos, pois as ondas refletidas podem ser ampliadas, e 

assumir até 1,5 pu. Pela interpretação das ondas trafegantes, as externas, do lado 

de fora do encapsulamento, podem ser compreendidas, pela análise de um circuito 

equivalente simplificado, vide Figura 6, onde a linha de transmissão está conectada 

diretamente à SIG. Se a chave provoca uma onda trafegante, com 0,5 pu de 

amplitude, e se propaga até o final do barramento blindado, onde normalmente 

estão localizadas as buchas, um campo eletromagnético ocorre do lado externo do 

barramento, causando o crescimento do transiente da tensão do encapsulamento. 

Este efeito pode ser explicado utilizando o circuito equivalente da Figura 7, onde o 

barramento como a linha e o encapsulamento são representados por elementos LC. 

O circuito equivalente pode ser simplificado pela Figura 8,  para se estimar a pior 

situação da tensão de pico Vk. 
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FIGURA 6 -  PROPAGAÇÃO DAS ONDAS TRAFEGANTES CAUSADAS PELA OPERAÇÃO DA 

CHAVE 
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FIGURA 7 -  REPRESENTAÇÃO DO FENÔMENO ATRAVÉS DE ELEMENTOS DISCRETOS  
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FIGURA 8 -  DIAGRAMA SIMPLIFICADO PARA O CÁLCULO DA TENSÃO A TERRA 

FONTE: MEPPELINK [14] 
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As chaves seccionadoras são projetadas para interromper, na condição de 

disjuntor aberto, a pequena corrente de carga que flui no circuito. Uma vez que a 

velocidade de separação dos contatos da chave seccionadora é geralmente lento, 

reacendimentos ocorrerão inúmeras vezes antes da completa interrupção, 

provocando o aparecimento da tensão de alta frequência a cada reacendimento. Os 

transientes gerados dependem da configuração da SIG e da sobreposição de ondas 

refletidas e refratadas em descontinuidades, por exemplo, as buchas, como citado 

no item anterior. As principais frequências da VFT dependem do comprimento da 

seção da SIG afetadas pela operação das chaves e estão na faixa de 1 MHz até 40 

MHz para a componente de base e ainda maior para as frequências sobrepostas, 

podendo atingir até 100 MHz. 

 Para a avaliação da VFT as cargas remanescentes do lado da carga da chave 

seccionadora devem ser levadas em consideração. Para uma chave seccionadora 

normal com uma velocidade lenta a carga residual pode  atingir 0,5 pu podendo nas 

situações mais desfavoráveis atingir 1,5 pu.  Para estes casos, as sobretensões 

resultantes estão na faixa de 1,7 pu e podem atingir 2,0 pu., de acordo com as 

pesquisas de Chen [15]. 

 

 

2.5 ENROLAMENTOS DOS TRANSFORMADORES SUBMETIDOS A 

FENÔMENOS TRANSITÓRIOS. 

 

 

 A influência da VFT no transformador é devida principalmente à sua 

distribuição extremamente não-linear de tensão ao longo do enrolamento de alta 

tensão, que é prejudicial para o isolamento das primeiras espiras do enrolamento do 

transformador. A distribuição VFT ao longo do enrolamento depende da estrutura 

interna do transformador. Quando a frequência de VFT é coincidente com a 

frequência de oscilação transitória, a tensão entre as primeiras espiras do 

enrolamento pode atingir 25% do valor de pico total oscilatório. Em um 

transformador de 500 kV, a tensão disruptiva entre espiras é cerca de 100 kV para o 

impulso atmosférico, o mesmo equipamento submetido  a VFT, a tensão disruptiva 

entre espiras atinge 125 kV, segundo Chen [16]. 
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 Em um circuito representativo do transformador, frente a transitórios de 

tensão estão associados, o valor ôhmico da resistência entre os terminais de cada 

enrolamento, o valor da indutância própria de cada bobina, os valores de indutâncias 

mútuas entre os enrolamentos, os valores de capacitância encontrados ao longo de 

cada enrolamento, capacitâncias série - Cs e os valores de capacitâncias entre 

enrolamentos adjacentes e entre enrolamentos e partes estruturais aterradas do 

transformador, capacitâncias paralelas – Cg, apresentada na Figura 9 [7]. 
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FIGURA 9 -  REPRESENTAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR ATRAVÉS DE ELEMENTOS 

DISCRETOS 
 

 

 Segundo Wellaur [16], um transformador quando submetido à sobretensão 

transitória, durante os instantes iniciais, se comporta como uma cadeia de 

capacitores, representada na Figura 10.  A corrente circula pela reatância capacitiva 

da bobina, o que resulta em uma distribuição de tensão inicial determinada 

basicamente pelas capacitâncias do circuito. 

 



 36 

Cg

Cs

l
Cs

Cs

Cg

Cg

Cg
 

FIGURA 10 -  REPRESENTAÇÃO DO ENROLAMENTO DO TRANSFORMADOR NOS INSTANTES 
INICIAIS DA SOBRETENSÃO TRANSITÓRIA 

 

 

 Ainda segundo Wellauer [16], a distribuição de tensão nos instantes iniciais 

da sobretensão transitória, ao longo do comprimento x de um enrolamento, é mais 

uniforme quanto maior a distribuição do gradiente de tensão nos enrolamentos. 

Quanto menor a relação α = √(Cg/Cs), tanto menor, será o gradiente de potencial ao 

longo de todo o comprimento do enrolamento, pois,  neste caso a distribuição do 

gradiente de tensão é uniforme. No caso de α → 10, por exemplo, a distribuição do 

gradiente de tensão, não é uniforme, e será maior para as primeiras espiras do 

enrolamento, como pode ser observado na Figura 11.  
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FIGURA 11 -  DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO NO ENROLAMENTO 

 

 

 Como Cg é determinada por um compromisso entre distâncias elétricas 

mínimas aceitáveis e distâncias mecânicas mínimas. Cs torna-se a principal variável 

para controlar a distribuição inicial de tensão. O ajuste de Cs requer a adoção de 

tipos de enrolamentos mais complexos como, por exemplo, enrolamentos com 

espiras entrelaçadas, Figura 12, ou contendo blindagens internas, aumentando a Cs  

(entre espiras), reduzindo ao máximo α, quando necessários. 
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FIGURA 12 -  ENROLAMENTO EM DISCO CONTÍNUO (a) E  ENTRELAÇADO (b) 
 

 

 Passados os instantes iniciais do transitório, no caso um degrau de tensão, a 

corrente através dos elementos indutivos intensifica-se e a onda de tensão propaga-

se no enrolamento, acompanhada das oscilações teóricas de um circuito RLC no 

tempo, oscilando com diferentes frequências, a tensão ao longo do enrolamento 

apresenta, a cada instante, uma amplitude diferente. Estas tensões oscilam em 

torno do valor correspondente à distribuição final (t → ∞), ou indutiva, e serão tanto 

menores quanto mais próxima a distribuição inicial for da distribuição final; ou seja, 

também aqui, nas sobretensões oscilatórias, é desejável que o valor da constante α 

seja o menor possível. 

 Esta resposta oscilatória pode ser obtida analiticamente, em teoria, por 

ondas trafegantes e ondas estacionárias, para um enrolamento uniforme. Na prática, 

entretanto, existem enrolamentos complexos que apresentam descontinuidades, 

sejam estas, por exemplo, regiões com derivações de tensão ou mesmo onde o tipo 

construtivo do enrolamento é modificado com a finalidade de minimizar o impacto 

das sobretensões transitórias. A prática adotada então é  a solução numérica de um 

modelo do transformador cujos parâmetros representem exatamente tais 

descontinuidades, o modelo de parâmetros concentrados é limitado para 
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determinadas faixas de frequências, pois, no transformador real, alguns parâmetros 

são dependentes da frequência [13]. 

 

 

2.6 NÍVEIS DE ISOLAMENTO NORMALIZADOS 

 

 

 A parte interna do transformador se constitui por isolantes não auto-

regenerativos, não permitem descargas quando solicitados. Um transformador é 

uma malha complexa de parâmetros distribuídos, compreendendo indutâncias, 

capacitâncias e resistências. 

 Isolamentos auto-regenerativos são aqueles que têm a capacidade de 

recuperação dielétrica após a ocorrência de uma descarga causada pela aplicação 

da tensão de ensaio de laboratório, por exemplo: a parte externa das buchas de 

transformadores de potência, reatores, transformadores para instrumentos, parte 

externas dos equipamentos de manobra, cadeias isoladoras e outros. 

 Isolamentos não regenerativos são aqueles que, não tem a capacidade de 

recuperação dielétrica após a ocorrência de uma descarga causada pela aplicação 

da tensão de ensaio. Nestes equipamentos, há uma danificação parcial ou total do 

isolamento após a aplicação da descarga, por exemplo: enrolamentos dos 

transformadores de potência, enrolamentos de reatores, enrolamentos de 

transformadores para instrumentos e outras. 

 O nível de isolamento de um equipamento é o conjunto de tensões 

suportáveis nominais, aplicados ao equipamento durante os ensaios e definidos em 

norma específica para a finalidade. A NBR 6939/2000 [12] recomenda duas faixas 

de tensões máximas para os equipamentos:  

− Faixa 1: acima de 1 kV até 245 kV, inclusive. Esta faixa cobre tanto 

sistemas de transmissão como de distribuição. Os diferentes aspectos 

operacionais, entretanto, deverão ser considerados na seleção do nível 

de isolamento nominal do equipamento; 

− Faixa 2: acima de 245 kV: esta faixa cobre os sistemas de transmissão. 

 As tensões definidas em norma, a serem aplicadas nos ensaios para tensão 

suportável de impulso de manobra, tensão suportável de impulso atmosférico, 
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tensão suportável nominal a frequência industrial de curta duração, são os ensaios 

indicados na 5ª linha do Quadro 1. 

 A tensão suportável nominal de impulso de manobra ou atmosférica é o 

valor eficaz especificado de uma tensão suportável de impulso de manobra ou 

atmosférica, que caracteriza o isolamento de um equipamento.  A norma NBR 6939 

define os padrões de forma, descritos no Quadro 1 e estabelece que para os 

equipamentos com tensões de operação máxima  entre 1 kV < Vmax ≤ 245kV, 

consideram-se para o estabelecimento do nível de isolamento as tensões 

suportáveis nominais de impulso atmosférico e a frequência industrial de curta 

duração, conforme Tabela 3. Para os equipamentos com tensões iguais e acima de 

300 kV consideram-se para o  estabelecimento do nível de isolamento as tensões 

suportáveis nominais de impulso atmosférico e manobra, conforme valores descritos 

na Tabela 4. 
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TABELA 3 -  NÍVEIS DE ISOLAMENTO 1 KV < VMAX ≤ 245KV  

Tensão Máxima do 
Equipamento (kV eficaz) 

Tensão suportável Nominal à 
Frequência Industrial durante 1 

minuto (kV eficaz) crista) 

Tensão suportável Nominal de 
Impulso Atmosférico (kV 

1,2 10 30 

3,6 10 
20 
40 

7,2 20 
40 
60 

12 28 
60 
75 
95 

15 34 
95 
110 

17,5 38 
75 
95 

24 50 
95 
125 
150 

36 70 
145 
170 
200 

52 95 250 

72,5 140 
325 
350 

92,4 
150 
185 

380 
450 

123 
185 
230 

450 
550 

145 
185 
230 
275 

450 
550 
650 

170 
230 
275 
325 

550 
650 
750 

245 

275 
325 
360 
395 
460 

650 
750 
850 
950 
1050 

FONTE: NBR 6939 [12] 
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TABELA 4 -  NÍVEIS DE ISOLAMENTO VMAX > 245KV 

Tensão suportável de impulso de manobra 
Tensão 

Máxima do 
Equipamento 

(kV eficaz) 

Isolação 
longitudinal (kV 

crista) 

Fase-terra (kV 
crista) 

Fase-terra 
(relação para o 
valor de crista 

fase terra) 

Tensão suportável 
Nominal de Impulso 

Atmosférico (kV crista) 

750 750 1,50 
850 
950 300 

750 850 1,50 
950 
1050 

850 850 1,50 
950 
1050 362 

850 950 1,50 
1050 
1175 

850 850 1,60 
1050 
1175 420 

950 950 1,50 
1175 
1300 

420/460 950 1050 1,50 
1300 
1425 

525 950 950 1,70 
1175 
1300 

950 1050 1,60 
1300 
1425 525/550 

950 1175 1,50 
1425 
1550 

550 950 1300 1,50 
1550 
1675 

765 1175 1300 1,70 
1675 
1800 

1175 1425 1,70 
1800 
1950 765/800 

1175 1550 1,60 
1950 
2100 

FONTE: NBR 6939 [12] 

  

 As normas de coordenação de isolamento fixam os níveis de isolamento, 

conforme valores citados nas Tabelas 3 e 4, as quais servirão de orientação para  

especificação dos equipamentos. Observa-se no Quadro 1, referente aos tipos de 

sobretensões e as formas de ondas, que embora sendo mencionada as de frente 

muito rápida, não há qualquer menção objetiva, para ensaios dielétricos visando 

comprovar a suportabilidade para esses fenômenos. Cabe ressaltar que a NBR 

5356, que trata da especificação de transformadores de potência, foi totalmente 

revisada e reeditada em 2007, também não recomendou ensaios padronizados para 

verificação da suportabilidade dos transformadores de potência frente à tensões 

transitórias de frente muito rápida. 
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2.7 ENSAIOS 

 

 

 O objetivo principal de se submeter os equipamentos a determinados 

ensaios é demonstrar se eles estão aptos a atender os requisitos especificados. 

Desta forma, tem-se certa garantia de que os equipamentos deverão operar 

satisfatoriamente sob as condições reais do sistema,  simulados durante os ensaios. 

 Os ensaios a que cada equipamento deverá ser submetido são 

estabelecidos pelas Normas Técnicas referentes ao equipamento. As Normas são 

preparadas por entidades especializadas, normalmente com a colaboração de 

fabricantes e usuários, visando a padronização de características elétricas, métodos 

de ensaio e cálculo de ciclos de trabalho que o equipamento deverá executar em 

serviço. Evidentemente, esta padronização tem efeito direto na redução dos custos 

dos equipamentos, D’Ajuz [18]. 

 No Brasil, a entidade responsável pela elaboração das Normas Técnicas é a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Outras normas muito 

referenciadas são a International Electrotechnical Commission – IEC e a American 

National Standards Institute – ANSI. 

 Conforme ABNT NBR 5356[19], os ensaios podem ser classificados em: de 

rotina, de tipo e especiais. 

 

 

2.7.1 Ensaios de rotina – NBR 5361/1193 

 

 

 Devem ser realizados em todos os equipamentos adquiridos, com o objetivo 

de verificar a qualidade e uniformidade da mão de obra e dos materiais empregados 

na fabricação dos equipamentos. Os ensaios padronizados devem ser realizados 

conforme orientações complementares citados na NBR 5380 [20]: 

a) Resistência elétrica dos enrolamentos - realizado em todas as posições 

do comutador para verificar se as conexões estão apropriadas e medir o 

valor da resistência dos enrolamentos do transformador que multiplicado 

pela corrente de fase ao quadrado (I²) resultará nas perdas ôhmicas 

utilizadas no cálculo das perdas totais;  
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b) Relação de tensões - realizado em todas as posições do comutador e 

verifica se a relação existente entre os enrolamentos está dentro dos 

limites dos padrões normalizados. Como se utiliza o método do 

transformador de referência de relação variável verifica-se também, a 

polaridade, deslocamento angular e a sequência de fase dos 

enrolamentos; 

c) Resistência de isolamento - tem por finalidade verificar a resistência do 

isolamento dos enrolamentos entre si e entre os enrolamentos e a terra, 

com o transformador completamente montado; 

d) Polaridade (realizado em conjunto com o ensaio de relação de tensões, 

vide b); 

e) Deslocamento angular e sequência de fases (realizado em conjunto com 

o ensaio de relação de tensões, vide b); 

f) Perdas (em vazio e em carga) - o ensaio de perdas em vazio tem por 

finalidade medir a corrente de excitação e as perdas no núcleo do 

transformador quando estiver operando sem carga. O ensaio de perdas 

em carga tem por finalidade medir a impedância de curto-circuito e as 

perdas dos enrolamentos do transformador quando estiver operando com 

a máxima carga; 

g) Corrente de excitação - é o valor eficaz da corrente que flui através do 

terminal de linha de um enrolamento, quando a tensão nominal (tensão 

de derivação) à frequência nominal é aplicada a este enrolamento, 

estando o outro (ou outros) enrolamento(s) em circuito aberto;  

h) Impedância de curto-circuito (realizado em conjunto com o ensaio de 

perdas, vide f); 

i) Ensaios dielétricos:  

− Tensão suportável à frequência industrial, aplicada à fiação e aos 

acessórios - tem por finalidade comprovar a suportabilidade 

dielétrica da fiação e acessórios; 

− Tensão suportável à frequência industrial, este ensaio visa verificar a 

isolação e distâncias elétricas de alta e baixa tensão contra as 

partes aterradas. O transformador deve suportar os ensaios de  

tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 minuto. 

Deve ser aplicada a tensão de ensaio, correspondente ao nível de 
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isolamento citados nas Tabelas 5 e 6, entre os terminais do 

enrolamento e a terra sem que se produzam descargas disruptivas e 

sem que haja evidência de falha; 

− Tensão induzida, para transformadores com tensão máxima do 

equipamento < 242 kV: este ensaio tem por finalidade comprovar 

que o isolamento entre enrolamentos, espiras e terminais, suportará 

sobretensões temporárias. Aplica-se uma tensão igual ao dobro da 

tensão de derivação utilizada no ensaio com o circuito em vazio, 

porém, este valor não pode ultrapassar ao valor correspondente ao 

nível de isolamento especificado nas Tabelas 5 e 6. Devem ser 

capazes de suportar o ensaio de tensão induzida de curta duração 

sem que produzam descargas disruptivas e sem que haja evidência 

de falha. A duração do ensaio deve ser de 7.200 ciclos com 

frequência de ensaio não inferior à 120Hz e não superior à 480Hz. A 

frequência do ensaio deve ser aumentada para não saturar o núcleo 

já que será aplicado um valor em torno do dobro da tensão nominal, 

vide Figura 13, WEG [21]; 
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FIGURA 13 -  DISTRIBUIÇÃO DE TENSÃO INDUZIDA NO ENROLAMENTO 

 

 

− Tensão induzida de longa duração, com medição de descargas 

parciais, para transformadores com tensão máxima do equipamento 

≥ 362 kV - comprovar que o isolamento entre enrolamentos, espiras 

e terminais, suportará sobretensões temporárias, com medição de 

descargas parciais. 
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− A medição de descargas parciais durante toda a duração do 

ensaio é uma ferramenta valiosa tanto para o fornecedor quanto 

para o comprador. O aparecimento de descargas parciais 

durante o ensaio pode indicar uma deficiência no isolamento 

antes que ocorra a ruptura. Este ensaio verifica uma operação 

livre de descargas parciais durante as condições operacionais.   

− O fenômeno das descargas parciais ocorre em cavidades ou 

inclusões de constante dielétrica diferente, e se distribui pelo 

material, submetendo a cavidade ou inclusão a um  gradiente 

de tensão em excesso ao gradiente máximo suportável pela 

mesma.  

− Este fenômeno dará origem a pequenas descargas disruptivas 

no interior da cavidade, acarretando um processo temporal de 

deterioração progressiva do material e eventualmente a falha do 

equipamento.  

− Tensão suportável nominal de impulso de manobra, para 

transformadores com tensão máxima do equipamento ≥ 362 kV: este 

ensaio visa, fundamentalmente, a verificação do isolamento de um 

transformador quando é solicitado por ondas de sobretensões 

oriundas de manobras; 

− Tensão suportável nominal de impulso atmosférico, para 

transformadores com tensão máxima do equipamento ≥ 362 kV: este 

ensaio visa, fundamentalmente, a verificação do isolamento de um 

transformador quando é solicitado por ondas de sobretensão de 

origem atmosférica. 
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TABELA 5 -  NÍVEIS DE ISOLAMENTO PARA TENSÕES MÁXIMA DO EQUIPAMENTO ≤ 245KV 
Tensão suportável Nominal de 

Impulso Atmosférico Tensão Máxima do 
Equipamento (kV eficaz) Pleno kV 

(crista) 
Cortado kV 

(crista) 

Tensão suportável Nominal à 
Frequência Industrial durante 1 

minuto e tensão induzida kV 
(eficaz) 

0,6   4 
1,2   10 

7,2 
40 
60 

44 
66 

20 
 

15 
95 
110 

105 
121 

34 

24,2 
125 
150 

138 
155 

50 

36,2 
150 
170 
200 

165 
165 
187 

70 

72,5 350 385 140 

92,4 
380 
450 

418 
495 

150 
185 

145 
450 
550 
650 

495 
605 
715 

185 
230 
275 

242 
750 
850 
950 

825 
935 
1045 

325 
360 
395 

FONTE: NBR 5356 [19] 

 

TABELA 6 -  NÍVEIS DE ISOLAMENTO PARA TENSÕES MÁXIMA DO EQUIPAMENTO ≤ 362KV 
Tensão suportável nominal de impulso 

Tensão Máxima do 
Equipamento (kV 

eficaz) 
Com impulso de 

manobra kV (crista) 

Com impulso 
atmosférico pleno 

normalizado 
kv(crista) 

Com impulso 
atmosférico cortado 

kv(crista) 

362 
850 
950 

950 
1050 
1175 

1045 
1155 
1292 

460 1050 
1300 
1425 

1430 
1567 

550 
1050 
1175 
1300 

1300 
1425 
1550 
1675 

1430 
1567 
1705 
1842 

800 
1425 
1550 

1800 
1950 
1800 
1950 
2100 

1980 
2145 
1980 
2145 
2310 

FONTE: NBR 5356 [19] 
 

j) Estanqueidade e resistência à pressão, a quente, em transformadores 

subterrâneos de qualquer potência nominal, e à temperatura ambiente 

nos demais transformadores de potência igual ou superior a 750 kVA; 

k) Verificação do funcionamento dos acessórios; 
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l) Ensaios no óleo isolante, após contato com o equipamento, em 

transformadores com tensão máxima do equipamento ≥ 72,5 kV, ou 

potência nominal  ≥ 5 MVA; 

m) Ensaios de verificação da pintura da parte externa de transformadores 

com tensão máxima  ≥ 242 kV; 

 

 

2.7.2 Ensaios de tipo – NBR 5356/1993 

 

 

 Devem ser realizados em apenas um dos equipamentos adquiridos, com o 

objetivo de se verificar uma característica do projeto.  

a) Ensaio de elevação de temperatura - comprovar que o equipamento irá 

operar com potência máxima sem violar os limites térmicos da classe de 

isolamento; 

b) Tensão suportável nominal de impulso atmosférico, para 

transformadores com tensão máxima do equipamento ≤ 242 kV; 

c) Nível de ruído - comprovar que o equipamento irá operar com o nível de 

ruído dentro dos  limites padrões; 

d) Ensaios no óleo isolante, após contato com o equipamento, em 

transformadores com tensão máxima do equipamento ≤ 36,2 kV; 

e) Medição da potência absorvida pelos motores de bombas de óleo e 

ventiladores. 

 

 

2.7.3 Ensaios especiais– NBR 5356/1993 

 

 

 São aqueles que não são caracterizados como rotina ou tipo: 

a) Ensaio de curto-circuito - visa comprovar a suportabilidade do 

equipamento quando submetido a curto-circuito, transformadores, junto 

com todos os equipamentos e acessórios, devem ser projetados e 

construídos para resistir, sem danos, aos efeitos térmicos e dinâmicos 

das correntes de curtos-circuitos externos; 
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b) Medição da impedância de sequência zero em transformadores 

trifásicos: A impedância de seqüência zero é medida somente em 

enrolamentos ligados em estrela com neutro acessível. Nas demais 

ligações, a impedância de seqüência zero é infinita;  

c) Medição dos harmônicos na corrente de excitação;  

d) Análise cromatográfica dos gases dissolvidos no óleo isolante - verificar 

a presença de gases combustíveis dissolvidos no óleo, notadamente 

após a execução dos ensaios dielétricos; 

f) Fator de potência do isolamento - verificar as perdas em w e a corrente 

de fuga das capacitâncias entre enrolamentos e entre enrolamentos e a 

terra; 

g) Vácuo interno - verificar a suportabilidade do tanque do equipamento 

quando submetido a vácuo; 

h) Nível de tensão de radiointerferência - verificar quais os níveis de 

radiointerferência do equipamento; 

i) Ensaios para verificação do esquema de pintura das partes internas e 

externa do transformador conforme a NBR 11388. 

 Na revisão da NBR 5356, realizada em 2007, os ensaios de rotina, tipo e 

especiais foram reavaliados, com pequenas mudanças nos ensaios de rotina e tipo. 

As inclusões mais significativas, ocorreram na relação dos ensaios especiais,  

ficando demonstrado a preocupação com a questão dos surtos transferidos entre 

enrolamentos, o que pode ser considerado um avanço em termos da avaliação dos 

transformadores de potência quanto à suportabilidade a fenômenos transitórios.  

Ressalte-se, no entanto, no que diz respeito aos ensaios dielétricos, razão deste 

trabalho de dissertação, os mesmos não foram padronizados, apenas foram citados 

como ensaios dielétricos especiais. Com o propósito, de se comparar os ensaios, 

entre as duas versões da norma, a seguir serão relacionados os ensaios de rotina, 

tipo e especiais citados na NBR 5356/2007 [22]. 

 

 

2.7.4 Ensaios de rotina – NBR 5356/2007 

 

 

a) Medição da resistência dos enrolamentos; 
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b) Medição da relação de transformação e polaridade e verificação do 

deslocamento angular e sequência de fases; 

c) Medição da impedância de curto-circuito e das perdas em carga; 

d) Medição perdas em vazio e corrente de excitação; 

e) Ensaios dielétricos de rotina; 

f) Ensaios de comutador de derivações em carga quando aplicável; 

g) Medição da resistência de isolamento;  

h) Estanqueidade e resistência à pressão a quente; 

j) Verificação do funcionamento dos acessórios; 

k) Ensaios de óleo isolante; 

l) Verificação da espessura e aderência da pintura da parte externa de 

transformadores com Um=242Kv. 

 

 

2.7.5 Ensaios de tipo – NBR 5356/2007 

 

 

a) Ensaio de elevação de temperatura; 

b) Ensaios dielétricos; 

c) Ensaios de óleo para transformadores de tensão nominal < 72,5. kV; 

 

 

2.7.6 Ensaios especiais – NBR 5356/2007 

 

 

a) Ensaios dielétricos especiais; 

b) Medição das capacitâncias entre o enrolamento e a terra, e entre os 

enrolamentos; 

c) Medição das características da tensão transitória transferida; 

d) Medição das impedâncias de sequência zero em transformadores 

trifásicas; 

e) Ensaio de suportabilidade a curto-circuito; 

f) Determinação do nível de ruído audível; 

g) Medição de harmônicos da corrente de excitação;  
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h) Medição da potência absorvida pelos motores das bombas de óleo e dos 

ventiladores; 

i) Medição do fator de dissipação da isolação (medição do fator de 

potência do isolamento); 

j) Análise cromatográfica dos gases dissolvidos no óleo isolante;  

k) Vácuo interno; 

m) Verificação do esquema de pintura da parte interna; 

n) Nível de tensão de radiointerferência; 

o) Medição da resposta em frequência e impedância terminal; um sinal de 

excitação de frequência variável é aplicado e medido na entrada do 

enrolamento a ser analisado, o sinal de saída do enrolamento em 

análise é medido e assim a função de transferência é calculada;  

p) Ensaio do grau de polimerização do papel- visa verificar o estado do 

papel através da medição dos anéis de glicose na celulose; 

q) Medição do ponto de orvalho – visa verificar a umidade na superfície dos 

enrolamentos; 

r) Levantamento da curva de saturação e medição da reatância em núcleo 

em ar do enrolamento. 

 

 

2.8 ENSAIOS DIELÉTRICOS 

 

 

 Os ensaios dielétricos são realizados de acordo os procedimentos das 

normas e tem por objetivo verificar se um equipamento está em conformidade com 

as tensões suportáveis nominais que determinam o seu nível de isolamento. Os 

ensaios dielétricos padronizados, tensão suportável, tensão induzida de curta e 

longa duração, embora de extrema importância para o desempenho do 

equipamento, não serão estudados nesta seção, destaca-se, no entanto, os 

conceitos e procedimentos para a  realização dos  ensaios de impulso, que serão 

parte fundamental no procedimento de ensaio proposto no Capítulo 3 deste trabalho. 

 Os ensaios dielétricos  são realizados com o gerador de impulso, vide Figura 

14, destacando-se os ensaios de impulso atmosférico e impulso de manobra, pelos 

quais se simula, em laboratório, sobretensões , originadas, respectivamente, por 



 52 

descargas atmosféricas e surtos provenientes de chaveamentos no sistema de 

potência.  

 O circuito para ensaio dielétrico de impulso pode ser dividido em:  

− Gerador de impulso, com seus componentes adicionais;  

− Objeto sob ensaio;  

− Circuito de medição de tensão; 

− Circuito de corte 

 

Divisor Capacitivo

Tensão e Corrente

Gerador de Impulso

Centelhador

 
FIGURA 14 -  LABORATÓRIO DE ALTA TENSÃO E CIRCUITO DE ENSAIO. 

 

 

 

2.8.1 Gerador de Impulso 

 

 

 Entre as diversas técnicas utilizadas para a geração de impulsos de tensão, 

a mais prática e eficiente é a que utiliza uma associação de capacitores em série,  

podendo ser utilizado tanto para a geração de impulsos atmosféricos quanto os de 

manobra.  

 O circuito multiplicador de Marx  é constituído por quatro estágios, onde RL é 

denominada resistência de carga, RS a resistência de frente, Rp a resistência de 

cauda e Cs a capacitância de cada estágio, sendo o objeto de ensaio representado 

somente por sua capacitância Cb, em relação à terra, conforme esquema elétrico 

apresentado na Figura 15. 
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OBJETO SOB ENSAIO (Cb)

Rp

SG
FONTE
DC

RL RL
SG

Rp

Cs

Rs

Cs Cs

Rp

Rs

Cs

RL

Rs

RL
SG

Rp

Rs

SG

 

FIGURA 15 -  GERADOR DE IMPULSO DE MARX 
 

 

 O princípio de funcionamento do gerador de impulso consiste em carregar os 

capacitores Cs de todos os estágios em paralelo, através de uma fonte de corrente 

contínua usualmente com tensão máxima da ordem de 50 kV a 200 kV. Concluído  o 

período de carga, a energia armazenada no gerador de impulso é descarregada no 

terminal de alta tensão do objeto sob ensaio, pela disrupção intencional dos 

centelhadores de esfera SG, conectando, assim, todos os estágios em série. A 

tensão máxima a ser aplicada ao objeto sob ensaio será, então, a soma das tensões 

de carga armazenadas nos estágios individuais. Os geradores de impulso podem 

ser  formados  por diversas configurações,  se por exemplo, 16 estágios, sua tensão 

máxima de carga será equivalente a 3.200 kV, quando todos os estágios tiverem 

sido individualmente carregados com a tensão de 200 kV, ou por 24 estágios, tensão 

máxima de carga será equivalente a 2.400 kV, quando todos os estágios tiverem 

sido individualmente carregados com a tensão de 100 kV [21,23]. 

 

 

2.8.2 Objeto sob ensaio 

 

 

 O objeto sob ensaio, no caso, pode ser um transformador, reator, 

autotransformador caracterizado por sua capacitância efetiva C e sua indutância L.  
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2.8.3 Circuito de medição da tensão  

 

 

 O circuito de medição de tensão é constituído por um divisor de tensão e um 

ou mais instrumentos de medição. Normalmente é usado um osciloscópio como 

instrumento de medição, juntamente com um voltímetro de crista. O osciloscópio é 

usado para registrar a forma de impulso e o valor da crista.  

 

 

2.8.4 Circuito de corte  

 

 

 O circuito de corte consiste de um centelhador que é ligado entre o terminal 

ensaiado do objeto sob ensaio e a terra, através de condutores. Pode ser usado um 

centelhador de pontas ou algum tipo de centelhador com disparo controlado. 

 Somente a utilização do centelhador com disparo controlado permite um 

ajuste do tempo de corte com uma precisão suficiente para obterem-se tempos até o 

corte razoavelmente idênticos, que permitam a constatação de falhas por 

comparação de oscilogramas após o corte. 

 

 

2.8.5 Tensão suportável nominal de impulso de manobra 

 

 

 A forma de onda dos impulsos de manobra está compreendida entre as 

formas de onda definidas para os impulsos atmosféricos e para os ensaios de baixa 

frequência, frente lenta, vide Quadro 1. Assim sendo, transformadores que suportam 

a aplicação dos ensaios de baixa frequência e de impulso atmosférico, deveriam 

suportar também a aplicação do ensaio de impulso de manobra, se a amplitude 

destes impulsos correspondesse entre 80 % e 85 % da tensão suportável nominal 

sob impulso atmosférico. Experiência da indústria, entretanto, demonstra que a 

consideração anterior não é verdadeira em todos os casos, sendo então 

recomendada a realização do ensaio de impulso de manobra para avaliar 
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adequadamente a suportabilidade de transformadores, especialmente quando 

operam em sistemas com tensão máxima de operação de 362 kV e superiores. A 

tensão suportável de impulso de manobra geralmente adotado é de 83 % do valor 

correspondente para impulsos atmosféricos.  

A forma de onda padronizada para os impulsos de manobra é denominada 

250/2500 (Tcr =  250µs e T2 =  2500 µs), vide Quadro 1, com os valores de tensão 

definidos na Tabela 6. 

 Cada um dos terminais de linha dos enrolamentos do transformador deve 

ser submetido a seguinte sequência de impulsos de manobra: 

− Um impulso pleno com valor reduzido - 60 %; 

− Três impulsos plenos com valor especificado - 100%. 

 

 

2.8.6 Tensão suportável nominal de impulso atmosférico 

 

 

 As formas de onda aplicadas aos ensaios de impulso foram inicialmente 

padronizadas em 1937, pela American Institute of Electrical Engineers-Eletrical 

Eletronics Institute-National Electrical Manufactures Association - AIEE-EEI-NEMA, 

revisada pelo Institute of Electrical and Electronic Engineers -  IEEE, Std 4- 1978 

[24], tomando-se como base os registros de distúrbios no sistema elétrico, 

provenientes de quedas de raios. Definiu-se, então, que estes distúrbios poderiam 

ser representados por três tipos de impulso: ondas plenas, ondas cortadas e frentes 

de onda, representadas na Figura 16. 
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FIGURA 16 -  FORMAS DE ONDA PADRONIZADAS PARA IMPULSO ATMOSFÉRICO 

 

 

 Ainda que os distúrbios provocados por raios não possuam sempre essas 

formas de onda, o emprego de formas de onda padronizadas, frente rápida,  torna 

possível estabelecer limites mínimos de suportabilidade que os transformadores 

devem atender, Tabelas 5 e 6. 

A forma de onda padronizada para impulsos atmosférico é denominada 

1,2/50 ( T1 =  1,2µs e T2 =  50 µs), vide Quadro 1. 

 Desprezando-se o efeito da indutância e das capacitâncias parasitas no 

circuito de ensaio, o impulso de tensão aplicado ao equipamento em teste terá uma 

forma de onda similar à apresentada na Figura 17. 
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FIGURA 17 -  FORMA DE ONDA PARA ENSAIO DE IMPULSO ATMOSFÉRICO 

 

 

 Os impulsos atmosféricos se caracterizam por possuir forma de onda 

padronizada como 1,2/50, sendo o tempo virtual de frente igual a 1,2 µs ± 30 % e o 

tempo virtual de cauda equivalente a 50 µs ± 20 %. A sua caracterização é feita com 

base na amplitude da onda de tensão, nos tempos virtuais de frente e de cauda e, 

eventualmente, no tempo virtual até a disrupção, se o objeto sob ensaio não 

suportar a aplicação do impulso de tensão.  

 Para impulsos atmosféricos, é padronizada a técnica de medição de tempos 

virtuais ao invés dos valores reais, em face à dificuldade de determinação exata do 

momento da aplicação do impulso, já que o mesmo pode ser influenciado pelo 

transitório de disparo dos vários estágios do gerador de impulso, principalmente 

quando a caracterização da forma de onda é realizada com antigos sistemas de 

medição. 

 Na prática comum de laboratórios de alta tensão, a realização do ensaio de 

impulso em um determinado protótipo de equipamento elétrico é constituída pela 

montagem do equipamento que será testado, pelo ajuste do gerador de impulso com 

resistores adequados para um dado número de estágios utilizados, pela calibração 

da forma de onda e pela execução propriamente dita do procedimento de ensaio, 

atendendo rigorosamente às prescrições das normas técnicas apropriadas. 

 Impulsos plenos simulam distúrbios do tipo atmosférico, que se propagam 

por um certo comprimento da linha de transmissão antes de atingir o transformador. 
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Neste instante, o surto de tensão cresce do zero até a crista em torno de 2 µs e 

decai até o tempo de meio valor em 50 µs, com aproximadamente a forma de onda 

1,2/50 padronizada. 

 Impulsos cortados na cauda simulam a condição do distúrbio provocar 

descarga disruptiva em um isolador próximo da linha de transmissão, logo após a 

crista do surto de tensão ter penetrado no transformador. Frentes de onda, por sua 

vez, simulam a condição de uma descarga atmosférica atingir diretamente ou muito 

próxima de um dos terminais do transformador. Neste caso, a elevada taxa de 

crescimento da tensão provoca descarga disruptiva na bucha do transformador.  

 As três formas de onda padronizadas, vide Figura 14,  possuem diferenças 

nas durações e nas taxas de crescimento e de decaimento da sobretensão, 

solicitando de modo diferenciado a isolação dos enrolamentos do transformador. A 

onda plena, por sua maior duração, causa o desenvolvimento de oscilações mais 

intensas ao longo do enrolamento e, em conseqüência, provoca maiores solicitações 

tanto nas isolações entre espiras como entre seções do enrolamento, além de 

desenvolver elevadas tensões entre partes do enrolamento e entre enrolamento e 

partes aterradas. As ondas cortadas não provocam oscilações tão intensas como as 

ondas plenas, porém, pela sua amplitude superior, geram tensões mais elevadas 

especialmente nas porções iniciais do enrolamento e, em decorrência da queda 

abrupta da tensão aplicada no momento do corte, produzem maiores solicitações 

nas isolações entre espiras e entre seções do enrolamento. Nos impulsos de frente 

de onda a duração é ainda menor, entretanto, devido sua amplitude e taxa de 

crescimento bastante elevadas, causam respectivamente severas solicitações na 

isolação entre enrolamento e massa e entre espiras do enrolamento, particularmente 

em sua região inicial. 

 Na Tabela 7 (resumo das Tabelas 5 e 6),  estão indicados alguns valores 

usuais recomendados pela NBR 5356 [19,22],  para a realização dos ensaios de 

impulso atmosférico e impulso de manobra. O nível de isolamento dos enrolamentos 

deve corresponder ao valor especificado pelo comprador do transformador, o que 

será comprovado pelo desempenho do transformador aos ensaios dielétricos. 
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TABELA 7 -  NÍVEIS DE ISOLAMENTO RECOMENDADOS PELA NBR 5336 
Impulso Atmosférico (kV) Tensão Máxima 

Operação (kV) 
Frequência 

Industrial (kV) Onda Plena Onda Cortada 
Impulso de 

Manobra (kV) 
15 34 95 105 - 

36,2 70 150 165 - 
72,5 140 350 385 - 
145 230 550 605 - 
242 460 950 1045 - 
550 620 1550 1705 1175 
765 830 1800 1980 1550 

FONTE: NBR 5356 [19,22] 

 

 O ensaio de impulso atmosférico é a combinação de aplicações de ondas  

plenas cortadas numa única seqüência. A ordem recomendada para a aplicação dos 

diferentes ondas impulsivas é:  

− Ajuste da forma de onda – Tempo frente=1,2µs / Tempo cauda=50µs; 

− Um impulso pleno com valor reduzido - 60%; 

− Um impulso pleno com o valor especificado - 100%;  

− Um impulso cortado com valor reduzido - 60%;  

− Dois impulsos cortados com valor especificado - 100%;  

− Dois impulsos plenos com o valor especificado - 100%;  

 Quando aplicados ao terminal de neutro, a seguinte seqüência de impulsos 

deve ser aplicada, com o valor especificado para o impulso pleno correspondente ao 

nível de isolamento do terminal de neutro:  

− Um impulso pleno com valor reduzido - 60 %; 

− Dois impulsos plenos com valor especificado -100 %; 

− Um impulso pleno com valor reduzido 60 %; 

 O transformador deve suportar a aplicação do ensaio de impulso atmosférico 

sem que se produzam descargas disruptivas internas ou que haja evidências de 

defeito. 

 Eventuais falhas nas isolações do transformador podem ser avaliadas pela 

análise dos oscilogramas de tensão dos impulsos aplicados. Defeitos nas isolações 

entre espiras e entre seções do enrolamento, mesmo nos enrolamentos não 

diretamente ensaiados, causam discrepâncias significativas nos oscilogramas de 

tensão. Oscilogramas de corrente não são geralmente necessários para a detecção 

de defeitos, porém, pode fornecer informação útil no diagnóstico do defeito. 
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2.9 RESPOSTA EM FREQUÊNCIA E MATRIZ ADMITÂNCIA 

 

 

 O método de resposta em frequência está baseado na suposição que 

qualquer deformação mecânica nos enrolamentos ou núcleo dos transformadores 

pode ser associada com uma mudança das impedâncias do circuito equivalente e 

essas mudanças serem detectadas por uma função de transferência.  

 O ensaio de resposta em frequência, consiste na aplicação de um sinal 

senoidal de baixa tensão, 10V, como representado na Figura 18, variando a 

frequência do sinal aplicado, de 10Hz até 20MHz. Em outro terminal são medidos 

amplitude e ângulo do sinal da resposta correspondente ao sinal de aplicado. O sinal 

aplicado é mantido no mesmo nível para cada frequência de teste. Os resultados 

obtidos são apresentados em forma gráfica, segundo as medidas dos sinais de 

tensão e corrente de entrada e saída. Tem-se como resultado, tanto para amplitude, 

quanto para fase, a função transferência de tensão, ganho de tensão, V(w)=Vo/Vi , 

como mostrado na Figura 18a, ou seja, a relação entre o valor do sinal de tensão de 

saída Vo e o sinal de tensão de entrada Vi em função da frequência. 

 

(b)

V(w)

Vi
Vo

Sinal f(w)

Y(w)

Vi Ii

Sinal f(w)

(a)
 

FIGURA 18 -  MEDIÇÃO DA FUNÇÃO TRANSFERÊNCIA DE TENSÃO (a) E MEDIÇÃO DA 
FUNÇÃO TRANSFERÊNCIA ADMITÂNCIA(b). 

 

 

 Outra aplicação importante é a representação gráfica das impedâncias 

próprias, apresentando a relação entre o sinal de tensão de entrada e o sinal de 

corrente de entrada em função da frequência, obtendo-se a função de transferência 

impedância, Z(w)= Vi/Ii e a função transferência admitância, Y(w)=Ii/Vi, como 

mostrado na Figura 18 b.   
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Paulino [25], comenta que a avaliação dos resultados poderá ser  baseada em 

comparações de diferentes representações gráficas dos elementos testados. A 

experiência tem mostrado que esta comparação pode ser realizada em três faixas 

distintas de frequências:  

− Frequência baixa < 2 kHz: nesta faixa de frequências, as alterações 

observadas, estão relacionadas com ocorrências no núcleo de 

transformador e circuitos magnéticos, a avaliação nesta faixa de 

frequência tem que levar em consideração o magnetismo residual; 

− Frequência média de 2 kHz a  de 1 MHz: nesta faixa de frequências, as 

alterações observadas,  estão relacionadas com modificações na 

geometria, circuitos abertos e curto circuitos nos enrolamentos; 

− Frequências altas acima de 1MHz: nesta faixa de frequências, as 

alterações observadas estão relacionadas com alterações das conexões, 

buchas, conexões entre enrolamentos, comutadores e outros. 

 A análise das características gráficas, chamadas de assinaturas do 

equipamento sob teste, é realizada comparando-se curvas anteriores, obtidos em 

épocas distintas, do mesmo equipamento ou de unidades similares. Pode-se 

inclusive realizar comparação entre as fases do mesmo transformador. A 

comparação entre curvas, traços, verificação de características conhecidas, 

identificação de falhas, fazem parte da análise do teste de resposta em frequência. 

 A etapa inicial para obtenção do modelo do transformador em altas  

frequências, é a realização de  um  ensaio para obtenção da matriz de admitância 

em função da frequência. A próxima etapa é  fazer  o  ajuste  dessa matriz  com  a  

rotina vector fitting, proposta por Gustavsen [26], que fornece as funções de 

transferência usadas para a  implementação do modelo a ser utilizado. 

 Zanetta [27] sugere que a matriz de admitância de uma rede pode ser obtida 

experimentalmente, com base nas relações entre tensões e correntes injetadas: 

No domínio da frequência. 

 

)()()( sVsYsI busbusinj =  

 

 Expandindo-se a expressão acima, tem-se: 
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 Ao aplicar-se tensão no terminal j, e aterrarem-se os demais terminais tem-

se: 
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 Cada elemento da matriz admitância Y é uma relação entre corrente e 

tensão: 

 

)()(1)(1 sVjsjYsI =  

)()()( sVsYsI jiji =  

)()()( sVsYsI jnjn =  

 

 Para a solução geral: 

 

)(/)()( sVsIsY jiij =  ( i = 1 ...n e j =1...n) 

 

 Para se obter cada coluna da matriz Y, aplica-se tensão no nó 

correspondente da rede medindo-se  a corrente em todos os demais. Deve-se 

salientar que a matriz Y é simétrica, sendo assim, tornam-se redundantes algumas 

medidas de corrente quando se muda o ponto de aplicação de tensão. Além disso, 

conforme a topologia da rede pode haver elementos da matriz Y em posições 

diferentes, mas com valores iguais. 
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2.10 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO  

 

 

 Conclui-se da revisão bibliográfica que operações de manobra e algumas 

condições de falta em um sistema elétrico são reconhecidas como causa de tensões 

transitórias rápidas que solicitam os equipamentos a ele conectados. A resposta de 

enrolamentos de transformadores a fenômenos transitórios é motivo de vários 

trabalhos científicos desde o início deste século, no entanto, conforme pesquisado 

pelo autor desta dissertação, a resposta dos enrolamentos dos transformadores às 

tensões transitórias de frente muito rápida, tem sobremaneira despertado o interesse 

dos pesquisadores, o que se explica, face ao aumento de falhas atribuídas ao 

fenômeno. 
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3 DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

 Neste capítulo está descrita a sequência dos ensaios dielétricos realizados 

em transformadores elevadores monofásicos, nos anos de 2010 e 2011, também 

serão descritos os ensaios não padronizados, a relação de equipamentos e 

instrumentos utilizados no desenvolvimento experimental. 

 

 

3.1 RELAÇÃO E SEQUÊNCIA DOS ENSAIOS 

 

 

− Resposta em frequência (antes dos ensaios); 

− Ensaio de impulso cortado reduzido (corte no SF6); 

− Ensaio de impulso cortado pleno (corte no SF6); 

− 01 impulso pleno reduzido; 

− 01 impulso pleno; 

− 01 impulso cortado reduzido (corte no Ar); 

− 02 impulsos “cortado pleno” (corte no Ar); 

− 02 impulsos “pleno”; 

− Resposta em frequência (após os ensaios); 

− Matriz admitância.  

 

 

3.2 ENSAIO DE IMPULSO VFT 

 

 

 Durante um curto-circuito monofásico a tensão no ponto de falta cai de um 

valor conhecido V para zero em um intervalo de tempo t, muito pequeno, havendo 

uma variação brusca da tensão. No caso das SIG’s a distância entre condutor e 

invólucro é muito pequena, vide Figura 6,  fazendo com que o tempo de variação da 

tensão se situe na ordem de ηs. A brusca variação de tensão  provocará os surtos 

trafegantes em forma de degrau de tensão em todos os barramentos diretamente 
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conectados ao ponto de defeito, gerando dois surtos em sentidos opostos. A 

proposta é produzir esse mesmo fenômeno em laboratório, através do  corte de uma 

onda de impulso em um valor pré-determinado de tensão, através de um dispositivo,  

composto por dois eletrodos esféricos metálicos através dos quais se origina a 

descarga entre o tubo de conexão das buchas ar- SF6 e SF6-óleo e a terra, o corte 

acontecerá em ambiente de SF6, reproduzindo o fenômeno real , conforme o arranjo  

apresentado na Figura 19. 

 

Bucha Sf6 -
Ar

Gap

Sf6

Óleo

Bucha Sf6 -
Óleo

 
FIGURA 19 -  DISPOSITIVO DE ENSAIO VFT 

 

 

 A proposta está aderente ao afirmado por Bo [10], que diz que os 

enrolamentos do transformador quando submetido a sobretensões transitórias de 
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frente muito rápida, se comportam de maneira semelhante ao serem submetidos a  

uma onda de impulso cortada, e a distribuição da tensão ao longo do enrolamento 

assemelha-se a uma  distribuição exponencial. 

 O ensaio foi desenvolvido baseado em um estudo proposto por Martins [28], 

cujo intuito inicial seria o de avaliar problemas constatados em buchas de classe 550 

kV, óleo-SF6, causados por grandes variações de tensão de frentes bastante 

íngremes, originados de manobra de seccionadores ou descargas disruptivas à terra 

no gás SF6 dentro de uma SIG. 

 Para o cálculo do tempo de frente de onda foi utilizada a equação (1), [29]: 

 

  13,33
( )

kt
tr

s

µ= ∆   [ns]                                                   (1) 

 Onde:  

tr : tempo de frente [ns] 

kt  : constante de Toepler: = 50 [kV ns/cm] 

µ∆  : tensão de surto aplicada  

s  : distância entre os eletrodos [cm] 

 

 Por aproximação obtém-se 
s

µ∆
 pela seguinte equação: 

( )
E

pn
s p

µ∆ =
            ,                                                    (2) 

 

E

p
: 860 [kV/Mpa]                                                           (3) 

 

 Sendo:  

p : pressão do gás [Mpa] 

n : fator de utilização de campo 
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O tempo de frente mínimo pode ser  obtido de maneira simplificada como: 

                              min

1
(1....1,5) [ , ]tr ns MPa

p
=                                           (4) 

                              mintr  = (2,4....... 3,6) [ns]                                                           (5) 

 

 

3.2.1 Desenvolvimento do ensaio VFT 

 

 

 O ensaio deve ser executado, seguindo os mesmo procedimentos e 

dispositivos utilizados para a realização do ensaio de impulso cortado, a diferença 

está no dispositivo de corte, que ao invés de ar,  deve ser efetuado em ambiente 

SF6. As Figuras 20 e 21 apresentam detalhes dos componentes utilizados para o 

levantamento da característica disruptiva do gap à SF6 e do arranjo a ser montado. 

Tal arranjo consiste basicamente de uma bucha ar-SF6, um invólucro para 

alojamento do sistema de gap com esferas, conexões para carga e sucção de SF6, 

ponto de medição da pressão com manômetro e tubulação externa para 

transferência do fluido do invólucro para a bucha. 

 

Divisor
Capacitivo

Gerador de
impulsos

Bucha
ar-SF6

Bucha
SF6-óleo

Gap

Transformador

 
FIGURA 20 -  DIAGRAMA  DO ENSAIO VFT 
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FIGURA 21 -  DETALHE DO GAP DE ESFERAS 
 

 

 

3.3 ENSAIO DE ESPECTRO DE FREQUÊNCIA E DA MATRIZ ADMITÂNCIA  

 

 

 Os ensaios de resposta em frequência devem ser realizados para avaliar o 

desempenho do transformador, após os ensaios dielétricos, em especial pelas 

circunstâncias agressivas que os transformadores elevadores sob ensaio serão 

submetidos durante os ensaios em fábrica, após a aplicação dos ensaios VFT. 

 Como resultado dos ensaios de resposta em frequência, obtém-se a função 

de transferência, representado pelo diagrama de amplitude, porém, apenas em duas 

situações.  

 Visando ampliar a capacidade da avaliação do desempenho do 

equipamento, e para suprir a limitação do ensaio de espectro frequência, sugere-se 

expandir o conceito e a técnica, montar a matriz de admitância do transformador na 

faixa de frequência de 100 Hz a 10 MHz, e desenvolver modelos dinâmicos. 

Considerando o equipamento em operação, essa solução, através de simulações, 

poderá ser uma alternativa à aplicação de ensaios dielétricos, que além de 

agressivos e onerosos, é complexa a logística para serem realizados em campo. 
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3.3.1 Determinação da matriz admitância para um transformador de quatro terminais 

 

 

As medições para a obtenção da matriz Y consistem na aplicação de tensão 

no terminal H1, VH1, e medição das correntes injetadas nos terminais, IH1, IH2, Ix1 e 

Ix2. Fixa-se uma amplitude para a tensão senoidal aplicada no terminal H1, variando-

se a frequência, e para cada frequência, mede-se a amplitude das correntes em H1, 

H2, X1 e X2, e as defasagens dessas correntes em relação à tensão aplicada, 

conforme esquematizado na Figura 22. Com essas medidas, obtêm-se os elementos 

da matriz Y, para uma dada frequência. 
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 Fazendo VHo = VX1 = VX2 = 0 

 

H1

Ho

X1

X2

IH1

IH0

IX1

IX2

 

FIGURA 22 -  TRANSFORMADOR COM QUATRO TERMINAIS 
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 Teremos: 

YH1H1 = IH1 / VH1 

YH0H1 = IH0 / VH1 

YX1H1 = IX1 / VH1 

YX21H1 = IX2 / VH1 

 

 Com isso a primeira coluna da matriz de admitância é obtida, bastando 

repetir os procedimentos para as colunas restantes. Serão necessárias 10 

configurações para obter a matriz completa. 

 

 

3.3.2 Desenvolvimento dos ensaios para a determinação da matriz admitância 

 

 

 Exemplo para medição da primeira configuração, para a medição do termo 

YH1H1. 

 

IX1

IX2

H1

Ho

X1

X2

R shunt

V2 V1

 

FIGURA 23 -  TRANSFORMADOR COM QUATRO TERMINAIS – MEDIÇÃO YH1H1 
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YH1H1
IH1

VH1 VH1

R shunt

V2
V1

 

 

 Com as matrizes admitâncias, poderão ser definidos modelos para os 

transformadores, conforme os elaborados por Oliveira [30]. 

 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS ENSAIADOS 

 

 

− Equipamento: transformador elevador monofásico de dois enrolamentos; 

− Potência: 155 MVA; 

− Alta Tensão: 525/ 3  kV, 511 A; 

− Derivações: (550/ 3  kV, 537,5/ 3  kV, 525/ 3  kV, 512,5/ 3  kV, 500 / 3  kV); 

− Nível Básico de Isolamento: 1.550 kV; 

− Baixa Tensão: 16,5 kV, 9.394 A; 

− Nível Básico de Isolamento: 150 kV; 

− Peso: 13.800 kg; 

− Volume de óleo: 22.000 l. 

 

 

3.5 INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS ENSAIOS 

 

 

− Ensaios de resposta em frequência: 

� Analisador de espectro de frequência  

− Ensaios de impulso: 

� Gerador de impulso, Haefely Trench; 

� Divisor capacitivo, CS 2400,  Haefely Trench; 

� Unidade de aquisição de dados, HIAS 743, Haefely Trench;. 
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� Bucha ar-SF6; 

� Gap de esferas.  

− Ensaios para determinar a matriz admitância: 

� Oscilógrafo digital, Tektronix, tipo TDS 3032B; 

� Oscilógrafo digital, Yokogawa, tipo DL 1540; 

� Gerador de sinais, Agilent, tipo 333220A. 

 

3.6 CONDIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

  A sequência dos ensaios apresentada, tanto para os ensaios de impulso 

VFT quanto para a matriz admitância não estão previstos nas normas brasileiras, 

que visam à especificação técnica para a aquisição de transformadores de potência. 

No entanto, com os dispositivos, instrumentos e equipamentos relacionados neste 

capítulo, é perfeitamente possível reproduzir os ensaios mencionados.
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4 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 Na etapa de elaboração da especificação técnica, para a aquisição de 

transformadores, são apontados todos os requisitos e características exigidas pelo 

comprador e que devem ser atendidas pelo fornecedor. Um dos itens que compõe o 

documento de especificação técnica é a relação de ensaios, os quais em situações 

normais (o equipamento durante o período de operação, não será exigido além dos 

níveis de suportabilidade - características do sistema onde irá operar), serão 

solicitados, adotando-se as recomendações das normas.  

 Em situações particulares, fora da normalidade, quando se tem ciência ou 

até a suspeita da existência de fenômenos transitórios de frente muito rápida, a 

especificação técnica, elaborado pelo comprador deve levar em conta a existência 

desses fenômenos. Os ensaios normalizados não cobrem os fenômenos transitórios 

muito rápidos, nem tampouco seria possível definir um novo ensaio para cobrir 

esses fenômenos. Orienta-se, por outro lado,  que durante a fase de concepção do 

sistema, mais atenção deve ser dada à influência dos equipamentos vizinhos, como 

disjuntores e cabos nos transformadores e que uma interação mais estreita entre 

cliente e fabricante, mitigaria prováveis problemas futuros.  

 Conforme definido no objetivo deste trabalho, propõem-se ensaios 

dielétricos a serem executados em fábrica durante a etapa de aceitação do 

equipamento pelo cliente, contrariando a afirmação citada no parágrafo anterior. O 

ensaio proposto visa comprovar a suportabilidade de transformadores elevadores 

quando submetidos às sobretensões transitórias de frente muito rápida, uma 

contribuição à lacuna existente na última coluna do Quadro 1 (* a ser especificado).  

Para validar o ensaio dielétrico especial proposto, e comprovar a sua eficácia, uma 

seqüência de ensaios antes e após a sua realização, deve ser realizada para 

comprovar o não comprometimento do equipamento. 

 A seqüência dos ensaios obedece à lógica de que o ensaio a ser realizado 

após o outro, este avalia aquele. Enquanto que, os ensaios repetidos ao final da 

sequência, deverão confirmar que não se alteraram pelas solicitações impostas 

pelos ensaios dielétricos realizados anteriormente. 

 O ensaio dielétrico, impulso VFT, objeto da proposta, deve ser avaliado 

pelos resultados dos ensaios de impulso normalizados realizados e, por conseguinte 
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pelos resultados das funções de transferência, obtidas dos ensaios de resposta em 

frequência e obtenção da matriz admitância. 

 Os ensaios dielétricos, impulso de manobra, tensão aplicada e tensão 

induzida com medição de descargas parciais também serão importantes na 

verificação da eficácia do ensaio dielétrico, impulso VFT, porém não serão 

abordados, pois na essência, não foram alterados em relação aos procedimentos 

normalizados. 

 

 

4.1 ENSAIO ESPECTRO DE FREQUÊNCIA ANTES DOS ENSAIOS DIELÉTRICOS 

 

 

 Tem como objetivo principal, gerar a função de transferência e fornecer um 

diagrama de resposta em frequência de referência, denominada popularmente com 

impressão digital do equipamento. Realizado antes de qualquer solicitação dielétrica, 

servirá posteriormente a realização dos ensaios dielétricos, para averiguar o estado 

do equipamento, se este foi solicitado acima da sua suportabilidade dielétrica. 

Qualquer alteração da função transferência, nas regiões de baixas, médias ou altas 

frequências, revelará que o equipamento sob teste apresenta algum tipo de 

anomalia interna. Será argumento importante na validação da suportabilidade do 

equipamento submetido aos ensaios dielétricos especiais. 

 Na Figura 24, apresenta-se o espectro de frequência, que foi gerado em 

transformador monofásico, recém fabricado, com dois enrolamentos, tensão máxima 

550 kV. O ensaio foi realizado para duas configurações, cujos espectros serão 

adotados como referência. 

 



 75 

 

 

FIGURA 24 -  ESPECTRO DE FREQUÊNCIA ANTES DO ENSAIO DE VFT (H1HO-X1X2 CURTO - 
LINHA AZUL; H1HO-X1X2 ABERTO - LINHA VERMELHA) 

 

 

 

4.2 ENSAIOS DIELÉTRICOS 

 

 

 Nos itens seguintes serão discutidos os resultados dos ensaios dielétricos, 

realizados de acordo com a sequência proposta, inicialmente serão apresentados os 

ensaios de impulso VFT, logo os ensaios padronizados e finalmente a comparação 

entre ambos visando à validação dos primeiros. 

 

 

4.2.1 Ensaios de impulso - VFT 

 

 

 Nas Figuras 25 a 27, estão apresentados os resultados dos ensaios, das 

ondas de tensão de impulso – VFT, realizados em um transformador, 550 kV. Foram 

aplicadas ondas de impulso com polaridade negativa, máximas de – 709,66kV, -

954,801kV e  -1169kV, com corte em ambiente Sf6 através do gap da Figura 21, com 

abertura de 30, 47 e 68 mm, respectivamente, os quais devem ser calibrados 

previamente a realização dos ensaios, pois são essas aberturas, que garantem os 

valores de tensão a serem aplicados. 
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FIGURA 25 -  ENSAIO VFT- TENSÃO DE PICO -709,478 KV 
 

 

 
FIGURA 26 -  ENSAIO VFT- TENSÃO DE PICO - 954,801 KV 
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FIGURA 27 -  ENSAIO VFT- TENSÃO DE PICO -1169 KV 

 

 Na Tabela 8, quarta coluna, estão indicados os valores medidos do tempo 

de corte, obtidos dos ensaios anteriores, realizados no laboratório do fornecedor, e 

na última coluna  os tempos de frente  calculados conforme a equação 1. Os valores 

de tempo de frente mínimos calculados, pela equação 1, que considera,  as 

condições ideais de pureza do gás SF6, a uniformidade do campo elétrico  e as 

características geométricas do dispositivo de corte.  

 No caso dos ensaios de VFT realizados no laboratório do fornecedor a 

pressão dentro do invólucro foi mantida constante em 420 kPa ou 4,2 bar. 

 

TABELA 8 -  VALORES MEDIDOS E CALCULADOS DE TEMPO DE FRENTE DE ONDA 

Ensaio 
VFT 

Figura ∆µ [kV] T corte 
[µs] s [mm] 

∆µ/s 
[kV/cm] 

Kt [kV 
ns/cm] 

13,33
( )

kt
tr

s
µ=

∆
 

[ns] 
700 kVcr 25 709,5 2,34 30,0 236,5 50 2,8 
950 kVcr 26 954,8 2,47 47,0 203,1 50 3,3 
1167 kVcr 27 1169 2,47 68,0 171,9 50 3,9 
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4.2.2 Ensaios de impulso padronizados 

 

 

 Foram realizados após os ensaios de impulso – VFT, informados no item 

anterior. Adotaram-se os procedimentos normalizados, para os ensaios de impulso 

atmosféricos, conforme seqüência descrita abaixo. Os resultados serão utilizados 

para se verificar a suportabilidade do equipamento às sobretensões de origem 

atmosférica, propriamente dita, e adicionalmente para avaliar a eficácia do ensaio de 

impulso – VFT (não padronizado), primeiramente e principalmente, confirmar se o 

equipamento efetivamente foi submetido às sobretensões de frente muito rápida, 

caso contrário todo o processo seria inadequado. E finalmente, se os ensaios de 

impulso – VFT, devido as suas características mais severas, que nos instantes 

iniciais após o corte, submetem as primeiras espiras do enrolamento sob ensaio a 

enormes oscilações. 

 Nas Figuras 28 a 41, os resultados dos ensaios  de impulso atmosférico, em 

forma de oscilogramas de corrente e tensão, de acordo com os procedimentos 

normalizados, ou seja, o equipamento ensaiado foi solicitado gradativamente 

obedecendo a sequência  sugerida.  Ressalta-se que os ensaios de impulso cortado, 

tanto reduzido como o pleno, os cortes foram executados com o gap  em ambiente 

com ar atmosférico. 

 Para o caso do transformador ensaiado, tensão máxima de 550 kV, o nível 

de suportabilidade especificado para sobretensões de origem atmosférica é de 1550 

KV, vide Tabela 7. 

− 01 impulso pleno reduzido (Figuras 28 e 29); 

− 01 impulso pleno (Figuras 30 e 31); 

− 01 impulso cortado reduzido (Figura 32 e 33); 

− 02 impulsos “cortado pleno” (Figuras 34 a 37); 

− 02 impulsos “pleno”(Figuras 38 a 41). 
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 Nas duas figuras seguintes, através dos diagramas de tensão e corrente, 

estão representados os resultados dos ensaios de impulso padronizados de acordo 

com as orientações da NBR 5356 [22], os quais serão utilizados para avaliar a 

suportabilidade do equipamento testado, em relação às sobretensões de frente 

rápida. 

 Na Figura 28, está representado o diagrama de saída de tensão, após a 

aplicação de 60 % da tensão máxima, de acordo com as tolerâncias prescritas na 

NBR 5356 [22], para equipamentos da classe de tensão 525 kV, suportabilidade 

1550 kV. Este resultado será utilizado posteriormente na validação do ensaio. Na 

Figura 29, por sua vez, está representado o diagrama de saída corrente, medido 

após a aplicação da tensão de impulso reduzido e que também será utilizado na 

validação do ensaio. 

 
FIGURA 28 -  ENSAIO IMPULSO PLENO REDUZIDO TENSÃO DE PICO - 859,548 KV 

 

 

 
FIGURA 29 -  ENSAIO IMPULSO PLENO REDUZIDO - CORRENTE 
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 Nas duas figuras seguintes, através dos diagramas de tensão e corrente, 

estão representados os resultados dos ensaios de impulso padronizados de acordo 

com as orientações da NBR 5356 [22], os quais serão utilizados para avaliar a 

suportabilidade do equipamento testado, em relação às sobretensões de frente 

rápida. 

 Na Figura 30, está representado o diagrama de saída de tensão, após a 

aplicação de 100 % da tensão máxima, de acordo com as tolerâncias prescritas na 

NBR 5356 [22], para equipamentos da classe de tensão 525 kV, suportabilidade 

1550 kV. Este resultado será utilizado posteriormente na validação do ensaio. Na 

Figura 31, por sua vez, está representado o diagrama de saída corrente, medido 

após a aplicação da tensão de impulso pleno e que também será utilizado na 

validação do ensaio. 

 

 
FIGURA 30 -  ENSAIO IMPULSO PLENO  TENSÃO DE PICO 1421 KV  

   

 
FIGURA 31 -  ENSAIO IMPULSO PLENO  - CORRENTE 
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 Nas duas figuras seguintes, através dos diagramas de tensão e corrente, 

estão representados os resultados dos ensaios de impulso cortado no ar, 

padronizados de acordo com as orientações da NBR 5356 [22], os quais serão 

utilizados para avaliar a suportabilidade do equipamento testado, em relação às 

sobretensões de frente muito rápida. 

 Na Figura 32, está representado o diagrama de saída de tensão, após a 

aplicação de 60 % da tensão máxima, de acordo com as tolerâncias prescritas na 

NBR 5356 [22], para equipamentos da classe de tensão 525 kV, suportabilidade 

1550 kV. Este resultado será utilizado posteriormente na validação do ensaio de 

VFT. Na Figura 33, por sua vez, está representado o diagrama de saída corrente, 

medido após a aplicação da tensão de impulso cortado reduzido e que também será 

utilizado na validação do ensaio de VFT. 

 
FIGURA 32 -  ENSAIO IMPULSO CORTADO REDUZIDO  TENSÃO DE PICO - 943,220 KV 

 

 
FIGURA 33 -  ENSAIO IMPULSO CORTADO REDUZIDO - CORRENTE 
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 Nas duas figuras seguintes, através dos diagramas de tensão e corrente, 

estão representados os resultados dos ensaios de impulso cortado no ar, 

padronizados de acordo com as orientações da NBR 5356 [22], os quais serão 

utilizados para avaliar a suportabilidade do equipamento testado, em relação às 

sobretensões de frente muito rápida. 

 Na Figura 34, está representado o 1º diagrama de saída de tensão, após a 

aplicação de 100 % da tensão máxima, de acordo com as tolerâncias prescritas na 

NBR 5356 [22], para equipamentos da classe de tensão 525 kV, suportabilidade 

1550 kV. Este resultado será utilizado posteriormente na validação do ensaio de 

VFT. Na Figura 35, por sua vez, está representado o 1º diagrama de saída corrente, 

medido após a aplicação da tensão de impulso cortado pleno e que também será 

utilizado na validação do ensaio de VFT. 

 

 
FIGURA 34 -  1º ENSAIO IMPULSO CORTADO PLENO TENSÃO DE PICO -1559 KV 

 

 

 
FIGURA 35 -  1º ENSAIO IMPULSO CORTADO PLENO -1559 KV CORRENTE 
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 Nas duas figuras seguintes, através dos diagramas de tensão e corrente, 

estão representados os resultados dos ensaios de impulso cortado no ar, 

padronizados de acordo com as orientações da NBR 5356 [22], os quais serão 

utilizados para avaliar a suportabilidade do equipamento testado, em relação às 

sobretensões de frente muito rápida. 

 Na Figura 36, está representado o 2º diagrama de saída de tensão, após a 

aplicação de 100 % da tensão máxima, de acordo com as tolerâncias prescritas na 

NBR 5356 [22], para equipamentos da classe de tensão 525 kV, suportabilidade 

1550 kV. Este resultado será utilizado posteriormente na validação do ensaio de 

VFT. Na Figura 37, por sua vez, está representado o 2º diagrama de saída corrente, 

medido após a aplicação da tensão de impulso cortado pleno e que também será 

utilizado na validação do ensaio de VFT. 

 
FIGURA 36 -  2º ENSAIO IMPULSO CORTADO PLENO TENSÃO DE PICO -1558 KV 

 

 

 
FIGURA 37 -  2º ENSAIO IMPULSO CORTADO PLENO - CORRENTE 

 

 

 



 84 

 Nas duas figuras seguintes, através dos diagramas de tensão e corrente, 

estão representados os resultados dos ensaios de impulso padronizados de acordo 

com as orientações da NBR 5356 [22], os quais serão utilizados para avaliar a 

suportabilidade do equipamento testado, em relação às sobretensões de frente 

rápida. 

 Na Figura 38, está representado o 1º diagrama de saída de tensão, após a 

aplicação final de 100 % da tensão máxima, de acordo com as tolerâncias prescritas 

na NBR 5356 [22], para equipamentos da classe de tensão 525 kV, suportabilidade 

1550 kV. Este resultado será utilizado posteriormente na validação do ensaio. Na 

Figura 39, por sua vez, está representado o 1º diagrama de saída corrente, medido 

após a aplicação da tensão de impulso pleno final e que também será utilizado na 

validação do ensaio. 

 
FIGURA 38 -  1º ENSAIO IMPULSO PLENO TENSÃO DE PICO -1420 KV 

 

 

 
FIGURA 39 -  1º ENSAIO IMPULSO PLENO - CORRENTE 
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 Nas duas figuras seguintes, através dos diagramas de tensão e corrente, 

estão representados os resultados dos ensaios de impulso padronizados de acordo 

com as orientações da NBR 5356 [22], os quais serão utilizados para avaliar a 

suportabilidade do equipamento testado, em relação às sobretensões de frente 

rápida. 

 Na Figura 40, está representado o 2º diagrama de saída de tensão, após a 

aplicação final de 100 % da tensão máxima, de acordo com as tolerâncias prescritas 

na NBR 5356 [22], para equipamentos da classe de tensão 525 kV, suportabilidade 

1550 kV. Este resultado será utilizado posteriormente na validação do ensaio. Na 

Figura 41, por sua vez, está representado o 2º diagrama de saída corrente, medido 

após a aplicação da tensão de impulso pleno final e que também será utilizado na 

validação do ensaio. 

 
FIGURA 40 -  2º ENSAIO IMPULSO PLENO TENSÃO DE PICO 1420 KV 

 

 

 
FIGURA 41 -  2º ENSAIO IMPULSO PLENO - CORRENTE 
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 A técnica de avaliação do transformador submetido às ondas de impulso 

padronizadas aplicadas, mostradas nas Figuras 28 a 41, se dá pela comparação dos 

registros oscilográficos. Nos oscilogramas de tensão, compara-se o 1º com o 2º, 6º e 

7º, o 3º com 4º e 5º e nos oscilogramas de corrente, compara-se o 1º com o 2º, 6º e 

7º, o 3º com 4º e 5º.   

 Para auxiliar na comparação dos oscilogramas, na Tabela 9, estão 

transcritos os resultados, dos sete ensaios de impulso sugeridos, com valores e 

sequência normalizados. Estes ensaios foram realizados após os ensaios dielétricos 

impulso VFT. 

 

 

 

TABELA 9 -  RESULTADOS DOS ENSAIOS DE IMPULSO 

Ensaio Impulso Figuras Tensão 
[kV] 

T1 
[µs] T 2

[µs] T c
[µs] Ipmax  [A] Ipmin  [A] 

Pleno reduzido 28 e 29 -859,59 1,56 48,47  -92,63 8,50 
Pleno 30 e 31 -1421,00 1,56 48,53  -153,20 12,66 

Cortado reduzido 
(gap ar) 

32 e 33 -943,22 1,57  3,58 -117,34 112.16 

Cortado pleno 
(gap ar) 

34 e 35 -1559,00 1,55  2,51 -194,16 193,22 

Cortado pleno 
(gap ar) 

36 e 37 -1558,00 1,55  2,61 -191,03 192,59 

Pleno 38 e 39 -1420,00 1,55 48,55  -153,36 8,91 
Pleno 40 e 41 -1420,00 1,55 48,61  -153,20 9,54 

 

 

 Da análise dos oscilogramas e dos resultados indicados na Tabela 9, como 

os valores e as formas de ondas estão coerentes entre si, conclui-se que o 

equipamento ensaiado estaria apto para suportar sobretensões transitórias rápidas 

que porventura viessem a ocorrer quando em operação. Por outro lado, o mesmo 

não se poderia afirmar quanto à suportabilidade do equipamento frente à 

sobretensões transitórios de frente muito rápida, se o mesmo não tivesse sido 

submetido previamente aos ensaios propostos de impulso VFT. O equipamento em 

análise foi submetido aos ensaios dielétricos de impulso VFT, e através da análise 

dos resultados de ensaios de impulso atmosférico da Tabela 9, pode-se concluir que 

o equipamento ensaiado após aplicação dos impulsos VFT estaria apto a operar, 

levando-se em conta que não incluíram defeitos aos enrolamentos do equipamento.  

 Resta assegurar que o equipamento foi efetivamente solicitado com ondas 

impulsivas VFT. Na Tabela 8, última coluna,  estão indicados os valores calculados 
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para o tempo de frente, os quais são da ordem de ηs, no entanto, pergunta-se, como 

avaliar se o equipamento foi solicitado com onda de impulso com esta característica 

de frente de onda? Uma das maneiras de solucionar-se a questão é através da 

observação e comparação dos oscilogramas de ensaio de impulso cortado, nas 

mesmas condições de tensão, porém com corte da onda  de impulso com “gap” de 

ar e a outra com corte “gap” Sf6. Comparando-se os oscilogramas de tensão das 

Figuras 26 e 32, afirma-se que o ensaio de impulso cortado no SF6 apresentou 

tempos de frente inferiores ao cortado no ar, conforme os tempos de frente das 

ondas mostradas nas Figuras 42 e 43, e resultados reproduzidos na última coluna 

da Tabela 10. 

 

 
FIGURA 42 -  IMPULSO COM CORTE GAP SF6 
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FIGURA 43 -  IMPULSO COM CORTE GAP AR 

 

 

TABELA 10 -  RESULTADOS DOS ENSAIOS DE IMPULSO CORTADO AR E SF6  
Ensaio Impulso Figura Tensão [kV]  T1 

[µs] T c
[µs] Tfrente 

Cortado (gap SF6) 33 -954,80 1,72 2,47 <1,00 µs 

Cortado reduzido (gap ar) 34 -943,22 1,57 3,58 >1,00 µs 
 

 

 Matematicamente foi verificado que os tempos de frente calculados para as 

ondas aplicadas no ensaio de VFT nos terminais dos transformadores ensaiados  

possuem valores mais severos que os esperados, conforme citado pelos autores 

pesquisados, todos os valores calculados de tr [ns], última coluna da Tabela 8,estão 

abaixo de 5 a 10 [ns]. 

 Conclui-se dos resultados dos ensaios, que o equipamento foi solicitado com 

sobretensões transitórias com frente muito rápida, da ordem de 500 ηs, e que 

também como o esperado foi submetido a uma enorme oscilação nos instantes 

iniciais, após o corte no SF6. 

 As medidas obtidas estão além dos valores calculados e esperados para os 

tempos de frente de onda após o corte no SF6. Os tempos maiores obtidos são 

ocasionados pelas influências no sistema de corte, gap em ambiente SF6, que 

dependem sobremaneira da geometria das esferas e da pureza do gás e em 

procedimentos de medidas tão pequenas os divisores capacitivos acrescentam erros 

nas medidas. 
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4.3  ENSAIO DE ESPECTRO DE FREQUÊNCIA APÓS ENSAIOS DIELÉTRICOS E 

A MATRIZ ADMITÂNCIA 

 

 

 Pelas análises anteriores, assegurou-se que o equipamento sob ensaio foi 

efetivamente submetido às ondas de impulso de frente muitas rápida, e por 

intermédio dos ensaios de impulso padronizado, comprovou-se que não houve 

nenhum dano momentâneo ao equipamento nas condições testadas. Para finalizar a 

análise e o procedimento proposto, compararam-se os ensaios de espectro de 

frequência medido antes da realização dos impulsos de frente muito rápida, Figura 

44 (a), reprodução da Figura 24, e após Figura 44 (b), observa-se que não houve 

qualquer alteração na função de transferência de referência (impressão digital) do 

equipamento. 

 

 

 
FIGURA 44 -  ESPECTRO DE FREQUÊNCIA ANTES (a) E APÓS O ENSAIO DE VFT (b)(H1HO-

X1X2 CURTO LINHA AZUL;  H1HO-X1X2 ABERTO LINHA VERMELHA) 
 

 Em função da limitação na análise da função de transferência realizada em 

duas configurações apenas, foram realizadas em campo, em todas as 10 

configurações necessárias para gerar a matriz de 4 elementos, para cada 

transformador, na faixa de frequências situadas entre 100 Hz e 10 MHz com 100 

pontos por década. A aplicação do sinal foi realizada através de um gerador de 

sinais. A tensão aplicada foi de aproximadamente 10 V pico a pico. Os resultados 

dos ensaios estão apresentados no Anexo I, em forma de  diagramas de amplitude e 

fase. 

(a) (b) 
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 A partir da matriz admitância poderão ser gerados os modelos paramétricos 

“caixa preta” em espaço de estados, conforme estudos solicitados pelo autor desta 

dissertação e realizados por Oliveira [30]. 

 

 

4.4  CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

 

 Apesar das dificuldades das medidas dos tempos dos ensaios, demonstrou-

se que o equipamento testado, objeto do estudo de caso, foi solicitado com 

sobretensões transitórias com frente muito rápida, e que também como o esperado 

foi submetido à oscilações severas nos instantes iniciais, após o corte no SF6.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

 Os sistemas elétricos de potência são construídos segundo requisitos 

padronizados de coordenação de isolamento, suportabilidade dielétrica, capacidade 

de condução de correntes nominais e de curto circuito para tempos especificados, 

com o objetivo de assegurar continuidade, flexibilidade e confiabilidade aos circuitos 

elétricos envolvidos. 

 É constante a preocupação com as alterações que ocorrem com o sistema 

elétrico de potência, notadamente quanto aos requisitos associados à confiabilidade, 

influenciada diretamente pelas falhas com os equipamentos elétricos instalados. 

 Embora as estatísticas oficiais relacionadas com taxa de falhas, envolvendo 

os equipamentos, especificamente, para os transformadores de potência, estão 

desatualizadas, estudos recentes, indicam aumento significativo nas falhas 

envolvendo esses equipamentos. Muitas dessas falhas estão associadas às 

manobras no sistema elétrico de potência, devido ao aumento do número de 

manobras ou da natureza das operações. 

 Este trabalho de dissertação se concentrou, nos transformadores elevadores 

de potência, submetidos às manobras oriundas das SIGs, e concluiu que os ensaios 

dielétricos padronizados não são suficientes para assegurar a suportabilidade dos 

transformadores quando submetidos à sobretensões transitórias de frente muito 

rápida, uma vez que, os ensaios dielétricos de impulso cortado em ambiente AR, 

não geram as frentes de ondas características de sobretensões de frente muito 

rápida, e tampouco, as oscilações de tensão após a aplicação do corte de tensão. 

 O ensaio dielétrico de impulso cortado em ambiente SF6 está aderente às 

características citadas pelos autores e pesquisadores mencionados na 

fundamentação teórica desta dissertação, e poderá ser uma alternativa para suprir a 

ausência de ensaios para verificação da suportabilidade de transformadores 

elevadores de potência, associados às SIGs.  

 Conclui-se, portanto, que é viável especificar ensaios dielétricos especiais 

para a aquisição de novos transformadores de potência, levando-se em 

consideração as características da instalação. 
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 Sugere-se, desta forma, incluir adicionalmente, na especificação técnica 

para a aquisição de transformadores de potência, em particular, para os elevadores, 

os itens relacionados a seguir: 

1) Executar os ensaios dielétricos de impulso conforme a sequência: 

− Resposta de frequência antes dos ensaios dielétricos; 

− Impulso cortado no SF6; 

− Impulsos padronizados; 

− Resposta de frequência após os ensaios dielétricos e determinação 

da matriz admitância. 

2) Ensaios dielétricos de impulso cortado em ambiente SF6, para a 

verificação da suportabilidade à sobretensões transitórias de frente muito 

rápida, com valores de tensões transitórias de 1,5 a 2,0 pu e tempo de 

frente de ondas entre  10 e 50 ns. 

 A realização dos ensaios não padronizados, realizados nos equipamentos 

novos, citados anteriormente, solicitaram os enrolamentos dos equipamentos a 

oscilações de tensões severas, como observado nos resultados. Embora os ensaios 

realizados para a validação atestassem que não houve o comprometimento dos 

enrolamentos dos equipamentos, é preventivo adotar o acompanhamento dos 

equipamentos em operação, através da análise da função de transferência 

admitância do equipamento, e a determinação da matriz de admitância, obtidas com 

os ensaios de espectro de frequência.  

 Para a continuidade dos estudos, sugere-se, para trabalhos futuros: 

− Avaliação de sistemas de medição que não interfiram nos resultados 

finais dos tempos medidos nos ensaios dielétricos não padronizados; 

− Desenvolvimento e aperfeiçoamento de modelos a partir da matriz 

admitância; 

− Desenvolvimento de supressores de surtos para sobretensões 

transitórias de frente muito rápida. 
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ANEXO - RESPOSTA EM FREQUÊNCIA - GRÁFICOS DAS ADMIT ÂNCIAS Y 
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ANEXO - RESPOSTA EM FREQUÊNCIA - GRÁFICOS DAS ADMIT ÂNCIAS Y 

 

Resultado das medidas, em 10 configurações, com aproximadamente 100 pontos 

por década, para a determinação da matriz de admitância do transformador descrito 

a seguir, na faixa de frequências de 100 Hz a 10 MHz, [31]. 

 

− TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA MONOFÁSICO 1  

− FLUIDO ISOLANTE: ÓLEO MINERAL  

− NÚMERO DE ENROLAMENTOS: 02  

− TENSÃO NOMINAL: 525/√3 : 16,5 kV - 60 Hz  

− POTÊNCIA NOMINAL: 155 MVA  

− LIGAÇÃO: ESTRELA - DELTA   

− ANO DE FABRICAÇÃO: 2010 
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Configuração 1 – YH1H1 = IH1/VH1 
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Configuração 2 – YH0H1 = IH0/VH1 
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Configuração 3 – YX1H1 = IX1/VH1 
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Configuração 4 – YX2H1 = IX2/VH1 
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Configuração 5 – YH0H0 = IH0/VH0 
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Configuração 6 – YX1H0 = IX1/VH0 
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Configuração 7 – YX2H0 = IX2/VH0 
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Configuração 8 – YX1X1 = IX1/VX1 
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Configuração 9 – YX2X1 = IX2/VX1 
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Configuração 10 – YX2X2 = IX2/VX2 

 

 


