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RESUMO 

 

O transformador de potência é um equipamento essencial para a adequação 
de tensão e corrente, assim como a transferência de potência entre diferentes 
estágios do sistema elétrico. A falha de um transformador de potência de grande 
porte gera perdas econômicas consideráveis e prejudica a imagem da empresa 
responsável pelo equipamento. Vários estudos indicam que o enrolamento é o 
componente que possui maior incidência de falhas em transformadores, portanto 
técnicas eficazes para detecção de defeitos neste componente devem ser 
desenvolvidas para aprimorar programas de manutenção de concessionárias de 
energia elétrica. Os sensores a fibra óptica por serem imunes à interferência 
eletromagnética podem ser utilizados em ambientes agressivos, como no interior da 
parte ativa de transformadores em operação. Os sensores utilizados neste trabalho 
realizam medições da amplitude e da frequência do espectro de luz restroespalhada 
de Brillouin no domínio do tempo, isto é, uma mesma fibra óptica funciona como 
vários sensores distribuídos de temperatura e deformação. Neste trabalho foi 
construído um protótipo para aplicação de forças mecânicas que geram 
deformações semelhantes a que podem ocorrer em enrolamentos de 
transformadores submetidos a forças eletromagnéticas de alta intensidade. Para a 
análise de viabilidade da aplicação dos sensores distribuídos em transformadores 
efetuou-se o cálculo de deformações nos enrolamentos de um transformador de 
distribuição por um método analítico. Constatou-se, pelos resultados obtidos, que a 
sensibilidade e o tempo de resposta do sistema óptico utilizado pode ser aplicável 
para a medição de deformações residuais em enrolamentos de transformadores de 
potência após uma ou várias solicitações causadas por correntes de curto-circuito ou 
defeitos no sistema elétrico. Por meio da análise com o protótipo desenvolvido foi 
possível demonstrar a viabilidade em se utilizar a técnica de monitoramento 
distribuído para medição de deformação em enrolamentos de transformadores de 
potência. Tal conclusão também pode ser estendida a estudos para medição de 
deformações em fenômenos físicos de geometria e esforços similares, como em 
dutos enterrados e vasos sob pressão. 
 

Palavras chaves: Sensores Distribuídos a Fibra Óptica, Deformações, Transformador 
de Potência, Enrolamentos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The power transformer is an essential equipment for adjustment of voltage and 
current, as well as the power transfer between different stages of the electrical 
system. The failure of a large power transformer, generates considerable economic 
losses and can affect the reputation of the company responsible for the equipment. 
Several studies indicates that the winding is the component that has a higher 
incidence of failures in transformers. So effective techniques for detecting defects in 
this component should be developed to improve maintenance programs of electric 
utilities. The fiber optic sensors are immune to electromagnetic interference and can 
be used in harsh environments, as inside the active part of transformers in operation. 
The sensors used in this work, take measurements of the amplitude and frequency of 
the backscatter light spectrum of Brillouin in the time domain, so a single optical fiber 
works as various distributed sensors of temperature and strain. In this work it was 
built a prototype for the application of mechanical forces that generate similar 
deformations that may occur in transformer windings subjected to high intensity 
electromagnetic forces. For the viability analysis of the application of distribuited 
sensors in the transformer, it was used an analytical model for calculating the 
deformation of a distribution transformer. It was found, by the results, that the 
sensitivity and time response of the optical system may be applicable for the 
measurement of residual deformations in power transformer windings after one or 
several mechanical stresses caused by short-circuits or defects in electrical system. 
Through the analysis with the prototype was demonstrated the feasibility of using the 
monitoring technique for measuring distributed strain in power transformer windings. 
This conclusion can be extended to studies for measuring deformations in similars 
geometry and physical phenomena, such as buried pipelines and pressure vessels. 

 

Word-Keys: Distributed Fiber Optic Sensors, Deformations, Power Transformer, 
Windings. 
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η – índice de refração 

θc – ângulo crítico para reflexão interna total 

θCalculada – temperatura calculada do enrolamento 

θTopo do óleo – temperatura medida do topo do óleo 

Λ – período de modulação da rede de Bragg 

λB – comprimento de onda de Bragg 

 λi – comprimento de onda de Rayleigh 

σAa – desvio padrão da área região a 

σAb – desvio padrão da área região b 

σAc – desvio padrão da área região c 

σbr – desvio padrão da distância da base até a rosca 

σcc – desvio padrão do corte da chapa  

σd – desvio padrão do diâmetro externo 

σDTSS – desvio padrão calculado para o DTSS 

σe – desvio padrão da espessura 

σf – tensão de escoamento 



 
 

σla – desvio padrão do comprimento região a 

σlb – desvio padrão do comprimento região b 

σlc – desvio padrão do comprimento região c 

σLo – desvio padrão do comprimento inicial do protótipo 

σpc – desvio padrão da profundida de canal 

σr_media – tensão mecânica média radial  

σtr – desvio padrão do tamanho da rosca  

σx – desvio padrão da variável x 

σy – desvio padrão da variável y 

σz – desvio padrão da variável z 

ω – frequência angular 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sistema elétrico brasileiro possui tamanho e características consideradas 

únicas em âmbito mundial, apresentando um perfil gerador hidrotérmico de grande 

porte com múltiplos proprietários (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA 

ELÉTRICO, 2014). 

Um equipamento fundamental para a transmissão de energia do centro de 

geração ao centro de consumo é o transformador de potência, o qual realiza a   

conversão de tensão e corrente elétrica a níveis adequados para geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica. Existem diversos tipos de 

transformadores que se diferem quanto aos níveis de potência nominal, tensão 

nominal, tamanho, tipo de aplicação e importância para o sistema elétrico. 

A falha de um transformador em uma subestação de alta tensão pode levar 

indisponibilidade de energia a grandes blocos consumidores, o que provoca perdas 

econômicas, prejudica a imagem da empresa responsável frente a seus 

consumidores, além de gerar possíveis danos ambientais e comprometer a 

segurança de pessoas próximas as instalações. 

Desta forma, quanto maior o nível de tensão e potência mais robusto e 

confiável deve ser o transformador. Por essa razão existem comercialmente vários 

sensores que monitoram grandezas como a temperatura da isolação sólida, gases 

dissolvidos no óleo isolante e capacitância de buchas. Tais sensores possuem a 

finalidade de determinar a degradação do equipamento e de seus principais 

componentes. 

Dentre os parâmetros que determinam a condição do transformador de 

potência, pode-se dizer que uma das principais características é a temperatura da 

isolação sólida. Geralmente o enrolamento de um transformador é construído por 

fios de cobre revestidos de uma isolação de papel ou verniz, dependendo do nível 

de tensão de operação. 

Sabendo-se qual o ponto de maior aquecimento no enrolamento pode-se 

predizer qual a degradação do transformador pelo monitoramento contínuo de 

temperatura neste ponto crítico, denominado de ponto quente do transformador, ou 

mais conhecido como “hot-spot” (SILVA, 2005). Atualmente existem diversos 

fabricantes que comercializam monitores microprocessados de temperatura para 

transformadores de potência. Estes realizam a medição indireta de temperatura pelo 
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método denominado como imagem térmica. 

Além da medição de temperatura, há vários outros parâmetros que podem 

ser medidos na fase de aceitação, comissionamento e manutenção preventiva de 

transformadores. Estes valores são armazenados em um banco de dados e 

utilizados para comparação com novas medições, além de serem utilizados para o 

diagnóstico do equipamento. 

Tais medições podem ser realizadas para avaliação do equipamento durante 

seu processo de envelhecimento. Dentre os principais fatores que podem reduzir a 

vida útil de um transformador, estão o acréscimo da temperatura de operação, 

entrada de umidade no meio isolante e deformações ou deslocamentos internos que 

podem ocasionar a falha do equipamento.   

Por exemplo, quando correntes elevadas de curto-circuito ocorrem em 

enrolamentos dos transformadores, pode haver um deslocamento reversível ou não 

nos condutores ou espaçadores da parte ativa. O efeito acumulativo de tensões 

mecânicas geradas por surtos elétricos pode acelerar a degradação da isolação 

sólida, além disso, deformações permanentes geram alteração da geometria da 

parte ativa ou até o colapso da estrutura mecânica do equipamento (ROSENTINO, 

2010). 

Atualmente não existem sensores comerciais que realizem a medição direta 

de deformações da parte ativa do transformador em operação, porém o ensaio 

elétrico de Resposta em Frequência determina com certa eficiência o tipo de 

deformação ocorrida e correlaciona o componente afetado com uma variação da 

resposta para uma faixa de frequência especifica. 

Qualquer surto que modifique as capacitâncias, resistências ou indutâncias 

do circuito equivalente do transformador altera a função de transferência e a curva 

padrão do ensaio. Por esta razão, este ensaio é efetuado na recepção do 

equipamento e após a suspeita de alguma avaria. No entanto, este ensaio necessita 

do desligamento do transformador para sua preparação e execução (BACIL e 

OLIVEIRA, 2014).   

Conforme Martins (2007), é possível realizar algumas adaptações nas 

buchas capacitivas do transformador, com a instalação de um gerador de frequência 

e um filtro com analisador espectral na derivação capacitiva das buchas, permitindo 

assim o monitoramento da resposta em altas frequências do equipamento 

continuamente. 
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Porém, os métodos apresentados são indiretos, e apesar da Resposta em 

Frequência ter demonstrado eficácia na determinação de deformações pela 

alteração da matriz de admitância do equipamento (SANS, 2013). A importância e o 

valor econômico das subestações de alta tensão requerem a pesquisa de novos 

métodos eficazes de monitoramento da condição de transformadores, a partir de 

medições diretas. 

Deste modo, este trabalho realiza medições de deformações em um 

protótipo cilíndrico, construído de tal forma que, quando é submetido a forças de 

origem mecânica gera deformações similares as que podem ocorrer em 

enrolamentos de transformadores de potência.  

As medições de deformação são realizadas por meio de sensores 

distribuídos a fibra óptica DTSS (Distributed Temperature and Strain Sensing – 

Sensores Distribuídos de Temperatura e Deformação). Os sensores distribuídos 

foram utilizados neste trabalho, pois podem ser empregados para medição de 

deformação média em vários seguimentos de comprimento uniforme, utilizando uma 

única fibra óptica. 

A demanda pela tecnologia de fibra óptica se deve ao fato de que seu 

material é constituído por um meio dielétrico, imune a interferências 

eletromagnéticas, sendo propício para aplicações em equipamentos de alta tensão, 

onde não seria possível a medição utilizando-se sinais ou condutores elétricos 

(BAILEY e WRIGHT, 2003). 

O sistema de medição óptico utilizado neste trabalho possui a capacidade de 

efetuar medições de temperatura e deformação de fibras ópticas com até 24 km de 

comprimento, e possui resolução espacial de 1,02 metros (SENSORNET, 2012).  

A escolha pela utilização dos sensores distribuídos para medição de 

deformações ao invés dos sensores a fibra óptica pontuais, ocorreu devido ao fato 

de que os enrolamentos de transformadores de alta potência podem possuir 

quilômetros de comprimento.  

Além disso, por conta dos diversos detalhes construtivos, é difícil predizer na 

prática os pontos de menor resistência mecânica da parte ativa do transformador, o 

que seria necessário para instalação dos sensores pontuais. Outro fator relevante 

para realização deste trabalho é que atualmente as aplicações de sensores a fibra 

óptica em enrolamentos de transformadores se limitam a medição de temperatura.  

Portanto, a validação da medição direta de deformações em enrolamentos 
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de transformadores de potência pode agregar uma nova metodologia para o 

diagnóstico do equipamento, sendo que consiste em uma indicação real de um 

parâmetro importante para determinação da condição operacional do transformador. 

 

1.1. OBJETIVOS 
 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um protótipo para avaliação 

das medições de deformação realizadas em um tubo cilíndrico de paredes finas 

submetido a tensões mecânicas similares as que podem ocorrer nos enrolamentos 

de um transformador, além de realizar a análise de viabilidade do emprego da 

tecnologia de sensores distribuídos a fibra óptica para medição de deformações em 

enrolamentos de transformadores.  

Para alcançar o objetivo geral, tópicos complementares devem ser 

abordados, que são listados a seguir nos objetivos específicos: 

 

 Realizar o levantamento bibliográfico sobre características básicas e 

deformações que podem ocorrem em enrolamentos de transformadores 

de potência, assim como métodos atuais para avaliação do equipamento. 

 Realizar o levantamento bibliográfico sobre técnicas de sensoriamento e 

monitoramento por fibra óptica. 

 Construir um protótipo e elaborar uma configuração para instalação das 

fibras ópticas para medições de solicitações nos sentidos axiais e 

circunferenciais da peça. 

 Efetuar experimentos controlados para validação da configuração 

proposta. 

 Realizar uma análise do tempo de medição configurada no interrogador 

óptico e analisar a sensibilidade das medições nas condições de 

deformações impostas. 

 Efetuar medições geométricas em um transformador de distribuição e 

realizar o cálculo analítico de forças e deformações axiais e radiais. 

 Avaliar a possibilidade do emprego dos sensores distribuídos em 

enrolamentos de transformadores. 

 Avaliar e interpretar as medições obtidas. 
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1.2. JUSTIFICATIVA 
 

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos (2014) realizou um relatório, 

que apresenta a média do custo envolvido na produção de grandes transformadores 

de potência no ano de 2011, assim como o tempo médio de reposição de um 

transformador de alta potência, caso haja necessidade. 

A Figura 1 mostra que o tempo médio para a reposição de um transformador 

de alta potência após a falha pode variar de 6 meses a mais de 1 ano, dependendo 

do tamanho e complexidade do projeto.  

 
FIGURA 1: TEMPO PARA REPOSIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR. 

FONTE: Adaptado de U.S. DEPARTAMENT OF ENERGY, 2014. 

 

A Tabela 1 mostra os custos de fabricação de diversos tipos de 

transformadores, de acordo com valores de tensão e potência nominais. Vale 

ressaltar que nesta tabela não são contemplados os valores de transporte, 

instalação, comissionamento e execução de ensaios especiais. Para determinar o 

custo total pode ser acrescido um valor de 25% a 30% do valor da Tabela 1. 

Os valores apresentados na Tabela 1, apesar de estarem expressos em 

moeda estrangeira, refletem com certa coerência a realidade nacional, pois 

atualmente a grande maioria dos fabricantes de transformadores no Brasil com 
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capacidade técnica para o fornecimento de equipamentos em alta potência são 

subsidiárias de empresas multinacionais.  

 

 

 

TABELA 1: CUSTO MÉDIO DE FABRICAÇÃO DE TRANSFORMADORES NOS ESTADOS                                 

UNIDOS. 

Tensão Nominal 

(Primário – Secundário) 

Potência 

Nominal (MVA) 

Preço Aproximado 

(Dólares) 

Peso Aproximado 

Transformadores de Transmissão 

Trifásicos 

230-115kV 300 $2.000.000 170 toneladas 

345-138kV 500 $4.000.000 335 toneladas 

765-138kV 750 $7.500.000 410 toneladas 

Monofásico 

765-345kV 500 $4.500.000 235 toneladas 

Transformadores Elevadores 

Trifásicos 

115-13,8kV 75 $1.000.000 110 toneladas 

345-13,8kV 300 $2.500.000 185 toneladas 

Monofásicos 

345-22kV 300 $3.000.000 225 toneladas 

765-26kV 500 $5.000.000 325 toneladas 

FONTE: Adaptado de U.S. DEPARTAMENT OF ENERGY (2014). 

 

Além do alto custo envolvido na aquisição de um novo transformador ou 

para sua reforma, deve-se levar em conta o custo decorrente da falta de 

disponibilidade do transformador. Por esta razão novos sistemas e programas de 

monitoramento estão sendo criados e aperfeiçoados para prevenir falhas não 

esperadas em transformadores de potência. 

Levantamentos de dados realizados pelo Departamento de Energia 

Americano (2014), por Bechara (2010) e por grupos de trabalho de comitês 

nacionais e internacionais mostram que o componente mais afetado verificado na 

inspeção após a falha de transformadores são suas bobinas.  

Diferentemente de outros componentes, as bobinas de grandes 

transformadores não podem ser substituídas no local. Deste modo, neste tipo de 

falha, o transformador de potência tem um grande período de indisponibilidade, 
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ocasionando perdas econômicas consideráveis para as concessionárias de energia 

elétrica. 

 Portanto, o enrolamento pode ser considerado o componente mais crítico no 

transformador de potência. Por essa razão devem ser projetados adequadamente 

para suportar forças mecânicas de alta intensidade que surgem em falhas no 

sistema elétrico. 

Assim, atualmente projetistas de transformadores utilizam simulações 

computacionais com auxílio do método dos elementos finitos para cálculo das 

tensões mecânicas e deformações nos condutores e espaçadores da parte ativa de 

transformadores de potência. Este método auxilia na definição dos materiais que 

serão utilizados na construção do equipamento. (ZHANG, YANG e XU, 2014). 

Tal metodologia de cálculo é utilizada para equipamentos novos, porém o 

envelhecimento do equipamento fragiliza a estrutura da isolação sólida da parte 

ativa, sendo que o papel se torna menos resistente a forças de origem 

eletromecânica (MARTINS, 2007).  

Desta maneira, o monitoramento direto por fibra óptica pode auxiliar 

projetistas a confirmar os pontos de maiores solicitações no projeto mecânico do 

transformador. Além de determinar o estado real da condição operacional do 

equipamento, o que não é possível pelos métodos atuais existentes. 

Há atualmente métodos para monitoramento por fibra óptica comerciais que 

realizam medidas pontuais de temperatura em transformadores, dentre estes se 

encontra em utilização um método extrínseco onde são fixados os sensores de fibra 

óptica nos espaçadores dos enrolamentos (QUALITROL, 2014) 

Ainda para a medição de temperatura, existem estudos para instalação de 

fibras ópticas que realizam medida pontuais utilizando-se de outras tecnologias. 

Nesta situação são empregados métodos extrínsecos, como a absorção de 

semicondutores e o decaimento da fluorescência de materiais, além de métodos 

intrínsecos como a Rede de Bragg (FARIA, 2012). 

O método utilizando os sensores distribuídos de temperatura e deformação 

(DTSS) proposto neste trabalho, permite a medição em múltiplos pontos utilizando 

uma única fibra óptica, desta forma é possível segmentar várias regiões do protótipo 

em comprimentos uniformes, onde são definidas distribuições médias de 

temperatura e deformações na superfície em teste. 

Porém a menor acurácia e baixo tempo de resposta de medição deste 
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método em relação aos outros métodos existentes, traz dúvidas sobre sua 

efetividade e deve-se analisar sob quais circunstancias é factível a aplicação deste 

tipo de monitoramento em transformadores de potência.       

Assim, após a instalação da fibra óptica no protótipo realizou-se testes com 

diferentes tipos de carregamento mecânico, permitindo então verificar a 

aplicabilidade da metodologia adotada e sob quais condições é possível mensurar 

deformações axiais e circunferências em peças cilíndricas com o método proposto.     

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 
 

Essa dissertação está estruturada em seis capítulos, a seguir descritos:  

No Capítulo 1 são apresentados o tema e a importância do estudo em 

questão. Foram descritos os objetivos gerais e específicos que se almejam alcançar 

no desenvolvimento do trabalho. Foi descrito também o contexto do tema e a 

necessidade de aperfeiçoamento de técnicas de monitoramento direto de 

deformação em enrolamentos de transformadores.   

No Capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica com a fundamentação 

teórica sobre o tema deste projeto. Alguns tópicos estão destacados, como: 

princípios de funcionamento e principais componentes dos transformadores, análise 

de causas de falhas, fundamentação teórica sobre curto-circuito no sistema elétrico 

e tipos de deformações em enrolamentos de transformadores, além de técnicas de 

ensaio e monitoramento empregados para avaliação da condição de 

transformadores.  

Neste capítulo é abordado, também, o estado da arte das tecnologias e 

processos já desenvolvidos nas áreas de monitoramento por fibra óptica em 

transformadores e medições contínuas para avaliação da condição de 

transformadores de potência.  

A metodologia e os recursos utilizados nos experimentos realizados, assim 

como, o sistema de medição óptico DTSS e detalhes da construção do protótipo e 

do transformador de potência utilizado para o cálculo de deformações são 

apresentados no Capítulo 3.  

O Capítulo 4 mostra os resultados das medições e cálculos para valores 

esperados de deformação no protótipo e em um enrolamento típico utilizado em 

redes de distribuição. Além disso, é avaliado o tempo de medição e resposta do 
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sistema e seu comportamento para aplicação na medição de deformações em 

enrolamentos de transformadores de potência.  

Por fim, o Capítulo 5 apresenta as conclusões e considerações finais sobre o 

trabalho. Enquanto o Capítulo 6 aborda algumas sugestões para desenvolvimento 

de estudos complementares em áreas correlatas envolvendo a tecnologia de 

monitoramento e sensoriamento distribuído com fibra óptica em transformadores de 

potência. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. ASPECTOS GERAIS 

 

2.1.1. Funcionamento e componentes básicos de transformadores de potência 

  

Segundo a NBR 5356 (2007) o transformador de potência é um equipamento 

estático com dois ou mais enrolamentos que, por indução eletromagnética, 

transforma um sistema de tensão e corrente alternadas em outro sistema de tensão 

e corrente, de valores geralmente diferentes, porém à mesma frequência, com o 

objetivo de transmitir potência elétrica. 

O princípio de funcionamento de um transformador de potência é a lei de 

indução de Faraday, onde a transferência de potência de um enrolamento ligado a 

uma fonte converte energia por um acoplamento magnético de caminho fechado 

para outro enrolamento ligado a uma carga (MAMEDE, 2011).  

Para a especificação de um transformador, os principais fatores que devem 

ser considerados são sua classe de isolação, sua corrente de operação e as 

solicitações de chaveamento e curto-circuito do sistema elétrico que solicitarão o 

dielétrico do equipamento. 

Existem diversos tipos construtivos de transformadores, pois este 

equipamento pode ter a função de elevador de tensão em sistemas de geração, 

interligador de sistemas de transmissão ou abaixador de tensão em sistemas de 

distribuição.   

A seguir será apresentada uma descrição simplificada dos principais 

componentes de transformadores de potência. Estes componentes possuem maior 

índices de falha de acordo com diversos levantamentos que são abordados neste 
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capítulo. Entre os componentes destacados estão as buchas, os comutadores de 

derivação em carga e a parte ativa que é composta pelo núcleo, enrolamentos, 

ferragens e isolação sólida.  

- Parte Ativa (Núcleo): 

 

O núcleo magnético de um transformador de potência é construído com 

chapas de aço silício laminadas a frio. Seus grãos são orientados no sentido da 

laminação com cortes em espessuras típicas de 0,3 a 0,4 mm (SOARES, 2010).  

Segundo Heathcote (2007) para que haja indução de tensão do primário 

para o secundário de um transformador com máxima eficiência possível o 

transformador deve possuir um circuito magnético fechado com baixa relutância.  

O circuito magnético de um transformador difere de acordo com as 

características requeridas no projeto. A Figura 2 exibe um núcleo de um 

transformador monofásico com duas colunas principais, um transformador trifásico 

com três colunas principais e um transformador trifásico com três colunas principais 

e duas de retorno.  

 
FIGURA 2: TIPOS DE NÚCLEOS DE TRANSFORMADORES. 

FONTE: BECHARA, 2010.  

 

As chapas do núcleo são presas por tirantes e fitas. Alguns núcleos 

possuem canais de circulação de óleo para resfriamento (HEATHCOTE, 2007). O 

núcleo pode perder sua funcionalidade devido a um curto-circuito entre chapas, 

perda de aterramento ou esmagamento do núcleo pelo enrolamento. 

 

- Parte Ativa (Enrolamentos): 
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Os enrolamentos são montados concentricamente em volta das pernas do 

núcleo. O enrolamento mais próximo ao núcleo é o de menor classe de tensão e o 

mais afastado é o de maior. Esta configuração é adotada para economizar materiais 

isolantes aumentando-se gradativamente o nível de tensão com a distância elétrica 

(HEATHCOTE, 2007).  

 A Figura 3 mostra o esquema construtivo da parte ativa de um 

transformador com dois enrolamentos montados concentricamente ao núcleo 

magnético, o sistema de isolação apresentado é o sistema papel-óleo que é 

empregado como sistema isolante de enrolamentos de transformadores de alta 

tensão. 

 
FIGURA 3: DISPOSIÇÃO DE ENROLAMENTOS DE TRANSFORMADORES. 

FONTE: PIAZZA, 2003. 

 

Alguns transformadores possuem enrolamentos de regulação, que 

geralmente são construídos entre o enrolamento primário e o secundário. Neste 

enrolamento normalmente há várias derivações, chamadas de tapes, que serão 

conectadas em série com outro enrolamento. A mudança das ligações destas 
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conexões resulta na regulação de tensão do transformador.  

Os enrolamentos de transformadores de alta tensão são constituídos por 

condutores transpostos ou germinados que são isolados entre si por uma isolação 

sólida de papel Kraft termoestabilizado imerso em óleo isolante. (PIAZZA, 2003).   

Segundo Gamboa (2003) o papel por ser um material higroscópio tem 

característica de absorção de umidade de ambientes próximos. Além disso, o 

acréscimo de temperatura e do oxigênio na isolação contribuem para redução da 

vida útil do equipamento.  

Portanto, o transformador de potência deve possuir sistemas de refrigeração 

e selagem para reduzir os efeitos de sobrecarga e conservar a vida útil da isolação. 

Uma vez que, o sobreaquecimento ou perda de estanqueidade podem contribuir 

para aceleração do envelhecimento e a falha precoce do equipamento. 

 

- Buchas: 

 

Uma bucha é definida como uma peça ou estrutura de material isolante, que 

garante a passagem isolada de um condutor através de uma parede não isolante 

(NBR 10202, 2010). 

 Existem basicamente dois tipos de buchas, a do tipo seca e a capacitiva. A 

diferença entre as duas é que a capacitiva possui camadas de material 

semicondutor seguidas por camadas de material isolante, formando uma associação 

de capacitores cilíndricos em série. Isto reduz gradativamente o potencial elétrico 

quanto mais afastado do centro condutivo da bucha e próximo da interface externa. 

A Figura 4 exibe uma bucha capacitiva típica para operação em tensão 

nominal igual ou acima a 34,5kV. Dentre os tipos de isolação mais empregados em 

buchas capacitivas estão o papel impregnado com óleo, papel colado com resina, 

papel impregnado com resina, buchas isoladas a gás e com isolação de epoxy 

(CIGRÉ, 2010). 
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FIGURA 4: COMPONENTES INTERNOS DE UMA BUCHA CAPACITIVA. 

FONTE: FOTO DO AUTOR, ILUSTRAÇÃO MELO E AGUIAR, 2011. 

A conexão do enrolamento com o meio externo pode ser efetuada por cabos 

ou hastes. O condutor central da bucha é protegido e isolado por camadas de 

material isolante e semicondutor concêntricas ao núcleo, formando uma associação 

de capacitores cilíndricos em série (SILVA, 2007). 

 

- Comutador de Derivação em Carga: 

 

A variação de carga do sistema elétrico causa a oscilação na tensão da 

fonte. Portanto os comutadores de carga são utilizados em transformadores para 

regulação do nível de tensão através da adição ou subtração de espiras que 

compõem o enrolamento de regulação (BECHARA, 2010).   

Para transformadores que alimentam circuitos com curvas de carga que 

variam muito no tempo é necessário utilizar um comutador de derivações em carga 

(On Load Tap Changer – OLTC), que, por sua vez, consiste de três componentes 

principais: 

Chave comutadora: é o dispositivo que realiza a transferência de carga sem 

interromper a corrente durante a mudança e seleção da derivação, este componente 

possui contatos fixos e móveis, que realizam a efetiva mudança do número de 

espiras da bobina de regulação. Um resistor ou reator de transição limita a corrente 
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de curto-circuito na mudança da conexão da derivação (HENCKE,2011). 

A chave comutadora é o componente do transformador que mais sofre 

desgaste devido a solicitações mecânicas e elétricas, as quais é submetida toda vez 

que ocorre uma mudança de derivação. 

O óleo isolante da chave comutadora possui geralmente grande quantidade 

de gases dissolvidos de alta energia. Assim a chave comutadora possui um tanque 

principal e de expansão separados dos tanques do transformador para não haver 

contaminação. 

Chave seletora e pré-seletora: a chave seletora é composta por contatos 

fixos e móveis, normalmente compartilhando o mesmo óleo isolante da parte ativa 

do transformador, onde a mudança de posição dos contatos não gera arco elétrico 

que resulte em gases combustíveis no óleo do transformador (BECHARA,2010).  

Portanto, a chave seletora efetua a seleção de derivação da bobina de 

regulação antes da atuação da chave comutadora, conduzindo corrente na tensão 

selecionada sem interromper o circuito elétrico.  

A chave inversora por outro lado tem função de adicionar ou subtrair linhas 

de campo modificando a relação Ampere x espira do enrolamento de regulação do 

transformador. A Figura 5 mostra os componentes de uma chave de derivação em 

carga.  

Mecanismo de acionamento: possui um acionamento manual e outro 

motorizado independentes e externos ao transformador. O mecanismo de 

acionamento é responsável pelo carregamento dos acumuladores de energia e 

movimentação com os mecanismos móveis da chave comutadora e chave seletora 

respectivamente. 
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FIGURA 5: SUBCOMPONENTES DO COMUTADOR DE DERIVAÇÃO. (a) CHAVE SELETORA.      

(b) CHAVE COMUTADORA. (c) MONTAGEM DA CHAVE SELETORA DENTRO DO TANQUE DO 

TRANSFORMADOR. 

FONTE: O AUTOR. 

 

Basicamente o funcionamento da chave comutadora pode ser explicado pela 

Figura 6. Inicialmente a chave encontra-se na posição ímpar equivalente a derivação 

3. Quando o mecanismo de acionamento atua, o contato auxiliar da chave seletora 

que inicialmente se encontrava na posição 2 passa a posição 4.  

Após isto, os contatos móveis da chave comutadora começam o movimento. 

Inicialmente o contato insere um resistor de transição que limita a corrente de carga 

sem efetuar a interrupção do circuito.  

Na metade da transição, surge uma corrente de circulação da derivação 3 

para derivação 4, que é limitada pelo valor das duas resistências de transição em 

série. Consequentemente, na mudança para a derivação 4, a corrente fica limitada 

ao resistor de transição antes de assumir a posição final na derivação 4 (PAULINO 

et al., 2004).  
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FIGURA 6: ETAPAS DA REGULAÇÃO DE TENSÃO. 

FONTE: PAULINO et al., 2004. 

 

2.1.2. Falhas em transformadores de potência  

 

Uma vez apresentados o princípio de funcionamento e os principais 

componentes de um transformador de potência, este tópico aborda alguns estudos 

sobre as principais causas de falhas em transformadores de potência de alta tensão. 

Um estudo publicado em abril de 2014 e realizado pelo Departamento de 

Energia dos Estados Unidos, apresentou um levantamento das causas fundamentais 

das falhas em grandes transformadores no país, a partir de avaliações feitas para 

acionamento do seguro.  

Neste estudo foram analisadas as causas fundamentais de falhas em 

centenas de transformadores do sistema elétrico americano em um período de 20 

anos (1991 a 2010) e o resultado encontrado é mostrado na Figura 7. 
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FIGURA 7: CAUSAS DE FALHAS EM TRANSFORMADORES NOS ESTADOS UNIDOS ENTRE 

1991 A 2010. 

FONTE: Adaptado de U.S. DEPARTAMENT OF ENERGY, 2014. 

 

Conforme consta na Figura 7, a maioria das falhas, 28% delas, foram 

relacionadas a distúrbios elétricos, ou seja, distúrbios de manobra, sobretensões, 

curto-circuito, entre outras anomalias no sistema elétrico, excluindo descargas 

atmosféricas.  

Ressalta-se também que no levantamento não se levou em conta a idade 

operacional dos equipamentos, sendo que este é um parâmetro de grande 

importância, pois no processo de envelhecimento a isolação sólida é enfraquecida e 

não é capaz de suportar mais solicitações mecânicas e elétricas que ocorrem nas 

situações de distúrbios avaliadas. 

Outro estudo realizado por Bechara (2010), avaliou as causas fundamentais 

das falhas e dos componentes afetados após inspeção na falha de 92 

transformadores de potência utilizados por concessionárias brasileiras, no período 

de 2000 a 2008.  

Neste estudo foram analisados transformadores de alta tensão, com tensão 

igual ou acima de 69 kV. Além disso, os transformadores foram divididos em três 

grupos de acordo com sua aplicação no sistema elétrico: transformadores de 

subtransmissão (69 kV a 138 kV), transformadores de transmissão (230 kV a 750 

kV) e transformadores elevadores (69 kV a 550 kV). 

No estudo realizado por Bechara (2010), foi constatado que nos três grupos 

o componente que mais vezes apresentou danos na inspeção interna foram as 
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bobinas, e a causa fundamental da falha que apresentou maior ocorrência foi o 

curto-circuito externo. O resultado geral desta pesquisa é apresentado na Figura 

8(a) e 8(b):    

 
FIGURA 8: CAUSAS DE FALHAS EM TRANSFORMADORES DE CONCESSIONÁRIAS 

BRASILEIRAS ENTRE 2000 A 2008. (a) CAUSAS FUNDAMENTAIS. (b) COMPONENTES 

AFETADOS. 

Fonte: BECHARA, 2010. 

 

Um outro levantamento realizado pelo grupo de trabalho A2.02 do Cigré- 

Brasil (Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica), 

analisou a falha de 157 transformadores no período entre 2004 e 2009. Os dados 

foram obtidos de várias concessionárias brasileiras de energia elétrica.  

A Figura 9(a) mostra o percentual de falhas para os componentes principais 

envolvidos, enquanto que a Figura 9(b) mostra as consequências após a falha do 

equipamento.   

Na Figura 9, também é possível observar que a maioria das falhas da 

população sob análise também afetaram os enrolamentos, sendo que 7% das falhas 

danificaram o isolamento entre enrolamentos, 7,6% o isolamento entre enrolamento 

e a parte aterrada e 19,5% o enrolamento propriamente dito.  
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FIGURA 9: CAUSAS DE FALHAS EM TRANSFORMADORES DE CONCESSIONÁRIAS 

BRASILEIRAS ENTRE 2004 A 2009. (a) CAUSA E COMPONENTES AFETADOS.                            

(b) CONSEQUÊNCIAS DAS FALHAS. 

FONTE: COMITÊ NACIONAL BRASILEIRO DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, 2012. 

 

Outro resultado relevante é que uma porcentagem alta das falhas 

ocasionaram danos ao meio ambiente (vazamento de óleo) e aumentaram a 

possibilidade de ocorrência de acidentes com operadores presentes nos locais da 

falha (incêndios e explosões). 

Com base nos estudos apresentados, é constatada a necessidade de haver 

métodos de avaliação eficazes para monitoramento da condição de transformadores 

de potência e de seus enrolamentos durante e após surtos ou eventos que causem 

solicitações mecânicas, térmicas e elétricas.  

Mesmo com sistemas de proteção e monitoramento modernos aplicados em 

transformadores de potência, muitas vezes não é possível evitar as consequências 

das falhas originadas por meios que envolvem alta quantidade de energia, como 

curto-circuito entre espiras e entre enrolamentos.  

A Figura 10 mostra um exemplo de um transformador que após um curto-
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circuito externo de curta duração apresentou deformação e ruptura do tanque 

constituído de chapas de aço, além do cisalhamento de todos parafusos de fixação 

da tampa. Os danos ambientais foram minimizados pela existência no local de 

caixas de contenção para o óleo. 

 
FIGURA 10: DANOS AOS ENROLAMENTOS CAUSADOS POR CURTO-CIRCUITO. 

FONTE: O AUTOR. 

 

2.2. CURTO-CIRCUITO E AVARIAS NO BOBINADO 

 

2.2.1. Curto-circuito 

 

Devido aos danos possíveis e valor econômico elevado, os grandes 

transformadores de potência possuem um sistema de proteção dedicado para 

redução do risco associado a falha do equipamento.  

Sabe-se que em situações de curto-circuito, a corrente nos equipamentos 

excede em muitas vezes a sua corrente nominal e, portanto, sistemas de proteção 

devem atuar rapidamente, isolando o problema antes que outros componentes do 

sistema elétrico sejam afetados (MAMEDE, 2011).   

A solicitação térmica dos enrolamentos de um transformador, além de ser 

proporcional ao valor da componente simétrica da corrente de curto-circuito, 

depende do tempo de duração do curto-circuito. Por outro lado, as solicitações 
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dinâmicas dependem do quadrado do valor de pico da corrente de curto-circuito 

(ROSENTINO, 2010). 

Os tipos de curto-circuito que podem ocorrer na rede elétrica são mostrados 

na Figura 11. Segundo Kindermann (1997) dentre os tipos de defeitos mais 

frequentes, o curto circuito trifásico é o que tem menor índice de ocorrência, com 

cerca de 6% do total. Mesmo tendo poucas ocorrências, este tipo de defeito deve 

ser levado em consideração, pois gera as correntes mais elevadas e 

consequentemente produzem maiores solicitações térmicas e mecânicas nos 

equipamentos do sistema elétrico.   

 
FIGURA 11: CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO NO SISTEMA ELÉTRICO. 

FONTE: KINDERMANN, 1997. 

 

Este trabalho considera as forças geradas no pior caso, ou seja, quando há 

um curto-circuito trifásico nas conexões de saída do transformador de potência, que 

antes do defeito estava conectado a uma carga.  

Na prática, a maioria dos defeitos ocorre longe do transformador e os 

sistemas de proteção interrompem o circuito antes da corrente de curto-circuito 

atingir o valor de pico. Porém, de acordo com a norma NBR 5356 (2007) os 

materiais dos transformadores de potência devem ser projetados para suportar por 

tempo limitado as solicitações de curto-circuito trifásico. 

Sabe-se que geralmente o sistema elétrico possui características indutivas, 

assim para cálculo de curto-circuito que ocorre a uma distância da fonte é 
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considerado o circuito equivalente até o ponto da falha. Portanto, o circuito 

equivalente se reduz a um circuito RL, conforme a Figura 12. 

 
FIGURA 12: REPRESENTAÇÃO CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO. (a) CIRCUITO EQUIVALENTE.   

(b) CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO ASSIMÉTRICA. 

FONTE: (a) ROSENTINO, 2010. (b) Adaptado de ASEA BROWN BOVERI, 2012. 

 

Sendo Vac uma fonte de tensão senoidal com frequência industrial ω e com 

tensão eficaz Uf, as Equações 1 e 2 mostram respectivamente a equação diferencial 

do circuito da figura 12(a) e sua resolução (ROSENTINO, 2010). 

 

 √2𝑈𝑓 . 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝛼) = 𝑅𝑖 + 𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 (

1) 

 
𝑖(𝑡) = −

√2𝑈𝑓

√𝑅2 + 𝑋2
. 𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝜑)𝑒−

𝑅
𝐿
𝑡 +

√2𝑈𝑓

√𝑅2 + 𝑋2
. 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝛼 − 𝜑) 

(

2) 

  

Onde:  

- X = ωL: é a reatância indutiva do circuito equivalente. 

- α: Instante onde ocorreu o curto-circuito, fechamento da chave S. 

- φ: Defasagem entre tensão e a corrente. 
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A Equação 2 mostra que há duas componentes fundamentais, a 

componente simétrica senoidal que é levada em conta para determinar efeitos 

térmicos do curto-circuito e uma componente exponencial que decresce com o 

tempo, chamada de assimétrica, que é responsável pelos efeitos dinâmicos do 

curto-circuito (HEATHCOTE, 2007). 

O cálculo da corrente simétrica (I”K) em um curto-circuito trifásico, é bastante 

simplificado assumindo-se que as fases neste tipo de defeito estão todas 

equilibradas. O cálculo é efetuado pela divisão do valor eficaz da tensão pela 

impedância de sequência positiva do circuito equivalente (KINDERMANN, 1997). 

O cálculo da componente assimétrica (IS) de curto-circuito pode ser 

simplificado pela Equação 3. Além disso, são utilizados usualmente o valor do fator 

assimetria, também denominado de fator de impulso (fi), mostrados na Tabela 2.  

 

 𝐼𝑆 = √2𝑓𝑖𝐼"𝐾 (3) 

 

 

TABELA 2- FATOR DE IMPULSO EM FUNÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA. 

Relação R/X 1 0,67 0,5 0,33 0,25 0,2 0,167 0,125 0,1 ≥0,071 

Fator de 

impulso 𝒇𝒊 
1,07 1,16 1,25 1,38 1,48 1,55 1,61 1,68 1,7 1,8 

FONTE: ROSENTINO (2010). 

 

O fator de assimetria pode ser também obtido pela Equação 4, tendo-se a 

resistência (R) e a reatância (X) do circuito equivalente (ROSENTINO, 2010).  

 

 𝑓𝑖 = 1,02 + 0,98𝑒−3,03
𝑅
𝑋 (

4) 

   

Especificamente para um curto-circuito trifásico nos enrolamentos de saída 

do transformador de potência, o valor da corrente simétrica pode ser obtido utilizado 

a Equação 5 (KINDERMANN, 1997). 

 

 
𝐼"𝐾 =

𝑆𝑛(𝑀𝑉𝐴). 105

√3 𝑍%.𝑈𝑛(𝑘𝑉)
 

(

5) 
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Onde:  

 - Sn (MVA) = é a potência nominal do transformador em MVA. 

 - Un (kV) – é a tensão nominal do transformador em kV. 

 - Z% - é a impedância percentual do transformador. 

 

 

Segundo a norma NBR 5356 (2007), todos os dados acima devem constar 

na placa do equipamento. A expressão da corrente de curto-circuito máxima do 

transformador mostra que quanto maior é a potência nominal do equipamento, ou 

menor a impedância percentual, maior será a corrente de curto-circuito. 

 

2.2.2. Forças no bobinado 

 

Forças eletromagnéticas estão presentes nos enrolamentos dos 

transformadores sempre que o equipamento se encontra em operação. A lei de Biot-

Savart diz que a força gerada em uma seção de condutor dependerá do produto 

vetorial do vetor de campo magnético (�⃗� ) e da intensidade da corrente elétrica (I) 

que percorre o condutor com comprimento infinitesimal (𝑑𝑙⃗⃗  ⃗), conforme a Equação 6: 

 

 𝑑𝐹⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐵 ⃗⃗  ⃗x 𝑑𝑙⃗⃗ ⃗⃗ (𝐼) (

6) 

 

Em um transformador existem duas resultantes das forças eletromagnéticas, 

que possuem sentido perpendicular ao vetor de densidade de campo magnético e 

do sentido da corrente no condutor naquele instante de tempo. A distribuição típica 

de campos é apresentada na Figura 13 (a), (b) e (c). 

Como o campo magnético B é gerado por uma somatória da resultante de 

vários campos gerados por correntes em outros pontos espaciais, pode-se dizer que 

a força eletromagnética que surge em um transformador de potência é proporcional 

ao quadrado da corrente elétrica. 

Desta forma, para um transformador típico os valores de corrente de curto-

circuito são cerca de 32 vezes maiores que a corrente nominal. Isto pode gerar 

forças nos enrolamentos com magnitude 1024 vezes maiores que aquelas 
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encontradas em regime normal de operação (ROSENTINO, 2010). 

Simplificadamente as forças no enrolamento podem ser decompostas em 

duas componentes vetoriais. A Figura 14 mostra os principais tipos de forças que 

ocorrem nos enrolamentos de um transformador. 

Alguns fatores como o uso de materiais magnéticos entre os enrolamentos, 

aumento do espaçamento entre espiras, previsão de dutos de circulação de óleo e 

assimetria nos enrolamentos, podem atenuar ou amplificar as forças que atuam nos 

enrolamentos de um transformador (HEATHCOTE, 2007).  

 
FIGURA 13: COMPONENTES DE CAMPO MAGNÉTICO EM ENROLAMENTOS.                                    

(a) COMPONENTES DE CAMPO AXIAL. (b) COMPONENTE DE CAMPO RADIAL.                                       

(c) RESULTANTE DAS COMPONENTES. 

FONTE: Adaptado de ASEA BROWN BOVERI, 2012. 
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FIGURA 14: FORÇAS E DEFORMAÇÕES TÍPICAS EM ENROLAMENTOS DE 

TRANSFORMADORES. (a) FORÇA E DEFORMAÇÃO AXIAL. (b) FORÇA E DEFORMAÇÃO 

RADIAL. 

FONTE: GAMBOA, 2003. 

Pela análise da Figura 14, as forças eletromagnéticas no interior do 

transformador podem originar diferentes tipos de falhas mecânicas nos 

enrolamentos, conforme mostrados pela Figura 15 (ROSENTINO, 2010): 

- Tensões mecânicas radiais de tração: conforme a Figura 15 (b), os 

enrolamentos externos estão sujeitos a tensões mecânicas de tração ou de arco 

(hoop stress). Nesta situação pode ocorrer o alongamento dos condutores e da 

isolação, o que pode gerar a degradação do material isolante, reduzindo a vida útil 

do transformador. 

- Tensões mecânicas radiais de compressão: este tipo de tensão ocorre em 

enrolamentos internos e pode gerar dois tipos de deformações. A primeira 

denominada de instabilidade forçada (forced buckling), que ocorre quando o 

enrolamento está firmemente sustentado pelos espaçadores axiais. Neste fenômeno 

o condutor é projetado para dentro em vários pontos da circunferência, desde que a 

tensão mecânica aplicada exceda o limite elástico do material condutor, Figura 

15(a). 

Outro tipo de deformação que pode ocorrer na compressão radial é 

chamada de instabilidade livre (free buckling). Nesta situação a resistência mecânica 

dos espaçadores é inferior a resistência dos condutores. Portanto, a projeção do 

condutor pode ocorrer para dentro ou fora da circunferência em um ou mais pontos 

da circunferência, conforme Figura 15(b).  
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As deformações radiais podem causar diminuição das distâncias elétricas, 

aumentando as perdas e a solicitação dielétrica do meio, podendo ocasionar a falha 

de isolação e diminuição da vida útil do equipamento. 

 - Tensões mecânicas axiais de compressão: Neste tipo de tensão pode 

ocorrer três tipos de falhas, a primeira é causada pela deformação das estruturas de 

fixação nas extremidades dos enrolamentos (clamping). 

O segundo tipo de falha se refere a flexão do condutor entre os espaçadores 

radiais (bending), Figura 15(c). Enquanto que o terceiro tipo ocorre quando a força 

ultrapassa a tensão mecânica limite suportável pelos enrolamentos do equipamento. 

Neste tipo de falha há o tombamento (tilting) dos condutores que ficam inclinados 

em relação ao eixo de simetria, Figura 15(d). 

Para projeto de transformadores de alta potência são utilizados diversos 

métodos para o cálculo das forças e tensões mecânicas internas nos enrolamentos. 

Existem métodos analíticos, mostrados em Heathcote (2007), que apresentam 

simplificações do modelo dos enrolamentos. As considerações realizadas nesta 

metodologia permitem o cálculo aproximado das forças e tensões médias nos 

enrolamentos. 

Atualmente, com o avanço dos recursos computacionais, são utilizadas 

ferramentas para cálculo que apresentam resultados mais precisos, como o Método 

de Redes de Relutâncias (SANTOS et al., 2013) e o Método dos Elementos Finitos 

(ZHANG, YANG e XU, 2014) e (ROSENTINO, 2010). 
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FIGURA 15: DEFORMAÇÕES CAUSADAS POR SOLICITAÇÕES MECÂNICAS EM 

TRANSFORMADORES. (a) FORCED BUCKLING. (b) FREE BUCKLING. (c) BENDING. (d) TILTING. 

FONTE: ROSENTINO, 2010. 

 

2.3. MÉTODOS EXISTENTES PARA AVALIAÇÃO DE TRANSFORMADORES 
 

Várias propriedades físicas dos componentes e peças que constituem o 

transformador de potência podem ser mensuradas por sensores ou instrumentos 

especializados. Estas medições geram dados que são utilizados para determinar a 

condição operacional do equipamento, sendo que qualquer desvio no padrão pode 

indicar um defeito ou uma restrição para o sistema. 
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  Portanto, a manutenção preditiva é essencial para o bom funcionamento do 

sistema elétrico, pois boas políticas de manutenção baseada na condição dos 

equipamentos são responsáveis pela otimização da periodicidade necessária para 

desligamentos e prolongamento da vida útil do ativo. 

O circuito equivalente de um transformador de potência pode ser 

representado por um circuito elétrico complexo com indutâncias, resistências e 

capacitâncias em série e paralelo, cujas características dependem dos materiais 

utilizados na construção, além de outros fatores concebidos no projeto do 

transformador (NUNES, et al., 2009).  

Desta forma, movimentações entre condutores ou degradação do meio 

isolante provocam alterações no circuito equivalente. Por apresentar muitos 

componentes com características distintas, existem diversos ensaios que podem ser 

efetuados para acompanhamento da condição de transformadores de potência. 

 

2.3.1. Método off-line de avaliação (ensaios elétricos) 
 

O primeiro grupo de técnicas aplicadas para avaliação da condição são os 

tradicionais ensaios elétricos que testam as características de projeto do 

equipamento, que são efetuados com o equipamento fora de operação “off-line”. 

Com a repetição e histórico dos testes é possível detectar algum defeito incipiente, 

através da comparação com resultados anteriores. 

A seguir serão mencionados os principais ensaios que são realizados em 

campo para avaliação de transformadores de potência. Mudanças e desvios nos 

resultados destes ensaios podem indicar um tipo de problema característico. 

 

 

 

- Relação de Transformação: 

 A relação de transformação é um parâmetro que depende da razão do 

número de espiras do primário com número de espiras do secundário. O tipo de 

ligação para medição da relação de transformação em transformadores trifásicos 

depende do deslocamento angular e tipos de ligações entre as fases. Os padrões 

típicos de ligação podem ser consultados na norma NBR 5356 (2007). 
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 Quando um transformador é submetido a um curto-circuito externo, as 

forças axiais dos enrolamentos tendem a aproximar uma espira contra outra, assim, 

pode ocorrer o curto-circuito entre espiras (HEATHCOTE, 2007). O ensaio de 

relação de transformação detecta o curto-circuito entre espiras pela modificação da 

razão de espiras entre primário e secundário.  

 

- Resistência de Enrolamento: 

 

A resistência de enrolamento pode ser obtida quando se aplica uma corrente 

contínua no enrolamento desejado e mede-se a tensão entre o terminal de entrada e 

saída do enrolamento, sendo a resistência obtida pela aplicação da lei Ohm. 

Este ensaio é sensível ao mau contato entre conexões internas, como a 

conexão da bobina de regulação dos enrolamentos com a chave seletora e entre as 

saídas dos enrolamentos e buchas. Alterações nos valores deste ensaio podem 

indicar curto-circuito entre espiras e conexões frouxas ou abertas. 

Em transformadores que possuem comutador de derivação em carga é 

necessário verificar a conexão das derivações para diferentes degraus de tensão. 

Analisando-se a resistência de contato na base do tempo ao longo de uma mudança 

de derivação observa-se que a resistência da bobina sofre alterações bruscas 

devido aos transientes gerados pelo movimento dos contatos da chave comutadora 

(OMICRON Electronics GmbH, 2010).  

O ensaio de resistência dinâmica consiste em medir o valor de pico do 

transiente de corrente (riple) e a inclinação da transição di/dt (slope), na comutação 

de uma posição para outra. A variação do riple e slope pode indicar um problema de 

desgaste nos contatos do comutador ou queima dos resistores de pré-inserção 

(PAULINO, et al., 2004). 

 

- Corrente de Magnetização: 

 

O ensaio de corrente de magnetização, também conhecido como corrente 

de excitação, é realizado aplicando-se uma tensão alternada em um enrolamento 

com todos outros enrolamentos abertos. 

A corrente de magnetização depende das características construtivas do 

núcleo magnético, do posicionamento do enrolamento e do comprimento do circuito 
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magnético correspondente (GAMBOA, 2003).  

Em transformadores trifásicos com três ou cinco pernas de núcleo, 

geralmente a corrente de magnetização da fase central é menor que das fases 

laterais, já que o comprimento total do caminho magnético do enrolamento central é 

menor. 

A alteração da corrente de magnetização pode indicar variação na 

permissividade do núcleo magnético decorrente de curto-circuito entre laminações 

ou movimentações radiais entre o enrolamento e o núcleo, alterando o fluxo de 

dispersão (HEATHCOTE, 2007). 

 

- Capacitância e Fator de Potência ou Fator de Dissipação: 

 

Um meio isolante se comporta idealmente como um capacitor. Portanto 

quanto melhor a isolação menor será a corrente de fuga e a componente resistiva da 

medição de potência em relação a componente capacitiva (KOCH e KRUEGER, 

2009). 

A Figura 16 mostra a relação entre o fator de potência (FP) e o fator de 

dissipação (FD). Para componentes resistivos e capacitivos de uma isolação em 

boas condições, essas duas grandezas possuem valores muito próximos e quanto 

melhores forem as características do meio isolante menor serão os valores de FD e 

FP. 

A variação do valor na capacitância e no FP normalmente indicam 

contaminação do meio isolante, envelhecimento, movimento entre partes ativas, 

entre parte ativa e o núcleo ou entre parte ativa e o tanque devido a altas correntes e 

danos estruturais de natureza mecânica (CIGRÉ, 2010).   
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FIGURA 16: DIAGRAMA VETORIAL DE PERDAS NO MEIO DIELÉTRICO. 

FONTE: CIGRÉ, 2010. 

 

- Reatância de Dispersão: 

 

Este método pode ser utilizado para determinar deslocamentos e 

deformações de enrolamentos causadas por curto-circuito ou solicitações por 

sobretensões originadas por descargas atmosféricas ou surtos de manobra. Este 

ensaio consiste na aplicação de tensão ou corrente alternada em uma extremidade 

do enrolamento e medição do efeito na outra extremidade (NUNES, et al., 2009). 

A reatância de dispersão é um complemento ao ensaio de corrente de 

excitação, pois é influenciada pelo fluxo de dispersão do enrolamento, já que a 

influência da magnetização do secundário é eliminada pelo curto circuito (Martins, 

2007). A Figura 17 exibe a alteração dos canais de dispersão do enrolamento devido 

a um curto-circuito entre espiras. 

Alterações estruturais dos enrolamentos modificam o fluxo de dispersão, 

além disso, o aumento da frequência do sinal aplicado eleva as perdas nos canais 

de dispersão (NUNES, et al., 2009). Portanto o ensaio com variação de frequência 

determina a condição dos canais de perdas por fluxo de dispersão do enrolamento 

testado. 

Geralmente todas as fases de mesmo nível de tensão apresentam curvas 

com valores bastante próximos, pois as fases são projetadas para possuírem o 

mesmo distanciamento entre enrolamentos e espiras, além de serem construídas 
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com o mesmo material. 

 
FIGURA 17: ALTERAÇÃO NO FLUXO DE DISPERSÃO COM O CURTO-CIRCUITO ENTRE OS 

ENROLAMENTOS. 

FONTE: NUNES, et al., 2009. 

 

O ensaio de reatância de dispersão e corrente de magnetização descrevem 

as características construtivas dos transformadores. Estes ensaios podem ser 

utilizados em conjunto com o ensaio de resposta em frequência para registrar dados 

sobre as características geométricas e construtivas do transformador de potência, 

deste modo um deslocamento interno provoca alteração das curvas características. 

 

- Análise de Resposta em Frequência: 

 

A análise de resposta em frequência (FRA), do inglês Response Frequency 

Analysis, é um método relativamente novo para verificação do deslocamento ou 

avaria mecânica na parte ativa do transformador.  

Entre as ligações que podem ser efetuadas estão conexões semelhantes 

aos ensaios de reatância de dispersão e corrente de excitação, porém com variação 

de frequência muito superior, podendo abranger variações entre 10 Hz a 10 MHz 

(SANS, 2013). A resposta obtida neste ensaio pode ser considerada como uma 

"impressão digital" do transformador de potência e qualquer alteração na curva do 

ensaio representa uma mudança dos parâmetros físicos e construtivos do 

transformador.  
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Cada região do gráfico de frequência representa uma parte do circuito 

equivalente do transformador de potência. Distorções nestas faixas de frequência 

podem indicar alguma avaria nos componentes exibidos na Tabela 3, que foi obtida 

por um estudo de vários casos pelo grupo IEEE (IEEE FRA Task Force C.57.149, 

2005). 

 

TABELA 3:  INDICATIVO DO DEFEITO PELA ALTERAÇÃO DA RESPOSTA EM FREQUÊNCIA. 

Frequência Indicativo 

20 Hz a 2 kHz Deformação do núcleo, circuito aberto ou em curto, magnetismo residual 

2 kHz a 20 kHz Movimento entre enrolamentos, alteração da força de prensagem 

20 kHZ a 200 kHz Deformação no enrolamento principal ou regulação 

200 kHz a 2 MHz Movimento do enrolamento principal ou de regulação 

FONTE: Adaptado de IEEE FRA TASK FORCE C.57.149 (2005). 

 

O FRA é um método comparativo, recomendado para que seja realizado 

como um ensaio de aceitação em fábrica e após qualquer evento de transporte ou 

surto no sistema elétrico, onde possa ter ocorrido um deslocamento interno da parte 

ativa do transformador.  

Em um transformador trifásico pode-se comparar a resposta obtida de uma 

fase com a resposta das outras fases, a comparação pode ser feita também com 

outros transformadores de projeto idênticos (MARTINS, 2007).   

 

2.3.2. Métodos para medição on-line 
 

O segundo grupo de técnicas para avaliação da condição é chamado de 

monitoramento em tempo real, “on-line”, onde é possível realizar medições de 

características físicas dos componentes do transformador com o equipamento em 

operação. O intervalo entre as medições depende da técnica que é utilizada ou das 

características do sistema de aquisição de dados.  

Por exemplo, a maioria das concessionárias realiza periodicamente coletas 

de amostras de óleo isolante para avaliar a condição dos equipamentos, sendo que 

a periodicidade destes ensaios é definida pela política de manutenção da empresa 

responsável e pela importância do equipamento para o sistema elétrico. 

A condição de operação e a vida útil remanescente de transformadores 
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podem ser analisadas a partir de grandezas físicas medidas por sensores que 

efetuam a análise e comparação com resultados anteriores em um banco de dados.  

Dentre diversos parâmetros que podem ser monitorados estão os gases 

dissolvidos no óleo isolante, condições físico-químicas do óleo, temperatura do 

enrolamento, descargas parciais, distâncias elétricas (geometria) e condições de 

seus componentes (buchas, comutadores, sistema de selagem). 

 A seguir serão apresentados os principais tipos de monitoramento 

comerciais existentes e novas técnicas para medição de características de 

transformadores e seus principais acessórios. 

 

- Análise dos Gases Dissolvidos no Óleo Isolante: 

 

O óleo mineral isolante (OMI) é o líquido isolante mais utilizado em 

equipamentos elétricos, devido a sua alta rigidez dielétrica e viscosidade adequada 

para propiciar boa troca térmica e refrigeração dos equipamentos. O OMI é 

composto em parte por hidrocarbonetos de cadeia aberta (fração parafínica) e 

hidrocarbonetos saturados de cadeia cíclica (fração naftênica) (MILASCH, 1984). 

Defeitos incipientes ou sobreaquecimento na parte interna dos 

transformadores, geram uma proporção característica de gases combustíveis, que 

são formados pela quebra molecular da cadeia carbônica do óleo ou pelo 

envelhecimento do meio isolante sólido. 

Diversos estudos foram realizados nesta área e a partir disso foram criados 

métodos de análise que correlacionam a proporção dos gases formados com o tipo 

de defeito. Tais analises são mostradas em várias normas, como a IEEE: Std. 

C57.104 (1991), IEC 60599 (2007) e a NBR 7274 (2012). 

Além das reações que ocorrem no óleo, existem gases dissolvidos 

característicos que são formados pela quebra das ligações químicas do papel 

isolante, tal fenômeno é associado ao envelhecimento natural da isolação sólida que 

pode ser acelerado pelo aumento da concentração de água (hidrólise), aumento da 

temperatura (pirólise), ou pela oxidação (SILVA, 2005). 

Na cromatografia gasosa, uma amostra de óleo retirado de um 

transformador é injetada em uma coluna de peneira molecular de um cromatógrafo, 

conforme indicado pela Figura 18(a). Após isto é aberto um controlador de fluxo 

conectado a um cilindro contendo um gás de arraste. 
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O gás de arraste transporta determinados gases da amostra por uma 

tubulação e cada gás demora um tempo característico para ser detectado. Os picos 

são registrados em uma escala de tempo, sendo assim possível identificar o tipo e a 

quantidade de gases dissolvidos (BENEDET, 2008). A Figura 18 (b) mostra um 

gráfico típico de uma cromatografia.  

A interpretação dos resultados pode ser obtida pela utilização de vários 

métodos e softwares que analisam as proporções de gases característicos gerados 

e a energia envolvida no processo de formação dos gases dissolvidos. 

Algoritmos modernos assim como redes neurais artificiais são utilizados para 

detectar um comportamento anormal utilizando uma base de dados anterior, como 

podem ser constatados em modelos propostos por ARANTES (2005) e 

VASCONCELLOS (2010). 

 
FIGURA 18: FUNCIONAMENTO DE UM CROMATOGRAFO. (a) CROMATOGRAFO PADRÃO.       

(b) TEMPOS PADRÕES. 

FONTE: BENEDET, 2008. 

 

O acompanhamento da evolução na formação de gases dissolvidos e da 

condição físico-química do óleo isolante, são métodos eficazes para a detecção de 

defeitos e acompanhamento do envelhecimento do transformador. Porém por si só 

não identificam a localização e causa fundamental do defeito, sendo necessária uma 
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investigação mais detalhada utilizando-se dos ensaios elétricos exibidos nos tópicos 

anteriores. 

 

- Supervisão e Controle de Temperatura: 

 

O monitoramento de temperatura é fundamental para definição de limites 

operacionais do transformador e carregamento do sistema elétrico. O principal 

isolante empregado em transformadores de potência é o papel Kraft, que quando 

aquecido a altas temperaturas gera uma quebra acelerada das cadeias moleculares 

de anéis de glicose do papel, o que reduz gradativamente a resistência mecânica do 

isolante sólido (PIAZZA, 2003).   

Na Tabela 4 é indicada a diferença de temperatura máxima entre o ponto 

mais quente “hot-spot” e a média do enrolamento para os dois tipos de isolantes 

sólidos mais empregados em equipamentos de alta tensão. Uma sobretemperatura 

acima destes limites térmicos causa um envelhecimento acelerado da isolação. 

Atualmente há diversos estudos sobre novos materiais que suportem 

temperaturas e esforços mecânicos mais elevados, por exemplo a substituição do 

papel Kraft pelo papel termoestabilizado possibilitou o acréscimo de carga em 

transformadores de potência, sendo utilizada a mesma quantidade de material 

isolante (PORTELA, et al., 2011).  

 

TABELA 4: LIMITES DE ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA. 

Tipo de Papel Elevação Média – 

Ambiente 

Elevação Média – 

Hot Spot 

Temperatura Máxima 

(Hot-Spot) 

Kraft 55 10 105 

Termoestabilizado 65 15 120 

FONTE: NBR 5416 (1997). 

 

Existem comercialmente diversos monitores digitais com capacidade de 

realizar o acompanhamento em tempo real da temperatura do ponto mais quente do 

enrolamento através da medição de variáveis indiretas, como a temperatura do topo 

do óleo e a corrente elétrica do enrolamento. 

Os monitores digitais efetuam o cálculo da temperatura do ponto mais 

quente do enrolamento, utilizando parâmetros configurados de acordo com ensaio 

de elevação de temperatura realizado em fábrica. O método para medição da 
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temperatura do ponto mais quente é denominado de imagem térmica e o valor da 

temperatura pode ser obtido da Equação 7 (SEL, 2014). 

 

 
𝜃𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = (∆𝜃𝐻𝑜𝑡−𝑆𝑝𝑜𝑡 − ∆𝜃𝑇𝑜𝑝𝑜 𝑑𝑜 Ó𝑙𝑒𝑜) (

𝐼𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

𝐼𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

)
𝑚

+ 𝜃𝑇𝑜𝑝𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 (

7) 

 

Onde: 

- Δθ Hot Spot – Obtida por cálculo ou limites térmicos do material isolante. 

- Δθ Topo do Óleo – Obtido do ensaio de elevação de temperatura. 

- I Medido – Corrente medida por um transformador de corrente de bucha. 

- I Nominal – Corrente no secundário do transformador de corrente de bucha 

quando há aplicação de 100% da carga no transformador. 

- m – é o expoente do enrolamento e depende das características do tipo de 

circulação de óleo. 

- θ Topo Medida – Temperatura do topo do óleo medida por uma 

termoresistência de platina em um poço na tampa do transformador. 

 

Monitores de temperatura modernos possuem modelos matemáticos mais 

complexos que permitem ajuste dos gradientes de acordo com os estágios de 

ventilação acionados, além de outras funções que permitem o cálculo de vida útil 

remanescente do transformador. A expressão que calcula o nível de degradação do 

papel isolante foi obtida experimentalmente e se adapta a equação de Arrhenius 

(NBR 5416, 1997). 

 

 
𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙 [𝑝. 𝑢] =  𝐷 𝑒

𝐵
𝜃𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎+273 (

8) 

 

Onde:  

- Vida útil [grandeza dada em p.u]. 

- θCalculada: Temperatura do ponto mais quente. 

- D e B: Constantes determinadas empiricamente, no caso da IEEE adotam-

se D=9,8x10-18 e B=15000. 

 

A vida útil do material isolante do transformador para a temperatura máxima 
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admissível, 1 p.u é de cerca de 20 anos, ou mais exatamente 180.000 horas. O 

registro de medições de temperatura permite gerar um gráfico em uma base de 

tempo, sendo possível assim efetuar o cálculo de vida remanescente do 

equipamento (SILVA, 2005). 

Por mais que os monitores digitais adotem modelos térmicos complexos 

para cálculo da temperatura máxima do enrolamento, os métodos convencionais são 

uma aproximação, pois são realizadas medições indiretas para cálculo da 

temperatura do ponto mais quente.  

Alguns estudos abordam técnicas de medições diretas através de sensores 

com a tecnologia de fibra óptica. Em Faria (2012), Sans et al. (2013) e Dias et al. 

(2012) é possível verificar que os métodos por imagem térmica possuem uma inércia 

muito maior para medição da temperatura do enrolamento se comparados com 

métodos diretos. 

 

- Monitoramento da Umidade na Isolação: 

 

A umidade é outro fator crítico que indica o envelhecimento do 

transformador. A isolação sólida do transformador quando envelhece libera os gases 

de monóxido de carbono CO, dióxido de carbono CO2, e água H2O no óleo isolante 

(PIAZZA, 2003). O aumento na concentração de água diminui a confiabilidade do 

sistema de isolação do transformador.  

Quanto maior a temperatura de operação e a quantidade de água na 

isolação sólida maior é probabilidade na formação de bolhas na interface papel-óleo, 

o que aumenta o risco de falha no equipamento (SOUSA et al.,2014). 

 

- Monitoramento Contínuo de Gases Dissolvidos no Óleo Isolante: 

 

O monitoramento de gases dissolvidos em tempo real é realizado por 

sensores que medem a concentração de determinados tipos gases combustíveis. 

Por exemplo, alguns monitores utilizam o princípio de célula combustível para 

medição do gás hidrogênio (BENEDET, 2008) e (NOGUEIRA, 2004). 

No mercado existem sensores que utilizam outras técnicas para detecção e 

medição dos gases combustíveis no óleo isolante, sendo que cada tipo de sensor 

possui uma sensibilidade especifica para determinado gás. A maioria dos monitores 
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de gases dissolvidos em tempo real não funciona com o princípio dos gases de 

arraste, por essa razão são menores e podem ser instalados na válvula do 

transformador. 

A vantagem na utilização de equipamentos de monitoramento em tempo real 

em relação ao acompanhamento convencional é que os monitores on-line são mais 

sensíveis a alterações súbitas e podem ser integrados ao sistema de gestão de 

manutenção da empresa (MARTINS et al., 2013).  

 

- Monitoramento de Comutadores em Carga: 

 

A vibração causada pela mudança de posição dos contatos do comutador 

sob carga gera um sinal característico que, com o tempo e número de operações, 

sofre modificações por causa do desgaste dos contatos da chave comutadora. 

Portanto, com um acelerômetro e um sistema de aquisição de sinais com filtros 

digitais, é possível obter sinais característicos dos contatos da chave comutadora 

em funcionamento (GARCEZ et al., 2007). 

Outros métodos de monitoramento envolvem o acompanhamento de 

assinaturas de torque do motor do mecanismo de acionamento. Uma variação no 

torque é análoga a variação de vibração, pois identifica uma mudança na 

característica de funcionamento do comutador de carga (CORREA et al., 2010). 

 

- Monitoramento de Buchas Capacitivas: 

 

As buchas capacitivas podem ser monitoradas pela medição da corrente de 

fuga da isolação efetuada na derivação de teste, sendo que uma das técnicas mais 

utilizadas requer a medição simultânea nas três fases. A soma vetorial das correntes 

de fuga das buchas gera uma componente resultante, que para um sistema 

equilibrado ideal e com buchas em mesmas condições tende a zero (ALVES et al., 

2011). 

Portanto, em sistemas trifásicos um desvio na corrente de fuga de uma 

bucha tende a modificar o vetor resultante, o que torna possível avaliar a 

degradação de uma bucha pela composição dos vetores em circuitos trifásicos. 

 Para este tipo de monitoramento é necessário a utilização de redes neurais 

para reconhecimento do padrão de carga conectada ao transformador, já que 
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sistemas trifásicos reais não são equilibrados e a carga depende das características 

do sistema elétrico. Por algoritmos de reconhecimento, o desequilíbrio é identificado 

pela medição de tensão nas barras da subestação efetuadas por transformadores de 

potencial (ALVES et al., 2011). 

A derivação de teste das buchas pode ser utilizada também para medição de 

descargas parciais do transformador. Tais sensores são instalados de maneira 

idêntica ao sensor de corrente de fuga (SILVA, 2007). Esse sistema também 

necessita de um algoritmo para reconhecimento dos padrões de interferência na 

subestação onde o equipamento está instalado. 

 

- Monitoramento da Função de Transferência: 

 

A função de transferência de um transformador pode ser obtida através de 

ensaios com variação de frequência.  Outro método para a obtenção da função de 

transferência é aplicar um impulso modelado na entrada do sistema e medir o sinal 

de saída. Assim com a transformada de Fourier é possível obter a resposta em 

frequência (IEEE FRA Specification, 2003).  

O impulso é definido como um sinal com amplitude que tende ao infinito e 

tempo de duração que tende a zero. Para um transformador de potência a função de 

transferência pode ser medida aplicando-se impulsos de manobra modelados, com o 

chaveamento na energização e desenergização do transformador (LEIBFRIED, 

1999). 

Porém, essa técnica, além de ser bastante complexa, pode exigir muito da 

isolação do equipamento em questão. Testes realizados nos estudos de Martins 

(2007), assim como nos estudos realizados por Bacil e Oliveira (2014), propõem 

técnicas de monitoramento on-line, onde são aplicados sinais senoidais de baixa 

amplitude e alta frequência (SFRA) na derivação capacitiva de uma bucha, sendo 

realizada a filtragem e medição do sinal em outra bucha.  

Com o controle na geração de pulsos nos taps da bucha e utilizando-se 

filtros que selecionem o espectro de alta frequência é possível efetuar medições da 

resposta em frequência do transformador em paralelo com o capacitor C1 da bucha 

capacitiva, conforme ilustrado pela Figura 19.  

Como ocorre no ensaio de FRA, as medições em tempo real são capazes de 

auxiliar na identificação de mau contato elétrico entre conexões, curto-circuito no 
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núcleo magnético, deformações e movimentações nos enrolamentos. 

 

 
FIGURA 19: MÉTODO PARA MEDIÇÃO DA RESPOSTA EM FREQUENCIA COM O 

TRANSFORMADOR ENERGIZADO. 

FONTE: MARTINS, 2007. 

 

Dentre as várias técnicas apresentadas para avaliação da condição do 

transformador de potência e seus acessórios, nenhuma fornece uma medição direta 

das propriedades da parte ativa do transformador. Nas próximas seções serão 

apresentados os sensores ópticos e algumas aplicações já desenvolvidas para 

medição direta de características de transformadores de potência. 

 

2.4. TECNOLOGIAS DE FIBRA ÓPTICA 

 

2.4.1. Fibra óptica. 

   

Apesar da fibra óptica ser atualmente um dos principais meios de 

propagação para transmissão de dados utilizada na área de telecomunicações, o 

início de sua aplicação comercial em larga escala somente ocorreu na década de 80 

(BAILEY e WRIGTH, 2003).  

A evolução das tecnologias de fabricação da fibra óptica e observação de 

novos efeitos, como a sensibilidade de grandezas ópticas a estímulos externos, 
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criaram um novo campo de aplicação para o sensoriamento de grandezas como 

temperatura e deformação (FARIA, 2012). 

 

A fibra óptica, ilustrada na Figura 20, é constituída por um núcleo de vidro 

muito fino, feito geralmente de sílica com alto grau de pureza. O núcleo é envolvido 

por uma interface (também composta por sílica) que possui índice de refração 

ligeiramente menor, este revestimento é chamado de cladding (MORIMOTO, 2008).   

 

 
FIGURA 20: ESTRUTURA BÁSICA DE UMA FIBRA ÓPTICA. 

FONTE: Adaptado de BAILEY e WRIGHT, 2003. 

 

Quando um sinal de luz é emitido em uma das extremidades da fibra óptica 

ocorre o fenômeno sucessivo de reflexão total da luz na interface entre o núcleo da 

fibra óptica e o cladding. Assim a luz é transmitida para a outra extremidade com 

pouca atenuação do sinal, mesmo depois de percorrer longas distâncias (BURAS, 

2013). 

O núcleo e o cladding formam um conjunto muito fino e frágil. Por essa 

razão, são recobertos por uma capa de material mais expresso, chamado de coating 

que tem a finalidade de proteger e atenuar impactos mecânicos que possam ocorrer 

no cabo óptico. Alguns cabos ainda são protegidos por fibras protetoras de kevlar e 

outra camada polimérica chamada de jacket, que sela o cabo (MORIMOTO, 2008). 

O fenômeno de reflexão total pode ser explicado pela física clássica da 
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seguinte forma (HALLIDAY et al., 2003): um raio de luz monocromático quando se 

propaga em um meio com o índice de refração maior (η1) que o índice de outro meio 

(η2), possui um ângulo limite onde o raio incidente é refratado paralelamente à 

interface. Este ângulo é chamado de ângulo critico (θC).  

Para raios incidentes com ângulos maiores que o ângulo crítico não existe 

raio de luz refratado e toda a luz é refletida. Este fenômeno é conhecido como 

reflexão interna total. O ângulo crítico pode ser calculado através da Equação 9. 

 

 𝜃𝐶 = sin−1
𝑛2

𝑛1

 (

9) 

   

Os tipos de fibra óptica são classificados de acordo com a quantidade de 

feixes de luz que podem se propagar no interior do seu núcleo ao mesmo tempo. 

Para efetuar a classificação é necessário saber o diâmetro do núcleo da fibra óptica, 

assim como os índices de refração do núcleo e do cladding, que delimitam os 

ângulos de aceitação do feixe luminoso (BAILEY e WRIGTH, 2003).  

A Figura 21 mostra o ângulo limite dos raios incidentes no núcleo de uma 

fibra óptica. Pela análise da figura observa-se que, para o fenômeno de reflexão 

interna total ocorrer, os raios incidentes devem se situar dentro de um cone de 

aceitação, já que a fibra óptica possui formato cilíndrico. 

As fibras ópticas monomodo são utilizadas geralmente para transmissão de 

dados em grandes distâncias. Neste tipo de fibra óptica o diâmetro do núcleo e a 

diferença entre os índices de refração do núcleo e do cladding são muito pequenos, 

o que caracteriza o modo de propagação dos feixes de luz praticamente paralelos ao 

núcleo de sílica (GONÇALVES, 2014).  

 

 
FIGURA 21: CONE DE ACEITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA LUZ NA FIBRA ÓPTICA. 

FONTE: GONÇALVES, 2014. 
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Por outro lado, as fibras ópticas multímodo possuem diâmetro do núcleo e 

diferença entre o índice de refração do núcleo e do cladding maiores. Isto implica em 

uma maior abertura do cone da Figura 21. Desta maneira, as fibras ópticas 

multímodo permitem a propagação de vários feixes de luz ao mesmo tempo. Por 

esta característica, as fibras ópticas multímodo tem aplicação restringida a sistemas 

de comunicação de curto alcance. 

Tanto na telecomunicação, como no sensoriamento de grandezas físicas, a 

fibra óptica possuí características que permitem um melhor desempenho e 

confiabilidade se comparado a outros métodos existentes. Algumas destas 

características foram elencadas por Bailey e Wrigth (2003): 

 

 Imunidade a interferências eletromagnéticas; 

 Isolação galvânica entre transmissor e receptor; 

 Elevada capacidade de transmissão de dados; 

 Baixa atenuação do sinal, o que aumenta as distâncias que as 

informações podem ser transmitidas, sem perdas de dados. 

 Peso e tamanho reduzidos; 

 Imunidade a ambientes agressivos. 

2.4.2. Sensores a fibra óptica.   

 

A fibra óptica, por ser constituída por um material inerte, teve uma grande 

aceitação no campo de sensoriamento de grandezas físicas. Atualmente sensores 

de fibra óptica tem utilização difundida em áreas como a construção civil, 

aeroespacial, entre outras.  

Segundo Ribeiro (1996), os sensores a fibra óptica podem ser classificados 

em dois grandes grupos: 

- Sensores extrínsecos: quando a fibra óptica é utilizada como meio de 

transporte do feixe de luz, sendo este emitido em uma das extremidades até a 

região do sensor externo na outra extremidade. 

- Sensores intrínsecos: quando as propriedades da própria fibra óptica são 

utilizadas para a modulação de um feixe de luz emitido. Nestes tipos de sensores há 

uma alteração espectral do sinal por variações de propriedades da fibra óptica 
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devido a um evento externo.  

Outra maneira para classificar os sensores de fibra óptica é a partir de seu 

princípio de medição. A classificação das três tecnologias de sensoriamento são 

mostradas na Figura 22 (GLISIC e INAUDI, 2007). 

 
FIGURA 22: CLASSIFICAÇÃO SENSORES A FIBRA ÓPTICA PELO PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO. 

FONTE: Adaptado de GLISIC e INAULDI, 2007. 

 

- Sensores pontuais:  

 

Neste tipo de sensoriamento, os sensores realizam medições em um único 

ponto. A escolha dos pontos de instalação ocorre geralmente com auxílio de 

métodos numéricos que determinam os pontos de maiores solicitações para 

instalação da fibra óptica. Dentre os principais sensores a fibra óptica deste tipo, 

estão a rede de Bragg e os sensores interferométricos Fabry-Perot. 

Segundo Sans et al. (2013) os sensores de Bragg possuem um 

funcionamento análogo a filtros rejeita faixa, onde parte de uma luz ultravioleta é 

refletida e o restante é transmitido para outra extremidade da fibra. O comprimento 

de onda de Bragg corresponde ao comprimento de onda do ponto central do filtro, 

que depende das características construtivas do núcleo da fibra óptica. 

Algumas aplicações utilizam a rede de Bragg para medições de temperatura 

e deformações pontuais. De acordo com Glisic e Inaudi (2007), sensores baseados 

em redes de Bragg são sensíveis a variação de temperatura e a deformação 

apresentando resolução de 0,1ºC e 1με respectivamente. 

Em uma mesma fibra óptica podem haver diversos sensores com 

comprimentos de onda de Bragg diferentes. Portanto havendo um interrogador 

óptico com multiplexação para vários comprimentos de onda é possível monitorar 
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vários pontos com uma única fibra óptica. A Figura 23 mostra o princípio de 

funcionamento de uma rede Bragg com três sensores. 

 
FIGURA 23: PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DA REDE DE BRAGG. 

FONTE: DIAS et al., 2012. 

 

A rede de Bragg é fabricada em uma curta secção do núcleo de uma fibra 

óptica do tipo monomodo, onde o índice de refração do núcleo é modulado 

periodicamente. O espectro de luz refletido depende do índice de refração do meio e 

o período da rede de Bragg. A Equação 10 mostra essa relação com o comprimento 

de onda do espectro de luz refletido (FARIA et al., 2012). 

 𝜆𝐵 = 𝜂𝑒𝑓𝑓𝛬 (10) 

   

Onde λB é o comprimento de onda central do espectro de luz refletido, ηeff é 

o índice de refração efetivo do núcleo da fibra óptica e Λ é o período de modulação 

da rede de Bragg, sendo estas duas últimas grandezas sensíveis a variação de 

temperatura e tensão mecânica a que a fibra óptica é submetida.  

Outra técnica de medição pontual de tensão mecânica por fibra óptica 

funciona de acordo com o princípio de medição do interferômetro de Fabry-Perot. 

Este método utiliza um tubo capilar de sílica que contém duas fibras ópticas 

serradas, sendo que estas se encontram dispostas paralelamente e alinhadas. Além 
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do mais, as fibras ópticas são separadas por um filete muito fino de ar, gap, 

conforme apresentado na Figura 24 (COELHO, 2012).  

 
FIGURA 24: PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO INTERFERÔMETRO FABRY-PEROT. 

FONTE: Adaptado de GLISIC e INAUDI, 2007. 

 

Assim devido às reflexões internas que ocorrem nas interfaces da sílica-ar e 

ar-sílica há interferências construtivas e destrutivas no sinal de luz refletido na saída 

da fibra óptica. Portanto, modificações na tensão mecânica da fibra óptica alteram o 

comportamento do gap e consequentemente das interferências que ocorrem na fibra 

óptica (GLISIC e INAUDI, 2007).         

 

- Sensores de longo alcance – Sistema SOFO:  

 

O sistema SOFO (acrônimo derivado do francês Surveillance d’auvrages par 

fibre optiques – Monitoramento estrutural por fibra óptica) consiste de um par de 

fibras ópticas do tipo monomodo.  

Uma das fibras é presa e tracionada entre duas extremidades de uma 

estrutura, enquanto que a outra permanece solta na mesma estrutura.  Então 

deformações são detectadas pela variação da diferença do comprimento entre as 

duas fibras ópticas (GLISIC e INAUDI, 2007). 

 

- Sensores distribuídos:  

 

O princípio de funcionamento destes sensores é baseado nas características 

de espalhamento da luz com alteração das características do meio externo. Este tipo 
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de sensor possui uma resolução espacial limitada, porém funciona como se 

houvessem vários sensores distribuídos no comprimento total de uma mesma fibra 

óptica. 

Neste trabalho, o equipamento utilizado realiza medições com sensores 

distribuídos a fibra óptica. O princípio físico dos sensores e do interrogador óptico 

utilizado neste trabalho é o espalhamento de Brillouin, que será abordado com mais 

detalhes nos próximos tópicos.  

 

2.4.3. Sensores de temperatura e deformação distribuídos a fibra óptica. 
 

  Este trabalho consiste no desenvolvimento de um protótipo para realização 

de testes controlados para medição direta de deformações em uma superfície 

cilíndrica, cuja deformação imposta é análoga a que pode ocorrer nos enrolamentos 

de um transformador pela atuação de forças eletromecânicas no curto-circuito. As 

medições são realizadas com sensores distribuídos a fibra óptica. 

O princípio de funcionamento dos sensores distribuídos é dado pelas 

características e iteração entre a luz emitida (campo óptico) e o meio de 

propagação, definida pelas propriedades físicas da fibra óptica. 

Segundo Glisic e Inaudi (2007) o princípio de medição distribuída em 

sensores a fibra óptica foi originado na área de telecomunicações e começou a ser 

aplicado em sensoriamento nos anos 80.  

Os Reflectômetros Ópticos no Domínio do Tempo (OTDRs –Optical Time-

Domain Reflectometers) foram desenvolvidos originalmente para medição de 

atenuação do sinal luminoso transmitido pela fibra óptica em função de seu 

comprimento. 

Nesta técnica um pulso óptico de curta duração é emitido em uma 

extremidade da fibra óptica e um fotodetector mede o espectro de luz retroespalhado 

pela fibra. O sinal retroespalhado, chamado de assinatura de Rayleigh, apresenta 

um decaimento linear relacionado com a atenuação do sinal óptico na fibra 

(ROSSETO, 2004).  

A distância é determinada pela medição do intervalo de tempo entre a 

emissão do pulso e a detecção do sinal retroespalhado. Uma vez que a velocidade 

da luz no meio de propagação é conhecida, sendo que o sinal percorre duas vezes o 

comprimento até o ponto de medição (caminho de ida e volta).  
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Conforme as características do sistema de detecção, os sensores 

distribuídos determinam a média de temperatura e deformação em uma determinada 

faixa de comprimento da fibra óptica, que depende da resolução espacial do tipo de 

sensor utilizado, conforme ilustrado na Figura 25 (GLISIC E INAUDI, 2006).  

 

 
FIGURA 25: MEDIÇÃO DE DEFORMAÇÃO MÉDIA. (a) EXEMPLO DE DEFORMAÇÃO 

HOMOGÊNIA. (b) EXEMPLO DE DEFORMAÇÃO MAIOR EM UMA SECÇÃO DE COMPRIMENTO. 

(c) EXEMPLO DE PICO DE DEFORMAÇÃO PONTUAL.  

Fonte: Adaptado de GLISIC E INAUDI, 2006. 

 

 Conforme pode ser observado na Figura 25, as medições distribuídas são 

realizadas obtendo-se um valor médio de deformação em uma faixa de comprimento 

uniforme. Assim, o valor de medição em ponto qualquer na fibra óptica (xi) 

dependerá do valor médio compreendido entre o ponto de medição anterior (xi-1) e o 

ponto posterior (xi+1), em um comprimento definido pela resolução do sistema de 

medição distribuído (LSR).  

Através da análise da Figura 25, é possível verificar que o sensoriamento 

distribuído a fibra óptica pode apresentar uma sensibilidade reduzida para 
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deformações, quando ocorre variação na tensão mecânica em uma secção pequena 

da fibra óptica de comprimento inferior a resolução do equipamento, Figura 25(b). 

 A medição distribuída pode ser até mascarada quando houver picos de 

deformações em comprimentos muito pequenos (quase pontuais), conforme ilustra a 

Figura 25(c). Assim a medição distribuída apesar de possuir capacidade de 

monitorar estruturas com grandes extensões, pode ser ineficiente para medição de 

deformações pontuais.   

O ponto correspondente ao comprimento da medição realizada (P) pode ser 

obtido pela a Equação 11, que correlaciona o índice de refração do núcleo da fibra 

(ηnúcleo fibra), o tempo entre a emissão do pulso e a detecção do sinal retroespalhado 

(tdetecção) e a velocidade da luz (c) (HALLIDAY et al., 2003).  

 𝐏 =
𝐜 𝐭𝐝𝐞𝐭𝐞𝐜çã𝐨

𝟐 𝛈𝐧ú𝐜𝐥𝐞𝐨 𝐟𝐢𝐛𝐫𝐚

 (11) 

 
 

2.4.3.1. Classificação dos tipos de espalhamento 
 

Os tipos de espalhamentos da luz podem ser classificados de acordo com a 

característica e comprimento de onda do espectro de luz retroespalhada pela fibra 

óptica.  

- Espalhamento Linear (FARIA, 2012): 

 

Onde a quantidade de energia transferida a outros modos de propagação é 

proporcional a potência da luz guiada, o principal tipo de espalhamento linear é o de 

Rayleigh. Neste o comprimento de onda da luz retroespalhada é idêntico ao 

comprimento de onda da luz incidente.  

Este fenômeno ocorre devido a flutuações no índice de refração da fibra 

óptica ao longo do seu comprimento. Assim, alterações de temperatura e tensão 

mecânica da fibra óptica modificam o índice de refração, gerando uma alteração na 

amplitude do espectro de Rayleigh. 

 

- Espalhamento não linear: 

 

Foi observado que na presença de um sinal óptico de grande intensidade há 
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efeitos não-lineares de espalhamento da luz. A intensidade de um sinal luminoso é 

proporcional a razão da potência do gerador óptico pela área do meio de 

propagação. Como o diâmetro de uma fibra óptica possui diâmetro típico inferior a 

60 µm, os efeitos não lineares se tornam observáveis a sinais de potência 

relativamente baixos (ROSSETO, 2004). 

No espalhamento não linear, o sinal retroespalhado possui comprimento de 

onda diferente do comprimento de onda da luz incidente. Dentre os efeitos não 

lineares há o espalhamento de Raman espontâneo e de Brillouin espontâneo e 

Brillouin estimulado (GLISIC e INAUDI, 2007).   

A Figura 26, mostra o espectro de diferentes tecnologias para sensoriamento 

distribuído, que se diferem em relação ao comprimento de onda da luz 

retroespalhada na fibra óptica.  

 
FIGURA 26: ESPECTRO DO ESPALHAMENTO DE LUZ EM SENSORES DISTRIBUÍDOS A FIBRA 

ÓPTICA.  

FONTE: ARTIERES et al., 2011. 

 Os três fenômenos de espalhamento que ocorrem em sensores distribuídos 

a fibra óptica modulam os espectros de luz espalhados de acordo com alterações da 

temperatura ou tensão mecânica média em um comprimento uniforme da fibra 

óptica. 

É possível observar na Figura 26 que os sensores distribuídos com o 
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espalhamento de Raman são modulados na amplitude da componente Stokes 

somente pela alteração da temperatura. Enquanto que os sensores distribuídos que 

utilizam o espalhamento de Brillouin são modulados na frequência e amplitude pela 

alteração da temperatura e tensão mecânica da fibra óptica. 

A Tabela 5, mostra as comparação entre as resoluções, tipo de fibra óptica 

utilizada e alcance de medição dos três sistemas que utilizam o espalhamento de luz 

em fibras ópticas. 

 

TABELA 5: CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SISTEMAS COM O PRINCÍPIO DE 

ESPALHAMENTO DA LUZ. 

 Rayleigh Raman Brillouin 

Tipo de Fibra Monomodo Multimodo Monomodo 

Sensores por Fibra 200.000 40.000 100.000 

Alcance Unidades de 

km 

Dezenas de km Centenas de km 

Multiplexação Sim Sim Sim 

Calibração Imune Não Imune Imune 

Sensibilidade Cruzada Sim Não Sim 

FONTE: FARIA (2012). 

 

2.4.3.2. Espalhamento não linear Raman: 
 

O retroespalhamento não linear Raman ocorre quando se aplica um pulso 

luminoso de alta intensidade em uma fibra óptica. Os fótons emitidos interagem com 

o meio de propagação gerando o aparecimento espontâneo de novos componentes 

espectrais. O sinal é retroespalhado pela fibra e a amplitude do novo componente 

espectral depende da temperatura do meio de propagação (GLISIC E INAUDI, 

2006). 

De acordo com Rosseto (2004), o fenômeno ocorre pela interação entre o 

feixe óptico e as moléculas do meio de propagação. A frequência da luz espalhada 

depende dos modos de vibração e energia das moléculas do meio.  

Existem duas situações possíveis, conforme mostrado na Figura 27. Na 

primeira observa-se a geração de um campo óptico denominado campo de Stokes, 

que é gerado quando o fóton com energia (Ep=h.vp) incide em uma molécula do meio 

fazendo a energia rotacional da mesma aumentar em relação ao estado anterior a 



74 
 

colisão. 

Assim o sinal retroespalhado possui uma energia menor que o sinal 

incidente. Portanto, a frequência do sinal retroespalhado é menor (Er=h (vp- vv)), 

onde h é a constante de Planck, vv é a frequência de vibração na molécula de sílica 

e vp é a frequência Rayleigh do feixe de luz incidente. 

Outra componente que aparece na luz retroespalhada é a componente Anti-

Stokes, onde na colisão é transferida a energia da molécula para o fóton, e assim o 

sinal retroespalhado possui energia e frequência maior que o sinal original 

(Er=h.(vp+vv)).  

 
FIGURA 27: DIAGRAMA DOS ESTADOS DE ENERGIA NO EFEITO RAMAN.  

FONTE: ROSSETO, 2004. 

 

Sabe-se que a energia de vibração das moléculas varia conforme a 

temperatura do meio. Deste modo, o espalhamento Raman também sofre alterações 

pela variação de temperatura. Foi observado que a amplitude da componente anti-

Stokes é bem sensível a temperatura do meio, enquanto que a componente Stokes 

é praticamente invariável com a temperatura (FARIA,2012).  

Assim segundo Thévenaz (2011), a temperatura no ponto de ocorrência do 

espalhamento pode ser medida pela relação de potência entre a componente anti-

Stokes e Stokes, obedecendo a Equação 12. 
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 Panti−Stokes

PStokes

~e
−h∆v
kT  (12) 

 

Onde h é a constante de Planck, k é constante de Boltzmann, Δv é a 

diferença de frequência entre o sinal incidente e retroespalhado e T é a temperatura 

do meio. 

2.4.3.3.  Espalhamento não linear Brillouin 
  

De acordo com Rosseto (2004), o espalhamento Brillouin foi previsto em 

1922, por Leon Brillouin (1889-1969) e primeiramente observado na safira e no 

quartzo, em 1964, após a invenção do laser.  

Este efeito começou a ser estudado na década de 70 para aplicação em 

sistemas de telecomunicações e, posteriormente, no final da década de 80, o 

espalhamento Brillouin começou a ser aplicado em sensores distribuídos a fibra 

óptica (GLISIC e INAUDI, 2007).   

Segundo Quirino (2012), as moléculas de um meio dielétrico estão 

interligadas por forças de coesão, ou seja, cada molécula do meio vibra em torno de 

um ponto de equilíbrio, mantendo-se unidas entre si por estas forças. Portanto, 

quando forças externas atuam, estas são transmitidas pelo material devido as forças 

elásticas que surgem entre o elemento deslocado e seus vizinhos.  

O tipo de movimento entre moléculas vizinhas determina a característica de 

vibração do meio. Se o movimento das moléculas é aleatório, o modo de 

propagação no material pode ser decomposto em dois tipos de vibração. 

Portanto existem as vibrações em fase, que geram as chamadas vibrações 

acústicas dentro do material, neste tipo de vibração as moléculas se movimentam no 

mesmo sentido e a distância entre elas não se altera com o tempo, fenômeno 

ilustrado pela Figura 28(a). 

O movimento pode estar também fora de fase quando a distância entre as 

moléculas se alteram a cada instante de tempo, o que gera o movimento chamado 

de vibração óptica, conforme Figura 28(b). 

Enquanto optou-se na seção anterior explicar o espalhamento espontâneo 

de Raman pela teoria quântica, o espalhamento espontâneo de Brillouin será 

explicado pela teoria eletromagnética clássica para campos acoplados. De acordo 
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com a Figura 28(c), as ondas acústicas formadas em uma fibra óptica monomodo 

podem se propagar de dois modos em relação ao feixe óptico incidente.   

Assim a luz retroespalhada sofre alteração de frequência pelo efeito Doppler, 

aparecendo uma componente anti-Stokes (aumento de frequência) quando a onda 

acústica se propaga em sentido oposto da luz incidente e uma componente Stokes 

(diminuição da frequência) quando se propaga no mesmo sentido (GLISIC e 

INAUDI, 2007).  

 
FIGURA 28: PRINCÍPIO DO ESPALHAMENTO NÃO LINEAR ESPONTÂNEO BRILLOUIN.               

(a) VIBRAÇÃO ACÚSTICA ENTRE MOLÉCULAS DO MEIO. (b) VIBRAÇÃO ÓPTICA ENTRE 

MOLÉCULAS DO MEIO. (c) EFEITO DOPPLER NA FIBRA ÓPTICA. 

FONTE: QUIRINO, 2012. 

 

A frequência de Brillouin (vb) Stokes e anti-Stokes é proporcional ao índice de 

refração do meio (ηw), velocidade da onda acústica no meio (Va) e comprimento de 

onda da luz incidente (λi), conforme a Equação 13 (THÉVENAZ, 2011). 

 

 𝐯𝒃 = ±
𝟐𝛈𝒘𝐕𝐚

𝛌𝐢

 (13) 
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Assim qualquer alteração em uma das grandezas da Equação 13 proporciona 

um deslocamento no espectro pela alteração da frequência de Brillouin. A mudança 

de temperatura e tensão mecânica da fibra alteram o índice de refração e velocidade 

da onda acústica, além da amplitude do sinal retroespalhado. 

Segundo Kapeller et al. (2011) para efetuar a medição de tensão mecânica e 

deformação da fibra óptica utilizando o espalhamento de Brillouin, é recomendado 

utilizar métodos de compensação da temperatura para correção das medições. 

Desta forma, não são induzidos erros de medição por causa da variação de 

temperatura na fibra óptica. Existem métodos para efetuar essa compensação, além 

de que sistemas ópticos modernos realizam a compensação automática para 

temperatura. 

As Equações 14 e 15 mostram a relação entre a variação da frequência e 

potência do sinal retroespalhado com a variação de temperatura e deformação 

específica do sensor a fibra óptica (KAPELLER et al., 2011). 

 

 ∆𝐯𝐁(𝐓,𝛆) = 𝐂𝐯𝛆. ∆𝛆 + 𝐂𝐯𝐓. ∆𝐓 (14) 

 

 

 ∆𝐏 =
𝟏𝟎𝟎∆𝐏𝐁

𝐏𝐁

= 𝐂𝐏𝛆. ∆𝛆 + 𝐂𝐏𝐓. ∆𝐓 (15) 

 

Sendo: 

 

- ΔvB(T,ε) – é o desvio da frequência Brillouin dependente da temperatura e 

deformação. 

- Δε – Variação de deformação na fibra óptica. 

- ΔT – Variação de temperatura na fibra óptica. 

- Cvε – Constante da variação da frequência Brillouin pela deformação. 

- CvT – Constante da variação da frequência Brillouin pela Temperatura 

- ΔP – Variação relativa da potência Brillouin. 

- PB – Potência do sinal retroespalhado Brillouin. 

- ΔPB – Variação da potência percentual do sinal retroespalhado Brillouin. 

- CPε – Constante da variação da potência Brillouin pela deformação. 

-CPT – Constante da variação da potência Brillouin pela temperatura.   
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Das Equações 14 e 15 é possível isolar a variável Δε, tal como mostrado na 

Equação 16, observa-se que a deformação não depende da temperatura da fibra 

óptica no instante de medição, desde de que se possua as constantes de correção 

da fibra óptica utilizada como sensor.  

 

 ∆ε =
∆PCvT − ∆vB(T,ε)CPT

CPεCvT − CvεCPT

 (16) 

 

 

Portanto, tendo-se as medições da potência e frequência do sinal óptico 

retroespalhado, além das quatro constantes mostradas na Equação 16, que devem 

ser fornecidas pelo fabricante da fibra óptica. É possível se obter a deformação 

média do sensor óptico distribuído em uma determinado seguimento de 

comprimento da fibra óptica. 

 

2.4.4. Aplicação de sensores a fibra óptica  
 

  
Por serem constituídos de material dielétrico e por serem imunes a 

interferências eletromagnéticas, sensores a fibra óptica possuem um enorme 

potencial para medição de diversos parâmetros físicos, como temperatura e 

deformações de um material, mesmo que este esteja situado em ambientes 

agressivos. 

Dentre as várias aplicações dos sensores a fibra óptica estão o 

monitoramento da condição de estruturas, avaliação do solo, medição de tremores 

de terra, acompanhamento da condição e nível de barragens de hidroelétricas, entre 

diversas outras aplicações (GLISIC e INAUDI, 2007). 

Um exemplo de aplicação apresentado no estudo de Jarek et al. (2012), 

apresenta a instalação de sensores distribuídos a fibra óptica para monitoramento 

de deformações em corpos de prova de argamassa, provocado por reações 

químicas típicas de envelhecimento, sendo que estas reações foram aceleradas por 

variações térmicas bruscas. 

No trabalho realizado por Artieres et al. (2011) os sensores a fibra óptica 

foram instalados para monitoramento de diversas estruturas em obras hidráulicas e 
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de terraplanagem, servindo para detectar locais mais frágeis, onde seriam 

necessários realizar reforços estruturais. 

Em Lacerda et al. (2011), foram utilizados sensores ópticos distribuídos de 

deformação e temperatura para detecção do movimento de solos em testes 

experimentais em laboratório. Enquanto que, no trabalho de Gonçalves (2014) foi 

utilizada outra tecnologia para medição do grau de saturação em solos, pela 

medição distribuída de temperatura utilizando o método DTS (Distribuited 

Temperature Sensor-Sensores Distribuídos de Temperatura). 

 

Outra aplicação diferente para a aplicação dos sensores a fibra óptica pode 

ser verificada no trabalho de Souza (2012), onde foi desenvolvido um medidor de 

nível d’ água com a tecnologia de fibra óptica utilizando o sistema distribuído de 

medição de temperatura. 

Além de vários novos estudos para aplicação de sensores a fibra óptica, 

existem sistemas comerciais que já são aplicados na engenharia civil, elétrica e 

aeronáutica.  

Para ilustrar um outro exemplo da aplicação de sensores a fibra óptica, no 

trabalho de Guimarães et al. (2014) foram utilizados sensores pontuais do tipo Rede 

de Bragg para medição da temperatura e avaliação de cabos subterrâneos de uma 

rede de distribuição já em operação. 

Estes exemplos ilustram a grande gama de aplicações de sensores ópticos 

nos mais diversos campos de conhecimento. No tópico seguinte serão mostrados 

alguns estudos sobre a aplicação de sensores ópticos em transformadores de 

potência.   

2.4.4.1 Aplicação de sensores a fibra óptica em transformadores de potência.  
 

Em transformadores de potência foram realizados diversos estudos para 

utilização de sensores ópticos, com a finalidade de detectar características que 

possam indicar uma evolução de um defeito incipiente. Porém, os sensores a fibra 

óptica comerciais utilizados para este fim se limitam basicamente a medição de 

temperatura. 

Os métodos convencionais indiretos para medição de temperatura dos 

enrolamentos de transformadores de potência, introduzem erros de medição e 
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muitas vezes superestimam, ou subestimam a capacidade de carregamento que 

pode ser aplicada no transformador de potência. Por essa razão há necessidade de 

se desenvolverem novos sensores a fibra óptica para medição direta da temperatura 

nos enrolamentos de transformadores (SANS et al.,2013).  

Grande parte dos estudos efetuados para a medição de temperatura com 

sensores a fibra óptica utilizam metodologias pontuais. Para a medição pontual são 

utilizados métodos extrínsecos, como a absorção de semicondutores e o decaimento 

da fluorescência de materiais, além de serem utilizados métodos intrínsecos como a 

Rede de Bragg (FARIA, 2012). 

 A Figura 29, mostra um modelo comercial de fibra óptica com um transdutor 

de Arseneto de Gálio. A medição neste sensor ocorre com a emissão de um sinal 

luminoso em uma das extremidades da fibra. O sinal de luz interage com o 

semicondutor externo e retorna a um receptor óptico, sendo que a medição de 

temperatura ocorre pela variação do índice de refração do semicondutor com a 

variação de temperatura (QUALITROL, 2014).  

 
FIGURA 29: SONDA PARA MEDIÇÃO PONTUAL DE TEMPERATURA. 

FONTE: Adaptado de QUALITROL, 2014. 

 

Para o monitoramento pontual, os sensores são instalados nos locais onde 
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há solicitações térmicas mais elevadas, a localização dos pontos críticos é 

determinada no cálculo do modelo de transferência de calor do transformador 

analisado (FARIA et al., 2012). 

A aplicação de redes de Bragg em transformadores de potência para 

medição de temperatura do ponto mais quente se mostra eficiente e com resposta 

mais precisa e rápida que os métodos tradicionais. Porém esta tecnologia ainda 

carece de melhorias e novos estudos para difusão comercial. No trabalho de SANS 

et al. (2013) foi constatada a necessidade de aprimoramento nas técnicas de fixação 

destes sensores na parte ativa de transformadores. 

Conforme trabalho de Teunissen et al. (2002), foi observado em alguns 

testes dielétricos realizados com fibras ópticas imersas no óleo isolante, que havia a 

possibilidade de aparecimento de descargas parciais dentro do transformador pelo 

decremento da tensão disruptiva da isolação quando utilizado um guia óptico. 

Apesar destes problemas, os sensores ópticos podem ser desenvolvidos 

para outros tipos de aplicação. Por exemplo, no trabalho de Muniz et al.(2009) foi 

proposto um sistema óptico que utiliza a interação entre gases e a radiação 

infravermelha para detecção de gases dissolvidos no óleo isolante. 

 O sinal de luz é transportado por uma fibra óptica até uma lâmina contendo 

a amostra de óleo. Quando esta amostra é submetida a um raio de luz infravermelho 

há absorção e espalhamento da luz, sendo este proporcional a quantidade de gás 

contida na amostra. 

No trabalho de Rosolem et al. (2013) foi construído um outro protótipo 

utilizando sensores de fibra óptica interferométricos para detecção de sinais 

acústicos típicos gerados quando há descargas parciais em uma bucha do 

transformador.  

Os sensores com medição distribuída que são o foco deste trabalho também 

podem ser aplicados para medição de temperatura. Neste caso a própria fibra óptica 

se comporta como vários sensores segmentados, sendo que o sensoriamento 

distribuído de temperatura foi utilizado em alguns estudos para monitoramento do 

perfil térmico de transformadores (FARIA,2012). 

Segundo levantamento realizado por Ukil et al. (2011), Os sensores 

distribuídos de temperatura foram utilizados para medição do perfil térmico de um 

transformador de potência, com bobinas de 1km de comprimento. O mapeamento 

térmico da bobina em operação é ilustrado pela Figura 30(b). Nota-se que as 
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flutuações mostradas no gráfico se devem a disposição dos cabos ópticos que 

variam entre camadas internas e externas do enrolamento. 

A Figura 30(a) ilustra ainda um método de instalação sugerido neste trabalho 

para medição distribuída, que consiste na instalação da fibra óptica embutida no 

condutor da bobina do transformador. Tal configuração deve ser montada na fase 

construtiva do transformador e pode ser adotada em novos estudos para a medição 

de deformações e temperaturas distribuídas em transformadores de potência.   

 

 
FIGURA 30: SISTEMA DTS PARA MAPEAMENTO TÉRMICO DO ENROLAMENTO DE UM 

TRANSFORMADOR (a) INSTALAÇÃO NO CONDUTOR. (b) TEMPERATURA DISTRIBUÍDA. 

FONTE: FARIA, 2012. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo são apresentados os materiais e técnicas utilizadas para 

medição distribuída de deformação no protótipo construído. Primeiramente são 

apresentados o equipamento e a interface utilizada para emissão, detecção e 

interpretação do sinal óptico, que será chamado por conveniência de interrogador 

óptico. 

Após isto, são mostradas as características dos sensores distribuídos a fibra 

óptica, assim como de outro materiais que foram utilizados nos experimentos. Neste 

capítulo também é mostrado o projeto utilizado para construção do protótipo 

cilíndrico e as técnicas utilizadas para realização dos testes de deformação. 

Salienta-se que o objetivo deste trabalho é avaliar o emprego dos sensores 

distribuídos a fibra óptica para medição de deformações em enrolamentos de 

transformadores. Para tanto, foi necessário desenvolver um protótipo para aplicação 

de forças de origem mecânica controladas, que causam na peça sobre teste 

solicitações mecânicas e deformações similares àquelas que podem ocorrem em 

enrolamentos de transformadores de potência submetidos a elevadas correntes de 

curto-circuito. 

Tal configuração foi adotada pois constatou-se que, para uma avaliação inicial 

da metodologia proposta, seria inviável realizar a instalação da fibra óptica em um 

transformador já construído. Ademais, o ensaio de curto-circuito em tensão nominal 

possui característica destrutiva e quanto maior a tensão e a potência nominal do 

transformador, mais caros e complexos se tornam as configurações de testes. 

A análise de viabilidade para a aplicação do monitoramento distribuído com 

fibra óptica em transformadores de potência é realizada de maneira indireta, através 

de ensaios controlados em um protótipo cilíndrico submetido a forças de origem 
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mecânica. As tensões mecânicas e deformações geradas no protótipo pelos ensaios 

descritos neste capítulo são similares as que podem surgir após a ocorrência de 

forças eletromagnéticas de alta intensidade causadas por defeitos no sistema 

elétrico.     

 
3.1. INTERROGADOR ÓPTICO 
 

O interrogador óptico é apresentado na Figura 31. O equipamento DTSS é 

fabricado pela empresa Sensornet, sendo que este possui a capacidade de efetuar 

medições distribuídas de temperatura e deformação em até 24 km de fibra óptica, 

com resolução espacial de aproximadamente 1,02 m. 

 
FIGURA 31: EQUIPAMENTO DTSS UTILIZADO NOS EXPERIMENTOS. 

FONTE: Adaptado de SENSORNET, 2012. 

   

Na configuração básica dos parâmetros de medição do interrogador óptico 

pode ser definido o tempo de leitura, que depende do comprimento total da fibra 

óptica utilizada e da quantidade de amostras desejadas para uma medição. O tempo 

de leitura mínimo definido pelo DTSS é de 2 minutos. 

São configurados também o tipo da fibra óptica utilizada, sendo que o sistema 

de medição possui para as fibras ópticas cadastradas os valores das constantes de 

compensação pela variação da frequência e potência de Brillouin, conforme foi 

mostrado na Equação 16.  

Na interface inicial é possível também definir o nome da pasta onde serão 
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salvos os resultados das medições de deformação e temperatura. Além de 

selecionar o modo de medição contínuo, onde o teste somente será interrompido se 

o usuário apertar um botão de pausa. A Figura 32 mostra a tela de parametrização 

do equipamento.  

Na tela inicial pode ser ajustado também uma faixa de comprimento de 

referência que será utilizada para correção das medições de deformações pela 

variação de temperatura. 

 

 
FIGURA 32: MENU PRINCIPAL PARA CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO. 

FONTE: SENSORNET, 2012. 

 

Para realizar a compensação de temperatura o interrogador óptico pode ser 

configurado com as seguintes referências. 

 - Referência Interna: Esta opção utiliza uma termoresistência de platina 

instalada próxima a duas seções de fibra óptica com tensões pré-definidas, cujas 

seções possuem 50 metros de extensão e estão localizadas internamente ao 

interrogador óptico. 

 - Referência Externa: Utiliza-se uma termoresistência de platina externa ao 

equipamento, conectada a uma entrada de medição de temperatura. Neste tipo de 
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medição um seguimento externo do cabo de fibra óptica é utilizado como referência. 

 - Temperatura Fixa: Somente é utilizada quando os sensores distribuídos se 

encontram em ambientes com temperatura controlada, isto é, sabe-se que a 

temperatura não irá variar durante a medição. 

 Além dos parâmetros apresentados, pode-se optar pela medição contínua, 

pois, quando termina o tempo pré-definido para uma leitura, o software de medição 

inicia uma nova leitura automaticamente. Os dados são salvos de maneira 

sequencial, podendo ser editáveis em formato de planilha. O nome da pasta é 

definido pelo usuário na tela de parametrização inicial. 

 O sistema de medição DTSS abre uma nova interface quando inicia uma 

medição. Nesta janela é possível visualizar o tempo decorrido desde o início da 

medição, número de leituras e gráficos da amplitude e desvio da frequência de 

Brillouin, além da atenuação do sinal óptico (ODTR), temperatura e deformação 

distribuída na fibra óptica. A Tabela 6 mostra as características do sistema DTSS 

utilizado. 

 

TABELA 6: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DTSS. 

Equipamento 

Princípio 

de 

Medição 

Alcance 

[km] 

Resolução 

espacial 

Resolução 

para 

deformação 

Resolução 

para 

temperatura 

Sensornet 

DTSS 

Brillouin - 

ODTR 
0 a 24 1,02 m 20 µε 1 K 

FONTE: COELHO (2012). 

 

3.2. FIBRA ÓPTICA 
 

 A fibra óptica utilizada nos experimentos foi a do tipo monomodo. O núcleo 

desta fibra é revestido primeiramente com acrilato, e depois com material 

termoplástico não propagante à chama, que é resistente a intempéries e à luz solar, 

sendo perfeitamente aderente (“tightbuffered”), com diâmetro total de 0,9 mm 

(FURUKAWA, 2015). 

 Os parâmetros de calibração da fibra óptica para o sistema são informados 

pelo fabricante e podem ser modificados, caso não representem a medidas reais da 

fibra. As constante utilizadas neste trabalho para medição de deformação e 

temperatura da fibra óptica pela variação da potência e desvio de frequência de 
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Brillouin, estão representadas na Tabela 7. 

 

TABELA 7: CONSTANTES DO CABO UTILIZADO NOS TESTES DE DEFORMAÇÃO. 

COEFICIENTE DESCRIÇÃO VALOR 

Cvε Frequência de Brillouin pela deformação 0,0481MHz/µε 

CvT Frequência de Brillouin pela temperatura 2,488MHz/K 

CPε Potência de Brillouin pela deformação -1,4x10
-3

%/ µε 

CPT Potência de Brillouin pela temperatura 0,417%/K 

FONTE: Adaptado de SENSORNET, 2012. 

O cabo de fibra óptica utilizado é comercializado pela Sensornet, sendo 

composto por 4 fibras ópticas, duas delas do tipo multimodo (cores verde e marrom) 

e outras duas do tipo monomodo para aplicação no DTSS (cores azul e laranja). O 

cabo utilizado pode ser visualizado na Figura 33, este cabo possui fibras de kevlar 

envoltas por uma capa de material polimérico para reforço mecânico e proteção das 

fibras ópticas. 

 
FIGURA 33: CABO ÓPTICO UTILIZADO. 

FONTE: BURAS, 2013. 

   

Para a aplicação dos sensores distribuídos a fibra óptica nos testes 

efetuados, foi necessário a separação de fibras ópticas do tipo monomodo com o 

comprimento adequado para instalação do protótipo. Assim foram utilizados outros 

equipamentos e metodologias para a preparação da fibra óptica e a conexão com o 

interrogador óptico.  
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3.2.1.  Conector E2000 e Fusão da Fibra Óptica 

 
 O processo de conectorização de fibras ópticas requer métodos complexos 

e equipamentos de laboratório específicos. Uma maneira mais simples de fazer a 

conexão de um cabo óptico é realizar a fusão com um outro cabo óptico curto e que 

já possua o conector desejado, este cabo é denominado de pigtail. 

O conector utilizado para conexão com o interrogador óptico é do tipo 

angular E2000, que possui um revestimento da fibra óptica que protege o meio 

externo contra a radiação proveniente do laser emissor do interrogador óptico. A 

Figura 34 mostra este tipo de conector e o modo para conexão e desconexão ao 

interrogador óptico. 

 
FIGURA 34: CONECTOR ANGULAR E2000. 

FONTE: GONÇALVES, 2014. 

 

Para fusão da fibra óptica com o pigtail, realizou-se o seguinte procedimento, 

conforme os passos ilustrados na Figura 35. 

 

 Decapagem: com um alicate desencapador é retirado o revestimento 

primário da fibra óptica, Figura 35(a). 

 Limpeza: utilizou-se álcool isopropilico para limpeza da parte 

desempacada da fibra óptica, com a finalidade de eliminar os 

contaminantes que podem prejudicar a fusão. 

 Clivagem: com um clivador foi feito um corte nas extremidades das fibras 
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ópticas, sendo que o núcleo da fibra óptica foi seccionado em um ângulo 

exato de 90º. A Figura 35(b) mostra o clivador utilizado. 

 Fusão: utilizou-se uma máquina de fusão fabricada pela Fitel modelo 

S178, a qual faz a verificação do corte e ângulo das fibras ópticas. No 

processo de fusão, ambas fibras ópticas são aquecidas a uma 

temperatura acima de 1000ºC. A máquina de fusão utilizada neste 

trabalho é apresentada na Figura 35(c). 

 Instalação de proteção termo retrátil: antes dos procedimentos apontados 

foi colocado um protetor termo retrátil em um dos cabos de fibra óptica. 

Após a fusão, o termo retrátil é disposto sob a região da emenda e 

aquecido, protegendo assim a região da fusão, Figura 35 (d). 

 

 
FIGURA 35: PROCEDIMENTO PARA FUSÃO DA FIBRA ÓPTICA. (a) PROCESSO DE 

DECAPAGEM. (b) CLIVAGEM. (c) MÁQUINA DE FUSÃO FIBRA ÓPTICA. (d) PROTETOR TERMO 

RETRÁTIL. 

FONTE: BURAS, 2013. 
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3.3. CHAPA DE ZINCO E ROLAMENTOS UTILIZADOS EM TESTES 
PRELIMINARES 
 

 No Capítulo 2 foram apresentadas as forças e os tipos de deformações que 

podem ocorrer em enrolamentos de transformadores quando submetidos a forças 

eletromagnéticas geradas por curto-circuito no sistema elétrico.  

 Para a verificação da viabilidade na aplicação de sensores ópticos 

distribuídos para medição de deformações em enrolamentos de transformadores, 

desenvolveu-se um protótipo e foram realizados testes que simulassem condições 

de tensões mecânicas e deformações similares a que ocorrem em enrolamentos de 

transformadores de potência. 

 Portanto, este trabalho propõe dois tipos de arranjos diferentes para 

instalação da fibra óptica no protótipo. O primeiro é utilizado para medição de 

deformações no sentido axial da peça, enquanto que o segundo é utilizado para 

medição de deformações circunferenciais.  

Para a medição de deformações no sentido axial foi proposta a instalação da 

fibra óptica em formato de serpentina em torno da circunferência do protótipo 

cilíndrico. Tal arranjo foi escolhido porque em transformadores de distribuição as 

alturas dos enrolamentos são inferiores a 1 metro. 

Além disso, o formato de serpentina possibilita a implementação de vários 

sensores ópticos no sentido axial do protótipo. Em transformadores com potência 

mais elevada, os enrolamentos são mais altos. Assim os testes realizados com o 

protótipo simulam uma condição mais parecida com a que pode ocorrer em um 

transformador de distribuição. 

 Para realizar os testes com o arranjo axial, primeiramente foi necessário 

definir a curvatura da serpentina e efetuar um projeto de um guia para instalação da 

fibra óptica. 

Em Coelho (2012) foram utilizados vários rolamentos de raio de curvatura 

diferentes, com finalidade de determinar o raio de curvatura mínimo para não haver 

perda do sinal óptico. Nos testes realizados com a mesma tecnologia de medição 

empregada neste trabalho, foi constatado experimentalmente que o raio de 

curvatura mínimo para não haver perdas ópticas é de 8 milímetros. 

Então, foi definido um raio de curvatura de 14 milímetros para instalação da 

fibra óptica em formato de serpentina. Inicialmente foi realizado um teste preliminar 
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para medição da sensibilidade do sistema óptico no arranjo tipo serpentina, sendo 

que os sensores distribuídos foram instalados sobre uma superfície plana e 

maleável, submetida a diferentes tipos de carregamento.    

 Na primeira instalação, a fibra óptica foi colada diretamente em uma chapa 

maleável de zinco de 1 milímetro de espessura, 50 centímetros de altura e 30 

centímetros de largura, conforme ilustrado na Figura 36(a). Observou-se que nessa 

instalação a fibra óptica não possuía tração uniforme e que ao deformar a chapa, a 

fibra óptica se desgrudava da superfície. 

Na segunda tentativa foram coladas arruelas de 28 milímetros de diâmetro 

na chapa de zinco distanciadas uniformemente, conforme a Figura 36(b). Neste 

arranjo prendeu-se a fibra óptica nas duas extremidades com fitas isolantes, mas a 

deformação da chapa fez com que a fibra óptica escapasse várias vezes das 

arruelas utilizadas como guia, inviabilizando os testes. 

Um outro teste foi efetuado com a fibra óptica colada nas arruelas, observou-

se que, neste teste, houve ruptura da fibra óptica em vários pontos, pois a mesma 

não suportou a tração imposta pela flexão da chapa nos pontos colados. 

No último arranjo foram utilizados rolamentos de 28 milímetros de diâmetro 

colados na superfície da chapa. Nestes rolamentos foi feito um canal de 0,5 

milímetros de profundidade por 1 milímetro de largura, com finalidade de servir como 

guia para a fibra óptica, conforme mostrado na Figura 37.  

No teste preliminar para verificação do sistema foi instalada a fibra óptica 

para monitoramento de deformações na superfície da chapa, utilizando-se como 

guia 10 rolamentos colados sobre a chapa com cola epóxi bicomponente. A fixação 

da fibra óptica na chapa ocorreu somente nas duas extremidades com uma fita 

isolante, vide Figura 36(b). 
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FIGURA 36: TESTES PRELIMINARES. (a) PRIMEIRO ARRANJO COM A FIBRA COLADA NA 

CHAPA. (b) SEGUNDO ARRANJO COM A FIBRA FIXADA NA EXTREMIDADE DA CHAPA COM AS 

ARRUELAS COLADAS COMO GUIA. 

FONTE: O AUTOR. 

 
FIGURA 37: ROLAMENTO UTILIZADO COMO GUIA PARA MEDIÇÕES AXIAIS. 

FONTE: O AUTOR 

 

A Figura 38 mostra as etapas dos testes preliminares realizados na superfície 
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da chapa de zinco, vale ressaltar que a fibra óptica foi fixada na chapa somente nas 

extremidades.  

As fitas isolantes que podem ser observadas em dois dos rolamentos foi 

mantida para ilustrar o tipo de fixação utilizada para colar o rolamento na chapa, pois 

a cola epóxi utilizada demora algumas horas para aderir um material ao outro. 

Portanto a fibra óptica não foi presa nestes pontos, sendo instalada de forma 

passante nos canais destes rolamentos. 

Os estágios de carregamento da chapa ocorreram da seguinte forma: 

 

 1º Estágio: A chapa foi mantida em repouso sobre a bancada e realizada 

a medição referencial de tensão mecânica na fibra óptica, Figura 38(a). 

 2º Estágio: A chapa foi movida parcialmente para fora da bancada, sendo 

que foi mantido metade da área de apoio da chapa com a bancada. 

Assim, o peso da chapa começou a curvar naturalmente a chapa, o que 

gera neste sentido de instalação da fibra óptica um efeito de tração, 

Figura 38(b). 

 3º Estágio: Aumentou-se o peso para deformação da chapa, após reduzir 

para um quarto a área de apoio da chapa com a bancada, Figura 38(c). 

 4º Estágio: Ao contrário das outras deformações que ocorreram de 

maneira natural, diminuindo-se a área de contato da chapa com a 

bancada. Esta deformação ocorreu pela imposição forçada de uma flexão 

maior na chapa, sendo que a chapa foi mantida nesta posição, 

prendendo-se a extremidade solta da chapa a um outro apoio, Figura 

38(d). 

 5º Estágio: Foi deslocado o ponto de apoio mostrado no estágio anterior 

para extremidade da chapa, sendo que a maior flexão na chapa foi 

deslocada para uma posição mais próxima da origem do sinal óptico. Tal 

teste foi efetuado para verificar possíveis mudanças pontuais no sinal 

óptico medido no gráfico distribuído, Figura 38(e). 

 6º Estágio:  A chapa foi deformada em outro eixo perpendicular, para 

simulação de uma compressão da superfície monitorada, Figura 38(f). 
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FIGURA 38: TESTES RÚSTICOS DE DEFORMAÇÃO EM UMA CHAPA. (a) 1º ESTÁGIO.  (b) 2º 

ESTÁGIO. (c) 3º ESTÁGIO. (d) 4º ESTÁGIO. (e) 5º ESTÁGIO. (f) 6º ESTÁGIO 

FONTE: O AUTOR. 

3.4. TUBO METÁLICO – PROTÓTIPO UTILIZADO PARA MEDIÇÕES AXIAIS E 
CIRCUNFERENCIAIS DE DEFORMAÇÃO 

 

 Os condutores que constituem os enrolamentos dos transformadores são 

enrolados concentricamente ao núcleo ferromagnético. Portanto, os enrolamentos 

de transformadores possuem formato cilíndrico, cuja altura e raio dependem de 

vários parâmetros, como, da classe de tensão e da potência do equipamento.  

 Para simulação de tensões mecânicas e deformações circunferenciais e 

axiais que podem ocorrer em enrolamentos de transformadores de potência foi 

construído um protótipo cilíndrico. Este foi utilizado para instalação dos sensores 

distribuídos para medição de deformação. Para avaliação do sistema foram 
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aplicados estágios de carregamento controlados por uma prensa hidráulica.  

Para construção do protótipo foi utilizado um tubo de aço com 27,5 

centímetros de diâmetro e 4 milímetros de espessura, além de 50 centímetros de 

altura. Este tubo foi furado a cinco centímetros das bases superiores e inferiores 

para a fixação de 30 rolamentos idênticos ao da Figura 37.  

Para a medição de deformações no sentido circunferencial foi feito uma 

rosca na parte central do tubo para instalação da fibra óptica no entorno externo da 

peça. Na região central do protótipo foram feitos 30 passos de rosca com 

espaçamento entre canais de 11 mm, sendo que a largura e profundidade do canal 

construído foi de 1 milímetro.  

A Figura 39(a) mostra que a distância de furação entre o centro de dois 

rolamentos foi equivalente ao dobro do diâmetro de um rolamento. Isto foi 

necessário para instalar de maneira alinhada os sensores distribuídos de 

deformações axiais, no formato de serpentina no protótipo cilíndrico.  

Na Figura 39(b) é possível ver um corte vertical do tubo, onde verifica-se um 

desbaste na região da rosca. É possível ver também o canal que é utilizado como 

guia para instalação da fibra óptica no sentido circunferencial. 

A peça cilíndrica foi furada em ângulos específicos, determinados pela Figura 

40. As diferenças entre os ângulos de furação inferiores e superiores foram 

projetados para a instalação dos rolamentos que servem como guia para instalação 

da fibra óptica no formato de serpentina. 
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FIGURA 39: PROJETO DO PROTÓTIPO CILINDRÍCO. (a) VISTA PLANIFICADA DO PROTÓTIPO. 

(b) CORTE NA VERTICAL DO TUBO. 

FONTE: O AUTOR. 

 

 
FIGURA 40: ÂNGULOS DE FURAÇÃO DO PROTÓTIPO. 

FONTE: O AUTOR. 
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A Figura 41 mostra a visão geral do protótipo antes da instalação da fibra 

óptica, onde é possível verificar a disposição dos rolamentos e da rosca central 

utilizadas como guias para instalação dos sensores ópticos.  

 
FIGURA 41: VISÃO GERAL DO PROTÓTIPO. 

FONTE: O AUTOR. 

 

A instalação da fibra óptica para medição de deformações circunferenciais foi 

feita de maneira manual, tentando-se ajustar a tração da fibra o mais uniformemente 

possível com o sistema de medição DTSS ligado. Após a instalação dos sensores 

neste sentido, foi deixada uma folga com cerca de um metro para início da 

instalação da fibra óptica no formato de serpentina.  

Os rolamentos, além de servirem como guia para instalação da fibra óptica, 

que realiza a medição de deformações axiais, também foram idealizados para 

tracionamento da fibra óptica de forma homogênea em torno do protótipo. 

Para isto, cada rolamento foi colocado na posição do furo e fixado por um 

parafuso, uma porca e uma arruela. Este conjunto de fixação foi deixado frouxo para 

permitir o movimento dos rolamentos na instalação da fibra óptica. Assim, após 

passar a fibra óptica em todos guias axiais, as duas extremidades da fibra foram 

tracionadas e presas por fitas dupla face e fita isolante. 
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Após a instalação dos sensores axiais, os parafusos foram torqueados a 20 

N.m fazendo com que todos rolamentos fossem travados de forma idêntica. Nesta 

configuração, foram instalados aproximadamente 12 metros de fibra óptica no 

sentido axial e 20 metros de fibra no sentido circunferencial, utilizando-se a mesma 

fibra óptica. 

Uma vez que, a fibra óptica pode se comportar de maneira diferente nas 

extremidades de cada região, onde foi presa por fitas, foi desconsiderada a medição 

no primeiro e último pontos de medição de cada região, por ser considerado um 

ponto de transição. 

No Capítulo 4 é apresentado um melhor detalhamento sobre os pontos de 

transição e das regiões de medição para os sensores distribuídos a fibra óptica 

instalados no protótipo.  

 Após a construção do protótipo, foi necessário efetuar o cálculo da tensão 

mecânica limite admissível na peça para não ocorrer uma deformação plástica do 

protótipo nos testes de compressão axial. Desta maneira, foi realizado uma série de 

medições das dimensões reais do protótipo com uma régua graduada em milímetros 

e um paquímetro, a Tabela 8 mostra o número de amostras realizadas para cada 

medição.  

 
TABELA 8: MEDIDAS DAS DIMENSÕES REAIS DO PROTÓTIPO. 

Nome da grandeza Abreviação 

Número 

de 

amostras 

Instrumento 

utilizado 

Erro do 

instrumento 

Diâmetro externo do 

cilindro 
d 10 Régua escala (mm) 0,5 mm 

Espessura da chapa e 20 Paquímetro  0,05 mm 

Corte chapa cc 15 Paquímetro 0,05 mm 

Profundidade do 

canal 
pc 15 Paquímetro 0,05 mm 

Tamanho da rosca tr 10 Régua escala (mm) 0,5 mm 

Distância base – 

rosca 
br 20 Régua escala (mm) 0,5 mm 

FONTE: O AUTOR. 
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3.4.1. Ensaio de compressão axial 
 

Após a instalação da fibra óptica, foram realizadas leituras com o protótipo 

em repouso, que foram utilizados como parâmetros iniciais para medição de 

deformações distribuídas nos estágios de carregamento a que foi submetido a peça. 

O ensaio de compressão axial foi idealizado de tal forma que o tubo de aço 

deveria sofrer somente deformações na região elástica, do diagrama tensão x 

deformação, para as forças mecânicas aplicadas no teste. Deste modo, os testes 

puderam ser repetidos mais de uma vez, o que foi necessário para avaliação da 

sensibilidade de medição e tempo de resposta do interrogador óptico. 

No ensaio de compressão axial foi utilizada uma prensa hidráulica com 

capacidade para 100 toneladas. No Capítulo 4 será mostrado o cálculo de 

deformação do protótipo considerando um modelo simplificado de geometria 

unidimensional para a aplicação de cargas axiais uniformemente distribuídas na 

peça. 

Utilizando o resultado destes cálculos e uma margem de segurança, o valor 

de força máxima aplicada neste ensaio foi limitada a 26 toneladas. Por essa razão 

ajustou-se o fundo de escala da prensa para o valor mais próximo, equivalente a 40 

toneladas. 

Com este ajuste o erro de medição de escala na prensa hidráulica é de 0,2 

toneladas. A Figura 42 exibe uma visão da montagem utilizada para o teste de 

compressão axial e do painel frontal e manivelas utilizadas para aplicação de forças 

e controle da prensa hidráulica. 
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FIGURA 42: PRENSA HIDRAÚLICA UTILIZADA PARA O ENSAIO DE COMPRESSÃO. 

FONTE: O AUTOR. 

 Neste ensaio foram testados os tempos de resposta do equipamento para a 

medição de deformação axial. Para isto, realizou-se a medição com o interrogador 

óptico em 12 estágios de força aplicada, após estabilizar a prensa com a força 

desejada iniciava-se uma nova medição. 

 O fabricante do DTSS recomenda utilizar tempos maiores para a aquisição 

de dados em medições de deformações distribuídas, sendo que o próprio sistema 

óptico possui um tempo para estabilização das medições (SENSORNET, 2012).  Na 

tela de parametrização das características do sistema óptico, Figura 32, é possível 

definir o tempo de uma medição, sendo que o tempo de medição mínimo do sistema 

utilizado é de 2 minutos. 

Para as medições e avaliação do tempo de resposta do sistema óptico, o 

equipamento foi configurado para realização de medições contínuas e o tempo de 

medição utilizado foi de 2 minutos. As medições realizadas tiveram 2, 4, 6, 8 e 16 

minutos de duração, o que corresponde a 1, 2, 3, 4 e 8 vezes o tempo de leitura 

mínimo do equipamento. O teste foi interrompido manualmente após decorrer o 

tempo naquele estágio de força aplicada. 

A Tabela 9 mostra a relação entre a quantidade de medições realizadas, o 

tempo de leitura em um estágio de força aplicada sobre o protótipo e o tempo total 

do teste. Por exemplo, na medição de 16 minutos efetuou-se a média do valor 

corrigido de deformação presente em 8 planilhas de medição, cada planilha foi salva 

após decorrer o tempo de leitura mínimo de 2 minutos.   

  

TABELA 9: TEMPO DE MEDIÇÃO PARA DEFORMAÇÃO NO PROTÓTIPO. 
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Quantidade de Medições 
Tempo de uma leitura 

(minutos) 

Tempo total para medição 

(minutos) 

1 2 24 

2 4 48 

3 6 72 

4 8 96 

8 16 192 

FONTE: O AUTOR. 

 

Teoricamente, no teste de compressão axial os sensores instalados no 

sentido axial devem apresentar medições de compressão da peça, ou seja, um 

deslocamento negativo na curva de medição de deformação distribuída. Enquanto 

que os sensores circunferenciais devem apresentar medições que representem a 

tração da peça, ou seja, um deslocamento positivo na curva de medição de 

deformação distribuída. 

 

3.4.2. Ensaio de compressão diametral 
  

 Após o ensaio de compressão axial efetuou-se uma nova alteração no tubo 

de aço. Para a realização do teste diametral, um arco interno do tubo sofreu 

desbaste de aproximadamente 1 milímetro. Assim, nesta região houve uma redução 

na espessura do tubo de aço, o que causou um enfraquecimento em uma região 

especifica do tubo. 

O ensaio de compressão axial foi idealizado para gerar deformações 

semelhantes àquelas que podem ocorrer em enrolamentos internos de 

transformadores de potência quando a resistência mecânica do condutor é inferior a 

resistência dos espaçadores radiais. Na Figura 14(b) é possível observar o 

fenômeno que tentou-se gerar no teste de compressão diametral do protótipo. 

A Figura 43(a) mostra o esquema idealizado para o teste de compressão 

diametral no protótipo, enquanto que a Figura 43(b) mostra o comportamento teórico 

esperado para a deformação da peça após a aplicação de forças nas regiões 

mostradas. 

 Pode-se observar na Figura 43 (b) que, teoricamente, após a aplicação de 

carga na parte superior e inferior do tubo, a deformação resultante tende a ovalizar o 

tubo inicialmente cilíndrico, ou seja, há uma compressão no sentido vertical e um 
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alongamento no sentido horizontal da peça. 

 Uma vez que a parede interna do tubo foi enfraquecida em uma pequena 

região, o apoio para aplicação de carga foi posicionado sobre esta região para gerar 

um encurvamento para dentro no tubo. Assim, o teste diametral foi realizado uma 

única vez, pois as tensões mecânicas no tubo nesta posição atinge valores 

superiores aos limites de carregamento do tubo com a aplicação de cargas 

mecânicas bem inferiores as cargas aplicadas no ensaio de compressão axial.  

 
FIGURA 43: DEFORMAÇÃO PLÁSTICA CIRCUNFERENCIAL DO PROTÓTIPO.                               

(a) ENFRAQUECIMENTO DE UMA REGIÃO DO TUBO. (b) DEFORMAÇÃO ESPERADA. 

FONTE: O AUTOR. 

 

 Foi realizado um novo tipo de instalação dos sensores distribuídos a fibra 

óptica para avaliação das deformações do tubo neste teste. Após o desbaste de uma 

região do protótipo cilíndrico, os sensores circunferenciais distribuídos foram 

instalados na rosca central da peça. Desta vez, ao invés dos sensores serem fixados 

nas extremidades, o cabo óptico foi colado dentro do canal da rosca. 

 Para isto utilizou-se um tubo de cola Super Bonder Precisão da Loctite que 

fez a adesão da fibra óptica com a rosca central. Optou-se por esta configuração, 

pois a deformação do tubo no encurvamento idealizado pode danificar ou soltar a 

fibra óptica nestas regiões, mascarando as reais medições de deformações no teste. 
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 A instalação da fibra óptica no sentido circunferencial ocorreu de forma 

manual. Para a instalação da fibra óptica no guia, uma pessoa manteve a fibra 

óptica esticada enquanto que outra pessoa girou o tubo orientado e colando a fibra 

óptica no canal da rosca central do protótipo. 

 Por outro lado, os sensores distribuídos axiais foram instalados da mesma 

maneira do teste de compressão axial, sendo subdivididos em duas regiões, no lado 

esquerdo e no lado direito da peça. Tal configuração foi necessária porque não foi 

possível instalar rolamentos nas regiões onde seriam colocados os apoios para 

aplicação de carga.  

 A Figura 44(a) mostra o tubo com a instalação das fibras ópticas nos 

sentidos circunferenciais e axiais, sendo submetido a uma carga controlada pela 

mesma prensa hidráulica utilizada para o ensaio de compressão axial, vide Figura 

42. 

 O ensaio de compressão diametral foi realizado utilizando-se dois apoios de 

madeira, com cerca de 2 centímetros de espessura, 4 centímetros de largura 

(aproximadamente o tamanho da região do tubo com desbaste) e comprimento de 

50 centímetros (igual a altura do tubo). Tais dimensões foram utilizadas para causar 

o encurvamento da região enfraquecida, além de aplicar a força em todo 

comprimento do tubo. 

 Um dos apoios foi posicionado entre a parte móvel da prensa e a parte 

superior do tubo, enquanto o outro foi posicionado entre a parte inferior do tubo e a 

parte fixa da prensa hidráulica, Figura 44(a). 

 A Figura 44(b) mostra que os apoios de madeira foram serrados em pontos 

coincidentes com a rosca do protótipo. Foi necessário realizar estas ranhuras porque 

os canais de rosca do protótipo apresentavam algumas irregularidades, fazendo com 

que a aplicação de carga direta pudesse causar o esmagamento da fibra óptica e 

perda do sinal de medição óptico.   

Ao contrário do teste de compressão axial, onde foram definidos os estágios 

de carregamento da peça para medição de deformação. O ensaio de compressão 

diametral foi realizado incrementando-se lentamente a carga da prensa, pois neste 

estado a peça cilíndrica foi submetida a tensões mecânicas diferentes em vários 

pontos da circunferência, podendo alcançar a tensão de escoamento com cargas 

muito inferiores às aplicadas no teste anterior. 

Com intuito de comparar a resposta do sistema para diferentes 
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carregamentos, foi realizada uma medição padrão do protótipo em repouso e as 

outras medições foram sendo realizadas em carregamentos definidos durante o 

teste de compressão diametral. 

 

 
FIGURA 44: INSTALAÇÃO DOS SENSORES E APLICAÇÃO DE CARGA. (a) VISTA GERAL DOS 

SENSORES E DO TESTE (b) PONTO DE APOIO PARA APLICAÇÃO DE CARGA. 

FONTE: O AUTOR. 

 

Para aumentar a sensibilidade do ensaio, foi alterado o ajuste da prensa 

hidráulica. Portanto, neste ajuste a carga máxima da prensa foi limitada a 10 

toneladas e o erro de medição de escala foi de 0,05 toneladas.    

 

3.5. TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 
 

 A avaliação de viabilidade para instalação e aplicação de um sistema de 

sensoriamento distribuído de deformação e temperatura nos enrolamentos de 

transformadores de potência foi realizado a partir de um transformador de 

distribuição desmontado. 

 Após a realização de ensaios elétricos no transformador, constatou-se que 

havia uma bobina de alta tensão avariada. Isto possibilitou a utilização deste 

transformador de potência para estudo, sem haver preocupação em danificar o 
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equipamento na desmontagem necessária para a avaliação das dimensões e 

características físicas do transformador. 

 Portanto foi retirado todo óleo do transformador e desmontada sua parte 

ativa. A Figura 45(a) mostra a foto da parte ativa montada dentro do tanque sem 

óleo. A figura 45(b) mostra a parte ativa fora do tanque, nesta imagem é possível 

constatar visualmente que a bobina do lado esquerdo estava realmente danificada. 

 

 
FIGURA 45: TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE 

DO SENSORIAMENTO PROPOSTO. (a) VISTA DA PARTE ATIVA DENTRO DO TANQUE.             

(b) VISTA DA PARTE ATIVA FORA DO TANQUE. 

FONTE: O AUTOR. 

 

 O transformador avaliado é do tipo padrão trifásico de 75 kVA utilizado 

geralmente por concessionárias em redes de distribuição de energia elétrica, sendo 

que seu núcleo é do tipo envolvido (core). Além disso, possuí um enrolamento 

primário ligado em triângulo na tensão nominal de 13,8 kV, acoplado 

magneticamente com um enrolamento secundário ligado em estrela, com neutro 

acessível e tensão nominal de 220/127 V. 

Para o cálculo das forças de curto-circuito e deformações admissíveis neste 

transformador, utilizou-se métodos analíticos mostrados em Rosentino (2010) e 

Heathcote (2007). Para isto, foi necessário efetuar a medição de algumas 

dimensões dos enrolamentos, além da definição de parâmetros de fabricação, 

encontrados por ensaios elétricos ou na placa do equipamento. 
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 A Figura 46(a) mostra que foi necessário retirar os tirantes e as ferragens 

superiores da parte ativa para conseguir desmontar as laminações do núcleo da 

parte superior. Após isto, foi possível retirar para avaliação os três enrolamentos do 

transformador de potência.  

Por uma vista frontal do enrolamento, Figura 46(a), é possível verificar que o 

enrolamento de alta tensão possui um número de espiras bem maior que o de baixa 

tensão, e além disso, a saída das bobinas é realizada na parte superior dos 

enrolamentos, Figura 46(b). 

 
FIGURA 46: LEVANTAMENTO DE DADOS DO ENROLAMENTO. (a) DESMONTAGEM DA PARTE 

ATIVA. (b) VISTA SUPERIOR: CAMADAS ISOLANTES E ENROLAMENTO 

FONTE: O AUTOR. 

 

Pela remoção das camadas isolantes foi possível determinar de maneira 

aproximada o número de condutores por espira, o número de espiras por camada e 

número de camadas de cada enrolamento. Estes dados foram utilizados para o 

cálculo das forças axiais e radiais geradas por um curto-circuito trifásico e das 

deformações nos enrolamentos. 

Para determinação de outras variáveis, como impedância percentual de 

sequência positiva, foram utilizados os dados de placa do transformador em análise. 

Com um paquímetro e uma régua graduada em milímetros foram medidas as 

dimensões dos condutores, os diâmetros médios dos enrolamentos e altura dos 

enrolamentos.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. TESTES PRELIMINARES 
 

Inicialmente para as medições de deformações axiais foi testado um sistema 

simples com a instalação da fibra óptica no formato de serpentina sobre uma chapa 

maleável de zinco, conforme apresentado pela Figura 36(b) e Figura 38. Foi utilizada 

uma fibra óptica do tipo “tightbuffer” com mais de 20 metros de comprimento para 

este teste.  

O interrogador óptico utilizado possui mais de 400 metros de fibra óptica que 

estão situadas dentro do próprio equipamento de medição. Outra característica do 

sistema óptico é que cada ponto de medição possui uma resolução espacial igual a 

1,0202 metros. Assim o ponto de conexão dos sensores a fibra óptica externos com 

interrogador óptico ocorre próximo ao ponto de medição 407. Por essa razão não 

foram consideradas, neste trabalho, as medições efetuadas antes do ponto de 

conexão.  

Como o teste ocorreu em um ambiente com baixa variação térmica, em um 

laboratório climatizado, optou-se fazer a medição de temperatura utilizando um 

método de compensação com uma referência externa. Isto é, foi utilizado um 

termoresistor de platina para medição de temperatura, utilizando-se 3 metros de 

fibra óptica enroladas próximo ao conector, que equivalem aos pontos de medição 

409 a 411. A Figura 47 mostra a configuração do sistema utilizado no teste. 
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FIGURA 47: REPRESENTAÇÃO DAS REGIÕES DE MEDIÇÃO NO TESTE PRELIMINAR. 

FONTE: O AUTOR. 

 

Neste tipo de configuração instalou-se entre 4 e 5 metros de fibra óptica sobre 

a superfície de uma chapa maleável de zinco. Observou-se, por testes de atenuação 

do sinal óptico na fibra, que o ponto inicial de medição dos sensores distribuídos 

instalados na chapa localizava-se no ponto 412, e que o ponto final localizava-se no 

ponto 417.  

Primeiramente, foi realizada uma medição padrão com a chapa em repouso 

sobre a bancada. Para a avaliação da sensibilidade do sistema com a deformação, 

deformou-se a placa em alguns estágios, aplicando-se uma flexão na superfície da 

chapa que, consequentemente, gera um esforço de tração dos sensores ópticos.  

Também foi testada uma configuração de flexão em um eixo perpendicular ao 

sentido de instalação da fibra óptica, o que gera um esforço de compressão no eixo 

de instalação da fibra. Conforme é possível verificar pela Figura 48, o sistema 

apresentou boa sensibilidade a flexão imposta na superfície da chapa.  

Observou-se também que quando deslocado o ponto de apoio na deformação 

forçada 2, a curva de deformação se deslocou para a esquerda, ou seja mais perto 

da fonte do sinal óptico.  
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FIGURA 48: RESULTADO DA MEDIÇÃO DE DEFORMAÇÃO DA CHAPA PARA VÁRIOS 

ESTÁGIOS DE FLEXÃO. 

FONTE: O AUTOR. 

 

Na deformação imposta ao eixo perpendicular da instalação dos sensores 

ópticos, observou-se um efeito de compressão da fibra óptica. Tal resultado está de 

acordo com o comportamento teórico esperado, pois o alongamento em um eixo 

corresponde a um encurtamento em outro eixo perpendicular. 

 Este experimento além de apresentar uma resposta condizente com o 

comportamento teórico esperado, mostrou que o raio de curvatura escolhido para 

instalação da fibra no formato de serpentina para medições axiais no protótipo foi 

adequado. Portanto, a instalação em formato de serpentina com o raio de curvatura 

de 14 milímetros pode ser aplicada no protótipo cilíndrico para medição de 

deformações axiais. 

 
4.2. TESTES NO PROTÓTIPO 
  

 No teste do protótipo cilíndrico foi realizada a instalação da fibra óptica no 

formato de serpentina utilizando como guia o canal feito nos rolamentos 

aparafusados em torno da peça, conforme mostrado na Figura 49.  

 

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

408 410 412 414 416 418 420

µ
ε 

Pontos de Medição 

chapa em repouso

chapa deformação de
tracionamento 1/2

chapa deformação de
tracionamento 1/4

chapa deformação de
tracionamento forçado 1

chapa deformação de
tracionamento forçado 2

chapa deformação de
compressão forçado



110 
 

 
FIGURA 49:  INSTALAÇÃO DA FIBRA ÓPTICA NO PROTÓTIPO. 

FONTE: O AUTOR. 

 

Na Figura 49 é possível verificar que as extremidades da fibra óptica foram 

fixadas com fita dupla face e fita isolante. Após uma pequena transição com a fibra 

solta, foi enrolada a mesma fibra óptica na rosca central do protótipo para instalação 

dos sensores circunferenciais.  

 A configuração utilizada permitiu a instalação de cerca de 12 metros de fibra 

óptica na configuração de serpentina e cerca de 20 metros de fibra óptica enrolada 

em torno do diâmetro da peça.  

Portanto, tendo o ponto 407 como o local da conexão da fibra óptica externa 

com o interrogador óptico, os pontos de medição anteriores ao 407 foram 

desconsiderados. Para a compensação de temperatura foram utilizados os pontos 

410 ao ponto 413, Figura 50.  

Da mesma forma do teste preliminar, foram realizados testes de atenuação 

óptica nos locais onde iniciava-se a instalação dos sensores no sentido axial e no 

sentido circunferencial. O teste de atenuação óptica, consiste em dobrar a fibra 

óptica em uma curvatura inferior ao limite necessário para propagação do sinal 

óptico, pelo gráfico de medição da atenuação pelo comprimento é possível 

determinar o ponto que a fibra óptica foi dobrada. 

Com este teste foi possível determinar os pontos de medição axiais e 

circunferenciais. Deste modo, constatou-se que os sensores axiais localizavam-se 

do ponto 419 ao ponto 429, e que os sensores circunferenciais localizavam-se do 
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ponto 431 ao ponto 449. 

 
FIGURA 50: REPRESENTAÇÃO DAS REGIÕES DE MEDIÇÃO NO TESTE DE COMPRESSÃO 

AXIAL. 

FONTE: O AUTOR. 

 

A região de transição, situada entre os sensores instalados no sentido axial e 

os sensores circunferenciais, possui um comprimento maior que um metro de fibra 

óptica. Portanto, os pontos 429 e 431, representados na Figura 50, são 

respectivamente o último ponto considerado na medição de deformação axial e o 

primeiro ponto considerado na medição de deformação circunferencial.      

 

4.2.1. Medição das dimensões reais do protótipo 
 

 Para o cálculo das deformações esperadas no protótipo, foram utilizadas as 

dimensões medidas após a confecção da peça. Foi realizado este procedimento, 

pois o processo de usinagem da peça não é perfeito, podendo haver desvios entre 

os valores reais e os estabelecidos no projeto. A Tabela 10 mostra o valor das 

medições físicas do protótipo conforme as abreviações definidas na Tabela 9 e a 

Figura 39. 

  

TABELA 10:  MEDIÇÕES REAIS DAS DIMENSÕES DO PROTÓTIPO. 

Amostra 

Medidas reais do protótipo em milímetros 

Espessura da 

chapa (e) 
Corte (cc) 

Profundidade 

canal (pc) 

Diâmetro 

externo (d) 

Tamanho 

rosca (tr) 

Dist. base  

rosca (br) 

1 4.05 1.30 0.80 273.00 331.00 82.50 
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2 3.82 1.00 0.90 272.50 331.50 85.00 

3 3.71 1.20 1.00 273.00 332.00 83.50 

4 3.95 1.10 0.90 273.00 331.00 84.00 

5 3.79 1.20 0.80 274.00 331.50 84.50 

6 3.80 1.00 1.00 273.50 331.00 83.00 

7 3.94 1.10 1.00 274.00 331.50 84.50 

8 4.05 0.90 0.90 274.00 331.50 84.00 

9 4.07 1.50 1.00 271.00 331.00 83.50 

10 3.90 1.10 1.00 272.00 332.00 85.00 

11 3.82 1.00 0.90 - - 84.00 

12 3.98 1.00 0.90 - - 83.50 

13 4.18 1.00 1.00 - - 84.00 

14 4.26 1.20 1.00 - - 85.00 

15 3.68 1.00 1.00 - - 85.00 

16 3.81 - - - - 85.00 

17 3.76 - - - - 83.00 

18 4.02 - - - - 84.50 

19 3.93 - - - - 83.50 

20 3.80 - - - - 83.50 

Média 3.92 1.11 0.94 273.00 331.40 84.03 

Desvio med. 0.15 0.15 0.07 0.92 0.37 0.75 

Instrumento 0.05 0.05 0.05 0.50 0.50 0.50 

Desvio total 0.16 0.16 0.09 1.05 0.62 0.90 

FONTE: O AUTOR. 

As três últimas linhas da Tabela 10 exibem a média, o desvio padrão das 

medições e o desvio total considerando o instrumento de medição, que agrega um 

erro de escala do próprio instrumento utilizado para medição. As abreviações das 

medições foram utilizadas também para dedução das equações e para cálculo das 

médias e desvios das áreas dos setores da peça. 

 

4.2.2. Definição de forças para ensaios, tensão admissível e deformações esperadas 
  

 Foi efetuado um cálculo simplificado, utilizando as dimensões reais medidas 

no protótipo e as características do material utilizado. No caso em estudo foi 

utilizado como referência o aço carbono CA25, com o módulo de Young E=210 GPa 

e tensão máxima de escoamento de σf =250 MPa.  

Para o cálculo das deformações axiais foi utilizado um modelo 

unidimensional de um material composto submetido a forças de compressão axial. 

Para simplificar a metodologia de cálculo, a força aplicada no sentido axial é 

considerada uniforme, além de ser transferida para materiais e regiões adjacentes. 
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A Figura 51 mostra que o protótipo possui três áreas perpendiculares ao 

sentido da aplicação da força distribuída. A primeira área, localizada entre as bases 

do cilindro e a rosca central, depende do diâmetro externo do cilindro (d) e da 

espessura do tubo (e).  

Enquanto que a segunda área, localizada entre os canais da rosca central, 

depende também da espessura do corte (cc) feito no protótipo. O desbaste desta 

região foi realizado para confeccionar a rosca guia para a instalação da fibra óptica. 

A terceira área, situada no canal da rosca central, depende também da profundidade 

do canal da rosca central (pc), onde está instalado a fibra óptica no sentido 

circunferencial.  

A Figura 51 (a) mostra o esquema de dente de serra utilizado para o cálculo 

de deformação no sentido axial com três regiões de áreas diferentes no protótipo. 

Enquanto que a Figura 51(b) mostra que foi considerado uma força distribuída 

uniformemente aplicada na área de contato da extremidade superior e inferior do 

tubo com a prensa hidráulica.  

Outra simplificação realizada para o modelo de cálculo foi que não se 

consideraram a influência dos furos (região sem material), utilizados para fixação 

dos rolamentos guias dos sensores distribuídos axialmente. 



114 
 

 

FIGURA 51: MODELO PARA CÁLCULO DE FORÇAS E DEFORMAÇÕES ESPERADAS NO 

PROTÓTIPO. (a) MODELO DENTE DE SERRA. (b) FORÇAS DISTRIBUÍDAS. 

FONTE: O AUTOR. 

 

Com a Figura 51 (a) é possível verificar que quando uma força distribuída 

compressiva atua sobre o tubo, o corpo inteiro sofre um encurtamento, de tal forma 

que o encurtamento total é a soma dos encurtamentos de todos setores da peça.  

Sabendo-se que o encurtamento da região a (distância entre a base do tubo e 

o início da região de desbaste da rosca) possui dois encurtamentos relevantes para 

deformação total da peça (base superior e inferior) e que a rosca central foi feita com 

30 passos, com os canais separados por uma distância uniforme. Obtém-se a 

Equação (17), que é a expressão do encurtamento total da peça pelos 

encurtamentos relativos das três regiões.     

 

 𝛿𝑇 = 2𝛿𝑎 + 30(𝛿𝑏 + 𝛿𝑐) (17) 

 

Onde: 

- δT: é o encurtamento total da peça. 

- δa: é o encurtamento relativo da região a. 
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- δb: é o encurtamento relativo da região b. 

- δc: é o encurtamento relativo da região c. 

 

Pela lei de Hooke a deformação de um corpo depende da constante elástica 

característica do material (módulo de Young) e da tensão mecânica que é aplicada. 

Desta forma, a deformação específica pode ser apresentada pela Equação 18.   

 

 
𝑖 =

𝛿𝑖

𝐿𝑖

=
𝐹

𝐴𝑖𝐸
 (18) 

 

Onde εi, δi, Li e Ai correspondem respectivamente a deformação específica, o 

encurtamento, o comprimento e a área perpendicular à aplicação da força (F) na 

região i. Portanto, isolando-se o encurtamento da Equação (18) e somando-se a 

contribuição de cada região do protótipo (regiões a, b e c), é possível calcular o 

encurtamento total da peça, que é dado pela Equação (19) abaixo. 

 

 𝛿𝑇 =
𝐹

𝐸
[
2𝐿𝑎

𝐴𝑎

+ 30 (
𝐿𝑏

𝐴𝑏

+
𝐿𝑐

𝐴𝑐

)] (19) 

 

Onde: 

- La: é comprimento da região a.  

- Lb: é comprimento da região b.  

- Lc: é comprimento da região c.  

- Aa: é área perpendicular à aplicação de força na região a.  

- Ab: é área perpendicular à aplicação de força na região b. 

- Ac: é área perpendicular à aplicação de força na região c. 

 

A Equação 19 mostra que o encurtamento total da peça para o modelo de 

dente de serra utilizado, depende dos valores de força axial aplicada (F), da 

constante elástica do material (E) e das medidas geométricas de comprimento e 

área das diferentes regiões do protótipo. 

O equipamento DTSS realiza a medição de deformação específica em µε, 

sendo esta uma variável adimensional. O valor da deformação específica calculada, 

que deve ser medida pelo sistema óptico, é obtida dividindo-se a Equação 19, pelo 

comprimento total inicial da peça (Lo). Assim, a deformação específica total (εT) da 
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peça é representada na Equação 20.  

 

 
𝑇 =

𝐹

𝐸𝐿𝑜

[
2𝐿𝑎

𝐴𝑎

+ 30 (
𝐿𝑏

𝐴𝑏

+
𝐿𝑐

𝐴𝑐

)] (20) 

 

As áreas e comprimentos médios são calculados nas três regiões utilizando 

as medidas apresentadas na Tabela 10. Para o cálculo do desvio padrão das áreas e 

comprimentos foi deduzido uma expressão para cada região a partir das derivadas 

parciais da equação principal.  

O método para cálculo dos desvios das áreas e comprimentos de cada região 

é fundamentado pela teoria de propagação de erros. A Equação 21 mostra a 

propagação de erros em uma grandeza z, sendo esta dependente das variáveis x e 

y. Portanto, o desvio de uma grandeza é calculado como a raiz quadrada da soma 

do desvio das variáveis dependentes multiplicado pela derivada parcial da função 

principal em relação as variáveis dependentes da equação.  

 

 
𝜎𝑧 = √

𝜕𝑧

𝜕𝑥
𝜎𝑥 +

𝜕𝑧

𝜕𝑦
𝜎𝑦 

(21) 

 

Onde: 

- σz – desvio padrão da variável z, que depende de x e y. 

- σx – desvio padrão da variável x. 

- σy – desvio padrão da variável y. 

 

A letra grega sigma (σ) é utilizada em livros de engenharia mecânica para 

representar a tensão mecânica a que um corpo é submetido, coincidentemente este 

mesmo símbolo é utilizado na teoria de propagação de erros, na representação do 

desvio padrão. Neste trabalho é utilizado esta notação para representar as duas 

grandezas, sendo que o significado de cada variável pode ser consultada na lista de 

símbolos. 

Com a aplicação da Equação 21 é possível calcular o desvio do valor da área 

e comprimento de cada região do protótipo. As equações seguintes, 22 a 33 

mostram as expressões para cálculo do valor médio e desvio padrão da área e 

comprimento de cada região. 
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- Região a:  

 
𝐴𝑎 = 𝜋 [(

𝑑

2
)
2

− (
𝑑

2
− 𝑒)

2

] 
(22) 

   

 𝜎𝐴𝑎 = √(𝑒. 𝜎𝑑)
2 + [(𝑑 − 2𝑒)𝜎𝑒]

2 (23) 

 

 𝐿𝑎 = 𝑏𝑟 (24) 

 

 𝜎𝐿𝑎 = 𝜎𝑏𝑟 (25) 

Onde: 

- d – é o diâmetro externo do tubo cilíndrico. 

- e – é a espessura do tubo cilíndrico. 

- br – é a distância das bases do tubo para a rosca central 

 

- Região b:  

 
𝐴𝑏 = 𝜋 [(

𝑑

2
− 𝑐𝑐)

2

− (
𝑑

2
− 𝑒)

2

] 
(26) 

 

 𝜎𝐴𝑏 = √[(𝑒 − 𝑐𝑐)𝜎𝑑]
2 + [(2𝑐𝑐 − 𝑑)𝜎𝑐𝑐]

2 + [(𝑑 − 2𝑒)𝜎𝑒]
2 (27) 

 

 

 𝐿𝑏 =
𝑡𝑟 − 30 𝑝𝑐

30
 (28) 

 

 
𝜎𝐿𝑏 =

1

30
√𝜎𝑡𝑟

2 + (−30𝜎𝑝𝑐)
2
 

(29) 

Onde: 

- cc – é a espessura do desbaste para confecção da rosca central. 

- tr – é o tamanho da rosca central do protótipo. 

 

 

- Região c:  

 
𝐴𝑐 = 𝜋 [(

𝑑

2
− 𝑐𝑐 − 𝑝𝑐)

2

− (
𝑑

2
− 𝑒)

2

] 
(30) 

 

 
𝜎𝐴𝑐 = √[(𝑒 − 𝑐𝑐 − 𝑝𝑐)𝜎𝑑]2 + [(2𝑐𝑐 + 2𝑝𝑐 − 𝑑)𝜎𝑐𝑐]

2 + [(2𝑐𝑐 + 2𝑝𝑐 − 𝑑)𝜎𝑝𝑐]
2
+ [(𝑑 − 2𝑒)𝜎𝑒]

2 (31) 
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 𝐿𝑐 = 𝑝𝑐 (32) 

 

 𝜎𝐿𝑐 = 𝜎𝑝𝑐 (33) 

 

Onde: 

- pc – é a profundidade e altura do canal da rosca central. 

 

Além disso, tem-se as Equações 34 e 35 para cálculo do valor médio e desvio 

do comprimento total da peça. 

 

 𝐿𝑜 = 2𝑏𝑟 + 𝑡𝑟 (34) 

 

 𝜎𝐿𝑜 = √(2𝑏𝑟)2 + 𝑡𝑟2 (35) 

 

Com as expressões anteriores é possível calcular todas as grandezas 

geométricas necessárias para cálculo da deformação do protótipo pela aplicação de 

uma força axial, os resultados são apresentados na Tabela 11. 

 

TABELA 11: CÁLCULO DA MÉDIA E DESVIO DE ÁREAS E COMPRIMENTOS. 

Variável 
Comprimento (mm) Área (mm

2
) 

Média Desvio Média Desvio 

Região a 84.03 0.90 3313.73 133.91 

Região b 10.11 0.09 2365.6 190.73 

Região c 0.94 0.09 1568.74 204.58 

Total 499.46 1.90 - - 

FONTE: O AUTOR. 

 

Utilizando-se a Equação 19, considerando-se o módulo de elasticidade do 

material igual a 210 (kN/mm2) e assumindo-se os valores da Tabela 11, é possível 

calcular a deformação em µε, que o interrogador óptico deve indicar na medição 

axial distribuída. A Equação (36) mostra o resultado da expressão teórica para a 

deformação específica da peça, utilizando-se o modelo mostrado na Figura 51.  

 

 𝑇 (µ ) = 2,357 ∗ 𝐹(𝑘𝑁) (36) 
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Da mesma expressão, pelas derivadas parciais pode-se calcular o desvio em 

με da medida realizada pelo equipamento. Para este cálculo aplicou-se os valores 

encontrados na Tabela 11. 

Além disso, para cálculo do desvio em função da força aplicada, considerou-

se que o erro de escala da prensa hidráulica, ajustada para o fundo de escala de 40 

toneladas, é igual a 0,2 toneladas. Admitiu-se também, por não saber a procedência 

do tubo de aço, que poderia haver um desvio de 10 GPa no módulo de Young do 

aço utilizado. 

As forças aplicadas, as deformações médias esperadas e os erros de 

medição do equipamento são mostradas na Tabela 12. Enquanto que, a Equação 37 

mostra o erro esperado na medição de deformação axial.  

A Tabela 12 mostra os estágios de carregamento escolhidos para o ensaio de 

compressão axial, com as deformações calculadas para estas forças e a tensões 

mecânicas atuantes na área de menor seção. 

 

 𝜎𝐷𝑇𝑆𝑆(𝜇𝜀) = √1,36 ∗ 10−11 + (1,904 ∗ 10−14)[𝐹(𝑘𝑁)]2 ∗ 106 (37) 

 

TABELA 12: TENSÕES E DEFORMAÇÕES ESPERADAS NO PROTÓTIPO.  

Força 

aplicada (tf) 

Força 

aplicada 

(kN) 

Deformação 

calculada (με) 

Erro 

processo 

(με) 

Erro 

medição 

(με) 

Valor de 

Tensão Região 

c (MPa) 

1 9.81 23,12 3.69 20.34 6.25 

2.5 24.525 57,80 4.27 20.45 15.63 

5 49.05 115,61 5.68 20.79 31.27 

8 78.48 184,98 7.83 21.48 50.03 

10.5 103.005 242,78 9.78 22.26 65.66 

13 127.53 300,59 11.81 23.23 81.29 

16 156.96 369,95 14.29 24.58 100.05 

18.5 181.485 427,76 16.38 25.85 115.69 

21 206.01 485,56 18.49 27.24 131.32 

23.5 230.535 543,37 20.61 28.72 146.96 

26 255.06 601,18 22.74 30.28 162.59 

FONTE: O AUTOR. 
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Para as medições, foram estabelecidos 12 estágios de carregamento, sendo 

a primeira medição realizada com a peça em repouso, o que gera uma medição de 

referência para a determinação da deformação causada nos outros estágios de 

carregamento.  

Para definir a máxima força de carregamento no ensaio de compressão axial, 

foi utilizado a tensão de escoamento do aço CA25, e a menor área da peça, 

equivalente a área da região com o canal da rosca central (área c). Além disso, foi 

aplicado um fator de segurança de 0,65. Assim, a Equação 38 mostra a expressão 

do limite de carregamento máximo da região mais frágil da peça 

 

 𝐹𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 = 0,65 ∗ 250 (𝑀𝑃𝑎) ∗ 𝐴𝑐 (38) 

 

Deste modo, foi ajustada a prensa hidráulica para o ensaio de compressão 

com o fundo de escala mais próximo, equivalente a 40 toneladas, definindo-se como 

limite de carregamento axial o valor de 26 toneladas.  

 

4.2.3. Resultados do ensaio de compressão axial 
 

 Para os ensaios de compressão axial foram realizadas cinco leituras com o 

equipamento DTSS, com tempo de aquisição de dados diferentes. Nestas leituras a 

prensa hidráulica foi ajustada para as forças mostrada na Tabela 12, permanecendo 

neste estado até ser finalizado o tempo de medição naquele estágio de força 

aplicada, sendo então incrementada a força para o próximo estágio.  

 Após a conclusão dos 12 estágios de carregamento, com o tempo de leitura 

selecionado, foi retirada a força da prensa hidráulica e aguardou-se alguns minutos 

para realizar uma nova medição do protótipo em repouso, sendo repetido os 

estágios de força aplicada com um tempo de leitura maior. 

Ao final das medições foi gerado um gráfico com 12 curvas, que 

correspondem aos estágios de força aplicada sobre o protótipo. Para a avaliação do 

tempo de resposta do sistema óptico utilizado, efetuou-se medições com 1, 2, 3, 4, 8 

vezes o tempo mínimo de leitura que pode ser ajustado no interrogador óptico, que 

corresponde a 2 minutos.    

 A Figura 52 mostra as curvas de referência, medições efetuadas com o 

protótipo em repouso, estas medições foram utilizadas para o cálculo e avaliação da 
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deformações no protótipo quando submetido a forças de compressão axial. 

É possível verificar que todas medições de referência possuíram valores 

bem próximos na região de medição axial e circunferencial, tal comportamento é 

esperado teoricamente, pois conforme apresentado na seção 4.2.2 foi calculado o 

limite de força para não gerar deformações plásticas no protótipo.  

 

 
FIGURA 52: MEDIÇÕES DE REFERÊNCIA COM O PROTÓTIPO EM REPOUSO. 

FONTE: O AUTOR. 

 

Os resultados que apresentaram um tempo de medição maior que 2 

minutos, tiveram mais de uma planilha de medição, sendo que foi calculada e 

apresentada a média ponto a ponto das medições distribuídas. As Figuras 53 a 57 

apresentam a resposta geral das medições do sistema óptico para o incremento de 

carga mecânica aplicada ao protótipo.  

Inicialmente, observou-se que a fibra óptica foi tracionada de tal maneira que 

nos pontos de medição axial a curva de deformação do protótipo em repouso ficou 

na faixa de 2500με a 4100µε, enquanto que na região circunferencial a fibra óptica 

apresentou leituras iniciais na faixa de cerca de 5000µε a 6200µε.    

Ressalta-se ainda que, o interrogador óptico utilizado interpreta uma 

deformação negativa quando há o encurtamento de uma peça. Portanto, o gráfico é 

deslocado para baixo, conforme pode ser verificado nas Figuras 53 a 57 na região 
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dos sensores axiais. 

Na região dos sensores circunferenciais foi verificado um comportamento 

oposto, pois a tensão mecânica no arco do tubo cilíndrico faz com que as fibras 

ópticas sejam tracionadas no sentido circunferencial. As Figuras 53 a 57 mostram os 

resultados para leituras efetuadas com 1, 2, 3, 4 e 8 vezes o tempo de leitura 

mínimo do interrogador óptico. 

Por convenção na análise das deformações axiais e circunferenciais no 

ensaio de compressão axial, será tratado o encurtamento da peça com o sinal 

positivo e o alongamento com o sinal negativo, ao contrário do que é adotado 

convencionalmente. 

 

 
FIGURA 53: MEDIÇÃO COM UMA LEITURA DE DEFORMAÇÃO NO PROTÓTIPO 

FONTE: O AUTOR. 
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FIGURA 54: MEDIÇÃO COM DUAS LEITURAS DE DEFORMAÇÃO NO PROTÓTIPO 

FONTE: O AUTOR. 

 

 
FIGURA 55: MEDIÇÃO COM TRÊS LEITURAS DE DEFORMAÇÃO NO PROTÓTIPO 

FONTE: O AUTOR. 

 



124 
 

 
FIGURA 56: MEDIÇÃO COM QUATRO LEITURAS DE DEFORMAÇÃO NO PROTÓTIPO 

FONTE: O AUTOR. 

 

 
FIGURA 57: MEDIÇÃO COM OITO LEITURAS DE DEFORMAÇÃO NO PROTÓTIPO 

FONTE: O AUTOR. 
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4.2.3.1 Avaliação da medição axial no ensaio de compressão axial 
 

 Nas medições axiais foi verificado que o sistema e o arranjo escolhido para 

instalação da fibra óptica apresentaram uma resposta adequada à aplicação dos 

estágios de força aplicada sobre o protótipo. Deste modo, pode ser observado um 

deslocamento para baixo nos pontos 420 a 429 com o acréscimo da força exercida 

pela prensa hidráulica. 

 Outra característica interessante que pode ser observada nas Figuras 53 a 

57, foi a diminuição da dispersão entre as medições ponto a ponto com o aumento 

do tempo de medição, sendo que quando realizado uma ou duas medições, a 

dispersão das deformações encontradas entre os pontos foi considerável.  

A medida que se aumentou o número de medições, a dispersão entre os 

pontos distribuídos diminuiu. Desta maneira, o distanciamento dos pontos se tornou 

mais homogêneo, conforme pode-se verificar graficamente nas Figuras 53 a 57. 

 As Figuras 58 a 62 mostram o comportamento encontrado somente nas 

medições axiais, onde é possível observar uma variação na dispersão do resultado 

de acordo com o tempo da medição. 

 
FIGURA 58: MEDIÇÃO AXIAL COM UMA LEITURA DE DEFORMAÇÃO. 

FONTE: O AUTOR. 
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FIGURA 59: MEDIÇÃO AXIAL COM DUAS LEITURAS DE DEFORMAÇÃO. 

FONTE: O AUTOR. 

 

 

FIGURA 60: MEDIÇÃO AXIAL COM TRÊS LEITURAS DE DEFORMAÇÃO. 

FONTE: O AUTOR. 
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FIGURA 61: MEDIÇÃO AXIAL COM QUATRO LEITURAS DE DEFORMAÇÃO. 

FONTE: O AUTOR. 

 

 

FIGURA 62: MEDIÇÃO AXIAL COM QUATRO LEITURAS DE DEFORMAÇÃO. 

FONTE: O AUTOR. 

 

Nas Figuras 58 a 62 pode-se observar que nas medições de curta duração 

houve regiões axiais que deformaram mais que outras regiões. Nos gráficos é 
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possível verificar este comportamento pelo aumento de espaçamento entre as 

curvas em alguns pontos e diminuição em outros pontos. 

Para melhor ilustrar os resultados obtidos, foi calculada a deformação média 

e desvio padrão para todos os pontos distribuídos no eixo axial, para medições com 

1, 2, 3, 4 e 8 vezes do tempo de leitura mínimo do interrogador óptico. A Tabela 13 

mostra o resultado da média e desvio padrão entre os pontos de medição 

distribuídos com a força aplicada. Enquanto que a Figura 63 mostra a relação entre 

a força aplicada e a deformação média medida pelo sistema distribuído. 

Nos resultados apresentados na Tabela 13 é possível verificar que ao se 

aumentar o número de leituras realizadas na medição distribuída no eixo axial, 

reduziu-se o erro da medição de deformação nos pontos distribuídos ao redor do 

perímetro do cilindro.  

 

TABELA 13: DEFORMAÇÃO MÉDIA E DESVIO PADRÃO DAS LEITURAS. 

Nº de 
leituras 

  
Força aplicada (Toneladas) 

1tf 2,5tf 5tf 8tf 10,5tf 13tf 16tf 18,5tf 21tf 23,5tf 26tf 

Deformação média e desvio padrão medição (με) 

1 
Média 51.5 79.87 161.1 144.21 243.74 264.06 335.44 361.91 423.54 465.72 528.14 

Desvio 61.5 78.34 106.0 112.54 190.26 208.82 264.91 276.41 312.33 333.19 363.77 

2 
Média -0.73 27.28 81.69 141.30 164.76 215.50 277.77 310.60 361.88 401.89 459.93 

Desvio 29.9 61.32 95.16 108.58 162.30 191.26 207.58 244.99 261.81 298.90 308.97 

3 
Média 34.2 69.12 160.6 174.12 277.91 348.34 432.38 477.82 559.96 622.43 690.22 

Desvio 24.8 53.58 73.31 72.26 103.25 118.98 131.71 140.08 154.50 166.71 186.85 

4 
Média 94.8 131.6 192.7 154.00 305.36 384.83 446.05 497.77 560.00 618.93 669.06 

Desvio 28.0 55.35 74.62 75.62 99.80 114.22 120.61 130.21 139.71 143.53 144.64 

8 
Média 20.9 53.92 128.5 178.98 265.09 327.89 391.31 462.10 526.19 583.20 642.17 

Desvio 36.8 40.17 65.11 29.27 61.84 77.70 77.90 87.09 71.32 72.41 73.84 

FONTE: O AUTOR. 
 

Na Tabela 13 é possível verificar também uma pequena diferença ao se 

comparar os resultados da leitura com maior tempo de duração e o valor calculado 

apresentado na Tabela 12. A Figura 64 mostra as duas curvas, sendo que o valor 

calculado se situou dentro da faixa de desvio medido entre os pontos distribuídos no 

teste de compressão (última linha da Tabela 13).  
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FIGURA 63: FORÇA VS DEFORMAÇÃO AXIAL PARA TODAS LEITURAS. 

FONTE: O AUTOR. 

 

FIGURA 64: RESULTADOS COMPARADOS COM O MODELO TEÓRICO. 

FONTE: O AUTOR. 

 

 No modelo adotado para o cálculo não se considerou o efeito dos furos 

utilizados para a fixação dos rolamentos. Dentre outros fatores que representam o 

estado real da peça estão imperfeições na geometria do protótipo, como por 

exemplo o corte não regular do tubo cilíndrico. 



130 
 

 Tais imperfeições geram uma distribuição não homogênea de forças na 

peça, que diferem do modelo teórico adotado, além de contribuir no aumento da 

dispersão entre as medidas de deformações especificas nos sensores distribuídos 

no eixo axial do protótipo. 

 A Figura 64 mostra que a média e a dispersão encontradas na leitura com 

maior tempo de aquisição de dados se comportaram de maneira linear com o 

aumento de carga. Além disso, os valores calculados na Tabela 12 ficaram próximos 

as medições de deformações médias e dentro do desvio encontrado 

experimentalmente na medição dos pontos distribuídos.  

 Os resultados dos testes axiais foram condizentes com o modelo teórico 

adotado para cálculo de deformação específica do tubo, pois além do protótipo se 

comportar de maneira similar a esperada na teoria, pode-se observar que houve um 

incremento linear de deformação com o aumento da força, o que é uma 

característica da deformação de um material na região elástica.  

As diferenças encontradas pela variação da dispersão com o tempo de 

medição podem ser explicadas, tanto pela metodologia adotada para o testes de 

compressão axial, quanto pela própria característica do interrogador óptico. Na 

primeira hipótese pode ter ocorrido uma conformação do tubo, após a aplicação dos 

estágios de força mostrados na Tabela 12, resultando em uma área de contato mais 

homogênea nas últimas medições, o que contribuiu para redução da dispersão entre 

os pontos de medição.  

Outro fator que pode ter ocasionado o aumento da dispersão com medições 

de curta duração, são características de medição do próprio interrogador óptico 

utilizado. Uma vez que, o fabricante recomenda utilizar períodos de medições longos 

para se obter melhores resultados na medição de deformações distribuídas.  

 

4.2.3.2 Avaliação da medição circunferencial no ensaio de compressão axial 
 

Nas Figuras 65 a 69 é possível constatar o efeito de alongamento 

circunferencial nos sensores distribuídos instalados no canal da rosca central do 

protótipo. Tal comportamento foi observado porque as curvas de medição obtidas 

pelo interrogador óptico foram deslocadas para cima com o aumento da força 

compressiva axial. 
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FIGURA 65: MEDIÇÃO CIRCUNFERENCIAL COM UMA LEITURA DE DEFORMAÇÃO. 

FONTE: O AUTOR. 

 
FIGURA 66: MEDIÇÃO CIRCUNFERENCIAL COM DUAS LEITURAS DE DEFORMAÇÃO. 

FONTE: O AUTOR. 
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FIGURA 67: MEDIÇÃO CIRCUNFERENCIAL COM TRÊS LEITURAS DE DEFORMAÇÃO. 

FONTE: O AUTOR. 

 

 

FIGURA 68: MEDIÇÃO CIRCUNFERENCIAL COM QUATRO LEITURAS DE DEFORMAÇÃO. 

FONTE: O AUTOR. 
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FIGURA 69: MEDIÇÃO CIRCUNFERENCIAL COM OITO LEITURAS DE DEFORMAÇÃO. 

FONTE: O AUTOR. 

 

No ensaio de compressão axial surgem tensões mecânicas em eixos 

perpendiculares que tendem alongar a peça. Portanto, uma tensão mecânica que 

gera o encurtamento axial em um tubo cilíndrico faz surgir uma tensão mecânica que 

gera alongamento no eixo perpendicular, que tende a aumentar o diâmetro do tubo. 

Nestas medições também foi possível observar um aumento na dispersão 

entre os pontos distribuídos quando se diminuiu o número de leituras realizadas pelo 

equipamento. A Tabela 14 mostra a média e o desvio padrão encontrados para 

medições de deformações dos pontos distribuídos no sentido circunferencial.  

A medição com 4 leituras apresentou algumas inconsistências, pois foi 

observado que em todas outras medições houve uma relação de alongamento 

circunferencial com o aumento da compressão axial, tal comportamento é 

evidenciado para cargas maiores do que 8 toneladas. Porém, para a medição com 4 

leituras esse comportamento foi observável a partir de 16 toneladas. 

 A Figura 52 mostra que as medições circunferenciais com 4 leituras 

apresentaram valores iniciais de referência maiores do que as outras medições com 

2, 3 e 8 leituras, isto pode ter influenciado na medição de deformação 

circunferencial. A Figura 70 mostra a relação do aumento da força com a 

deformação circunferencial, lembrando que por conveniência neste teste foi adotado 
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que, deformações de alongamento apresentam sinal negativo, ao contrário do 

convencional. 

 Tanto os sensores circunferenciais como os sensores axiais apresentaram 

uma resposta adequada no ensaio de compressão axial. Quanto maior foi o número 

de leituras, menor foi a dispersão da medição entre os pontos distribuídos nos 

sensores distribuídos no sentido circunferencial. 

 

TABELA 14: DEFORMAÇÃO MÉDIA E DESVIO PADRÃO DAS LEITURAS CIRCUNFERENCIAIS. 

Nº de 
leituras 

  
Força aplicada (Toneladas) 

1tf 2,5tf 5tf 8tf 10,5tf 13tf 16tf 18,5tf 21tf 23,5tf 26tf 

Deformação média e desvio padrão medição (με) 

1 
Média 28.6 32.04 28.07 -31.16 -43.19 -43.08 -65.94 -77.32 -95.78 -105.18 -128.15 

Desvio 33.7 43.22 39.06 13.47 23.92 19.98 26.38 33.25 35.78 28.11 37.96 

2 
Média -24.0 -27.8 -45.24 -43.39 -86.56 -88.32 -96.68 -115.04 -132.23 -160.19 -145.81 

Desvio 9.58 12.63 15.70 14.73 20.99 16.24 26.82 26.78 24.39 25.52 27.66 

3 
Média -7.00 5.75 -13.53 -25.57 -59.13 -80.65 -74.04 -97.18 -116.53 -130.88 -134.29 

Desvio 8.23 28.74 26.98 22.96 11.52 14.53 29.24 27.27 26.00 26.69 29.76 

4 
Média 40.68 43.31 15.99 -43.35 -0.86 9.20 -15.74 -22.84 -35.01 -54.94 -66.99 

Desvio 15.90 16.97 14.70 28.76 17.79 17.32 13.13 20.74 19.98 25.81 21.18 

8 
Média -23.2 -28.5 -46.02 -23.17 -58.67 -81.65 -94.71 -105.46 -110.15 -123.61 -140.12 

Desvio 19.62 11.17 21.28 27.65 11.61 24.70 26.52 27.40 22.13 19.65 22.12 

FONTE: O AUTOR. 

 
FIGURA 70: FORÇA VS DEFORMAÇÃO PARA AS LEITURAS CIRCUNFERENCIAIS. 

FONTE: O AUTOR. 
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 Apesar de todas as medições circunferenciais apresentarem respostas 

coerentes ao incremento de força aplicada no eixo axial, foi mostrada que a 

dispersão da medição depende do tempo da leitura realizada. Portanto, pelas 

medições realizadas quanto maior o tempo de medição menor a dispersão da 

deformação entre os pontos distribuídos.  

Assim conclui-se que o equipamento de medição DTSS pode ser utilizado 

para medições em peças cilíndricas com deformações permanentes, pois nos 

experimentos realizados a carga mecânica permaneceu inalterada durante a 

medição de deformação, simulando uma deformação permanente temporária no 

protótipo. 

 As medições com oito leituras apresentaram medições de deformação 

médias coerentes a partir de 20µε tanto para a tração circunferencial como para a 

compressão axial, ou seja, foi detectado um comportamento coerente para detecção 

de deformações de até 0,002% do comprimento inicial do corpo cilíndrico.  

Nas Tabelas 13 e 14 pode ser observado uma dispersão praticamente 

constante com o acréscimo de força para medições distribuídas superiores a 100με 

para a deformação axial e 50 με para deformação circunferencial.  

 

4.2.4. Resultados do teste de compressão diametral 
 
 

O teste de compressão diametral foi idealizado para simular no protótipo 

deformações que podem ocorrer devido às forças radiais nos enrolamentos de 

transformadores de potência. Este teste foi realizado aplicando-se carga mecânica 

em dois pontos de apoio, gerando em algumas partes do protótipo deformações 

similares as que podem ocorrer em enrolamentos internos de transformadores de 

potência. 

No modelo ideal de forças radiais distribuídas nos enrolamentos de 

transformadores de potência, as forças são distribuídas uniformemente nas paredes 

internas de enrolamentos externos e nas paredes externas dos enrolamentos 

internos. Porém, no esquema para teste proposto as forças são distribuídas de 

maneira não uniforme, pois o teste diametral foi realizado aplicando carga mecânica 

em dois pontos de contato do tubo cilíndrico com a prensa hidráulica. 

Portanto, este teste foi realizado para avaliação do efeito de forças 



136 
 

distribuídas não uniformemente na região circunferencial de um corpo cilíndrico, 

sendo que este comportamento é mais complexo que o modelo ideal de forças 

uniformemente distribuídas nos enrolamentos de transformadores. 

 Deste modo, se o sistema se mostrar eficiente para este tipo de medição 

proposta, pode-se considerar adequado as configurações utilizadas para aplicação 

em sistemas semelhantes e menos complexos. Espera-se então que sistemas 

ópticos semelhantes possam ser utilizados para avaliação de deformações 

circunferenciais em enrolamentos de transformadores de potência.  

Os sensores distribuídos foram instalados em três regiões da peça com 

comportamentos diferentes uma da outra. A Figura 71 apresenta as divisões da fibra 

óptica para cada região com o comprimento distinto. A primeira e a segunda regiões 

correspondem aos pontos distribuídos axiais que são perpendiculares ao sentido de 

aplicação de força no teste de compressão diametral. 

Dividiu-se os sensores axiais em duas regiões, pois os pontos de apoio do 

tubo com a prensa hidráulica não permitiram a instalação da fibra óptica de maneira 

continua no formato de serpentina, assim a região 1 representa os sensores 

instalados na face esquerda do tubo e a região 2 representa os sensores instalados 

na face direita do tubo. 

Foi instalado cerca de 5 metros de fibra óptica no sentido axial em cada 

região, esta instalação foi realizada tracionando-se o mais uniformemente possível a 

fibra óptica, utilizando os guias dos rolamentos instalados nas faces laterais do tubo. 

Na região dos sensores circunferenciais foi colada na rosca central do protótipo 

cerca de 18 metros de fibra óptica. 



137 
 

 
FIGURA 71: ESQUEMA DE MEDIÇÃO TESTE DE COMPRESSÃO DIAMETRAL. 

FONTE: O AUTOR. 

 

 Na Figura 71 é possível observar o tipo de instalação e os pontos de 

medição da fibra óptica. Os pontos internos ao equipamento DTSS, anteriores ao 

ponto 407, não foram considerados na medição. Enquanto que os pontos 

compreendidos entre 410 e 413 foram utilizados como referência na medição de 

temperatura para a medição de deformação na fibra óptica. 

 Com um teste simples de atenuação óptica na fibra, igual ao realizado nos 

testes preliminares e nos testes de compressão axial, foi possível constatar que os 

sensores axiais da face esquerda estavam localizados entre os pontos 418 a 423 e 

que os sensores axiais da face direita entre os pontos 424 a 429.   

Foi constatado também que os sensores circunferenciais ficaram 

compreendidos entre os pontos 432 a 448. Para a medição foram desconsiderados 

os pontos e regiões de transição mostrados na figura 71, que equivalem aos locais 

onde a fibra óptica foi presa ao protótipo ou comprimentos de fibra óptica deixadas 

soltas na transição de uma região de instalação para outra. 

 O teste de compressão diametral foi realizado de forma controlada durante 

sua execução. Foram realizadas algumas medições em pontos de carregamento 

intermediários ou em pontos onde foram detectáveis fenômenos de deformações 

interessantes.  

As Tabelas 15 a 17, mostram os resultados das medições, com a primeira 

coluna representando o ponto especifico da medição distribuída e a primeira linha 
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representa o peso aplicado sobre o protótipo com a prensa hidráulica. As 

deformações mostradas nas Tabelas 15 a 17 foram obtidas da média do resultado 

de 8 planilhas de medições geradas pelo interrogador óptico, sendo que o tempo de 

leitura para cada estágio, com a força estabilizada, foi de 16 minutos. 

 

TABELA 15:  DEFORMAÇÃO NO PONTO DISTRIBUÍDO E VARIAÇÃO DE FORÇA NO PROTÓTIPO 

(REGIÃO AXIAL 1). 

Deformação axial região 1 (με) 

Carga aplicada/    
Ponto de medição 

300 kg 600 kg 800 kg 900 kg 1050 kg 0 kg 

419 -75.28 -85.05 -120.72 -229.03 -275.35 -17.60 

420 -28.76 -3.67 -2.83 -65.05 -84.76 31.27 

421 100.46 108.03 131.77 218.16 307.76 132.17 

422 90.01 20.90 -1.46 168.86 306.99 62.50 

FONTE: O AUTOR. 

 
 
TABELA 16:  DEFORMAÇÃO NO PONTO DISTRIBUÍDO E VARIAÇÃO DE FORÇA NO PROTÓTIPO 

(REGIÃO AXIAL 2). 

Deformação axial região 2 (με) 

Carga aplicada/   
Ponto de medição 

300 kg 600 kg 800 kg 900 kg 1050 kg 0 kg 

425 -75.28 -85.05 -120.72 -229.03 -275.35 -17.60 

426 -28.76 -3.67 -2.83 -65.05 -84.76 31.27 

427 100.46 108.03 131.77 218.16 307.76 132.17 

428 90.01 20.90 -1.46 168.86 306.99 62.50 

FONTE: O AUTOR. 

 
TABELA 17:  DEFORMAÇÃO NO PONTO DISTRIBUÍDO E VARIAÇÃO DE FORÇA NO PROTÓTIPO 

(REGIÃO CIRCUNFERENCIAL). 

Deformação circunferencial (με) 

Carga aplicada/ 
Ponto de medição 

300 kg 600 kg 800 kg 900 kg 1050 kg 0 kg 

433 37.17 296.52 761.44 1054.61 1578.89 830.70 

434 -0.94 47.60 160.23 554.24 1145.98 523.91 

435 -31.84 -77.09 -85.80 124.80 1378.33 17.27 

436 -1.18 -15.33 14.77 234.44 61.39 94.87 

437 9.63 1.84 26.85 230.54 409.20 115.52 

438 6.08 5.69 18.10 168.95 618.22 18.71 

439 -11.66 21.66 63.12 242.47 645.05 45.94 

440 7.84 107.11 233.60 564.41 947.05 552.80 

441 -83.11 -24.71 3.22 -5.85 427.71 166.31 
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442 -99.20 -115.1 -124.2 -75.86 -176.46 -4.19 

443 -92.18 -195.1 -240.2 -155.42 -488.44 36.14 

444 5.13 4.49 -3.23 12.27 -1069.20 -382.7 

445 10.14 138.47 319.44 640.09 -986.48 -370.9 

446 99.45 223.93 350.08 488.09 596.25 -202.5 

447 5.33 4.57 42.51 212.34 235.40 35.05 

448 328.12 421.93 532.36 810.70 -93.51 524.64 

FONTE: O AUTOR. 

 
Para a medição da deformação da peça foi realizada uma leitura referencial 

com o protótipo em repouso. Assim a deformação média em cada ponto foi 

determinada pela diferença do valor da medição inicial com a condição imposta 

durante o carregamento. 

Foi feita uma leitura intermediária em 300 kg, depois outra leitura com 

aplicação de 600 kg, onde foi observável uma ovalização visível no tubo. Em 800kg 

foi realizada outra medição com uma ovalização mais acentuada. 

O teste prosseguiu, até que em 900kg ocorreu a ruptura da solda do tubo em 

uma das extremidades. Foi observado ainda que, a solda foi posicionada quase 180 

graus em relação a região enfraquecida do tubo, a ruptura da solda ocorreu pois a 

força foi aplicada diretamente nesta região, que representa a região mais frágil da 

circunferência. 

Mesmo após a ruptura de uma parte da solda, o sinal óptico não foi perdido 

e continuou-se a medição, sendo completada a leitura com 900kg. O último estágio 

de medição foi em 1050 kg, pois a partir deste valor se iniciou o processo de 

escoamento do material, ou seja, observou-se que a força não se estabilizava em 

valores mais elevados e que a variação do diâmetro do tubo começou a aumentar 

muito com pouca variação da força aplicada pela prensa hidráulica.    

Após as medições foi retirada a carga da prensa hidráulica e realizada uma 

nova medição da deformação permanente do tubo. A Figuras 72(a) e 72(b) mostram 

uma visão superior e uma visão frontal da ruptura que ocorreu em uma das 

extremidades do tubo na região da solda. Por outro lado, a Figura 73(a) e 73(b) 

mostram a deformação da região enfraquecida, que se curvou para dentro da 

circunferência. 
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FIGURA 72: VISTA SUPERIOR APÓS TESTE. (a) DEFORMAÇÃO REGIÃO ENFRAQUECIDA.         

(b) REGIÃO DE SOLDA TRINCADA. 

FONTE: O AUTOR. 

 
FIGURA 73: VISTA FRONTAL APÓS TESTE (a) REGIÃO DE SOLDA TRINCADA.                                     

(b) DEFORMAÇÃO REGIÃO ENFRAQUECIDA. 

FONTE: O AUTOR. 

 

Da análise dos resultados, pode-se analisar as curvas de medições obtidas 

pelo interrogador óptico em diferentes degraus de força aplicada. A Figura 74 mostra 

que os sensores circunferenciais instalados possuíram uma sensibilidade maior para 

medição de deformação no teste de compressão diametral. 
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FIGURA 74: MEDIÇÕES DISTRIBUÍDAS NO TESTE DE COMPRESSÃO DIAMETRAL. 

FONTE: O AUTOR. 

 

 

É possível verificar na Figura 74 que há uma separação entre as regiões de 

medições distribuídas. Portanto os pontos de transição apresentados pela Figura 71 

se situam nos pontos com grandes variações na tensão mecânica medida pelo 

sistema óptico. Tais pontos foram desconsiderado na análise de deformação da peça 

cilíndrica.  

As Figuras 75 a 77 mostram em uma escala mais apropriada as medições 

realizadas nas três regiões de medição. É possível constatar também que a 

deformação nos pontos axiais foram pequenas se comparadas com as deformações 

que ocorreram nos pontos circunferenciais.  

Observou-se que até uma carga de carregamento próxima a que ocorreu a 

trinca do tubo (cerca de 900kg) houve um padrão característico de deformações. 

Após ultrapassar este valor o padrão de medição alterou seu comportamento com o 

acréscimo da força. 
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FIGURA 75: MEDIÇÕES DISTRIBUÍDAS NO TESTE DE COMPRESSÃO DIAMETRAL – REGIÃO 

AXIAL 1. 

FONTE: O AUTOR. 

 

 
FIGURA 76: MEDIÇÕES DISTRIBUÍDAS NO TESTE DE COMPRESSÃO DIAMETRAL – REGIÃO 

AXIAL 2. 

FONTE: O AUTOR. 
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FIGURA 77: MEDIÇÕES DISTRIBUÍDAS NO TESTE DE COMPRESSÃO DIAMETRAL – REGIÃO 

CIRCUNFERENCIAL. 

FONTE: O AUTOR. 

 

A Figura 78 ilustra melhor a deformação do corpo com o aumento na força 

aplicada pela prensa hidráulica. Para obtenção das curvas da Figura 78 foi subtraído 

o valor ponto a ponto da medição realizada em um estágio de força especifico do 

valor ponto a ponto da medição realizada com o protótipo em repouso.  

Observou-se que os pontos distribuídos se comportaram de maneira 

diferentes. Portanto em alguns pontos houve um comportamento típico de tração da 

fibra óptica, enquanto que outros pontos apresentaram o comportamento típico de 

compressão da fibra óptica. 

Pelas Figuras 79 a 81 é possível analisar isoladamente cada região de 

sensoriamento óptico. As deformações mais significativas ocorreram a partir do 

carregamento de 900kg. Constatou-se também que a deformação medida após a 

retirada da carga mecânica (deformação plástica) indicou que houve a deformação 

permanente em praticamente todos pontos de medição distribuída. 
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FIGURA 78: DEFORMAÇÕES DISTRIBUÍDAS NO TESTE DE COMPRESSÃO DIAMETRAL. 

FONTE: O AUTOR. 

 

 
FIGURA 79: DEFORMAÇÕES DISTRIBUÍDAS NO TESTE DE COMPRESSÃO DIAMETRAL – 

REGIÃO AXIAL 1. 

FONTE: O AUTOR. 
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FIGURA 80: DEFORMAÇÕES DISTRIBUÍDAS NO TESTE DE COMPRESSÃO DIAMETRAL – 

REGIÃO AXIAL 2. 

FONTE: O AUTOR. 

 

 
FIGURA 81: DEFORMAÇÕES DISTRIBUÍDAS NO TESTE DE COMPRESSÃO DIAMETRAL – 

REGIÃO CIRCUNFERENCIAL. 

FONTE: O AUTOR. 

 

A Figura 81 mostra que os pontos de deformação distribuídos 

circunferenciais apresentaram comportamentos padrões para deformações com o 
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acréscimo de carga até 800kg. Assim o acréscimo de carga, a maioria da vezes, 

aumentou a tração a que foi submetida a fibra óptica, sendo que a curva de 

deformação distribuída apresentou um padrão até esse limite de carga. 

Após o carregamento de 900kg, observou-se um comportamento não linear 

em alguns pontos, ou seja, uma deformação bem maior com um acréscimo menor 

de carga. Houve pontos onde a fibra óptica modificou drasticamente seu 

comportamento com o incremento da força aplicada sobre a peça. Assim, pontos 

que apresentavam comportamento de um corpo em compressão passaram a se 

comportar como se estivesse sofrendo tração. 

Portanto, foi possível observar que para tensões mecânicas maiores houve a 

modificação no padrão da curva de medição realizada pelo interrogador óptico. Tal 

modificação do padrão de curva pode ser constatado também na medição de 

deformação permanente da peça, após a retirada da carga de teste. 

As Figuras 82 e 83 mostram o comportamento pontual dos sensores 

distribuídos na instalação axial, avaliando-se o incremento de carga no teste de 

compressão diametral. Os eixos dos gráficos indicam a deformação específica pelo 

incremento de força. 

 

 
FIGURA 82: ANÁLISE PONTUAL DE DEFORMAÇÕES EM DIFERENTES ESTÁGIOS DE 

CARREGAMENTO – REGIÃO AXIAL 1. 

FONTE: O AUTOR. 
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FIGURA 83: ANÁLISE PONTUAL DE DEFORMAÇÕES EM DIFERENTES ESTÁGIOS DE 

CARREGAMENTO – REGIÃO AXIAL 2. 

FONTE: O AUTOR. 

 

 

Verifica-se pelas Figuras 82 e 83, que alguns pontos axiais tiveram maior 

sensibilidade ao aumento de carga se comparado com outros pontos na medição 

distribuída. Nas Tabelas 15 e 16 verifica-se também que houve, no geral, uma 

redução no alongamento ou no encurtamento médio pontual após a retirada de 

carga. 

A Figura 84 mostra as curvas de deformações pontuais para os sensores 

circunferenciais, o gráfico encontrado representa a deformação pela força aplicada 

em Newtons. Observou-se neste caso que as regiões circunferenciais possuíram 

comportamentos distintos para cada faixa de comprimento do sensor distribuído. 

Porém, notou-se que o comportamento dos sensores distribuídos situados 

em uma faixa de comprimento próxima apresentaram características semelhantes. 

Deste modo, a Figura 84 foi subdividida em três outros gráficos, para análise das 

faixas de comprimento que apresentaram pontos de medição com comportamento 

parecidos de deformação com o incremento de força aplicada sobre o protótipo. 
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FIGURA 84: ANÁLISE PONTUAL DE DEFORMAÇÕES EM DIFERENTES ESTÁGIOS DE 

CARREGAMENTO – REGIÃO CIRCUNFERENCIAL. 

FONTE: O AUTOR. 

 
A Figura 85 mostra os pontos 433 a 441, que representam o comprimento de 

fibra óptica instalada na parte superior da rosca central da peça. Nesta região, após 

o teste de compressão, observou-se o início de encurvamento interno do tubo na 

região enfraquecida, Figura 73.  

 

As curvas nesta região, com exceção do ponto 436, apresentaram 

comportamentos equivalentes ao de tração da fibra óptica com o aumento de 

carregamento da peça. Observou-se por esta curvas que a deformação nos pontos 

não foi linear, sendo que após um limite de força houve o escoamento da peça. 
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FIGURA 85: ANÁLISE PONTUAL DE DEFORMAÇÕES EM DIFERENTES ESTÁGIOS DE 

CARREGAMENTO – REGIÃO CIRCUNFERENCIAL 1. 

FONTE: O AUTOR. 

 

A Figura 86, mostra o comportamento dos pontos 442 a 445, região abaixo 

da meia altura da rosca. Neste gráficos há uma compressão acentuada no 

carregamento com 1050 kg, sendo que houve uma inversão no sentido da 

deformação medida pelos sensores ópticos. Em tais pontos, pode ter ocorrido o 

desprendimento da cola utilizada para acomodar a fibra óptica na rosca, o que gera 

uma interpretação de compressão após um carregamento específico. 

A Figura 87 mostra o comportamento dos sensores ópticos instalados na 

parte inferior do tubo, próximo ao ponto de ruptura da solda. Com exceção do último 

ponto, também houve um comportamento típico de tração com o incremento da 

força aplicada sobre o protótipo. 
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FIGURA 86: ANÁLISE PONTUAL DE DEFORMAÇÕES EM DIFERENTES ESTÁGIOS DE 

CARREGAMENTO – REGIÃO CIRCUNFERENCIAL 2. 

FONTE: O AUTOR. 

 

 
FIGURA 87: ANÁLISE PONTUAL DE DEFORMAÇÕES EM DIFERENTES ESTÁGIOS DE 

CARREGAMENTO – REGIÃO CIRCUNFERENCIAL 3. 

FONTE: O AUTOR. 

 
Pelos resultados apresentados nesta seção foi constatado que no ensaio de 

compressão diametral, foram aplicadas forças distribuídas de maneira não uniforme 

na circunferência do tubo. Assim, foram encontrados dentro da circunferência, em 
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uma análise de sensores ponto a ponto, setores que apresentaram sensibilidade e 

comportamentos diferentes. 

Os resultados mostram que após a ruptura do tubo e da deformação 

permanente de encurvamento ocorreram mudanças no formato da curva padrão em 

alguns pontos, assim como na sensibilidade na medição de deformação com o 

acréscimo da força aplicada sobre o protótipo. 

Foi constatado também que após a ultrapassagem do valor de escoamento 

do tubo, vários pontos dentro da medição distribuída conseguiram detectar as 

deformações residuais do protótipo, além de mostrar uma alteração significativa na 

curva distribuída medida pelo sistema óptico nesta condição. 

Apesar de necessitar de aperfeiçoamento, os resultados obtidos foram 

interessantes, pois além de mostrar que o sensoriamento proposto consegue 

realizar medições de deformações circunferenciais residuais, mostram que após 

atingir um limite de deformação há alterações significativas na curva de medição 

distribuída do sistema óptico se comparadas com uma medição inicial da peça em 

repouso. 

 
4.3. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO EM TRANSFORMADORES. 

 

Com os resultados das medições realizadas no protótipo é possível avaliar a 

aplicação do sistema de medição DTSS em transformadores de potência, já que as 

solicitações mecânicas e deformações a que os enrolamentos de transformadores 

são submetidos no curto-circuito se assemelham muito aos tipos de deformações 

impostas no protótipo construído. 

Para a avaliação, serão estudadas as forças internas que ocorrem em um 

transformador de potência utilizado em redes de distribuição. Este transformador foi 

retirado de serviço por ter um de seus enrolamentos avariados, conforme pode ser 

observado na Figura 45(a) e 45(b). 

Após se retirar a parte ativa do tanque, os enrolamentos foram desmontados 

obtendo-se assim suas dimensões e características físicas. A Tabela 18 mostra as 

principais características de projeto deste transformador. 

O método para cálculo da distribuição de campos e forças magnéticas nos 

enrolamentos de transformadores é bastante complexo para se resolver 

analiticamente. Por essa razão projetistas utilizam métodos computacionais para 
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determinação das tensões mecânicas internas a que os enrolamentos são 

submetidos.  

O método de elementos finitos é aplicado em cálculos mais elaborados para 

otimização de projetos, e assim, softwares avançados são capazes de efetuar 

simulações tridimensionais obtendo-se resultados precisos de tensões mecânicas e 

deformações (ZHANG, YANG e XU, 2014). 

Porém antes de existirem métodos computacionais, haviam métodos 

analíticos mais simples utilizados para o cálculo de forças axiais e radiais em 

enrolamentos de transformadores.  

Assim, neste trabalho serão utilizados os métodos analíticos descritos em 

Heathcote (2007) e Rosentino (2010) para cálculo das forças e tensões mecânicas 

radiais e axiais. Neste modelo os enrolamentos são considerados com geometria 

similar a tubos cilíndricos de paredes finas, o que está de acordo com a metodologia 

experimental adotada para validação da aplicação do sistema de medição óptico. 

 

TABELA 18: DIMENSÕES E CARACTERÍTISCAS DO TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA. 

Potência do Transformador 75Kva 

Número de Fases 3 

Tensão Enrolamento externo 13.2kV 

Enrolamento interno 220/127V 

Tipos de Ligações Enrolamento externo Delta 

Enrolamento interno Estrela 

Dimensões do fio de cobre Enrolamento externo 1 mm =diam 

Condutores por fase Enrolamento interno 3mmx4.5mm 

Enrolamento externo 3 

Enrolamento interno 6 

Número de espiras Enrolamento externo 6860 

Enrolamento interno 66 

Diâmetro Enrolamento externo 0.14 

Enrolamento interno 0.19 

Núcleo Diâmetro 0.11 

Altura janela 0.2 

Impedância Percentual 3.62% 

Corrente de curto-circuito assimétrica Enrolamento externo 133.18 

Enrolamento interno 13840.66 

FONTE: O AUTOR. 
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4.3.1 Método analítico para cálculo de tensões mecânicas e deformações em 
enrolamentos 

 

As forças radiais em enrolamentos de alta tensão são originadas por campos 

magnéticos axiais. Neste ponto, o ângulo formado entre a secção infinitesimal do 

condutor dl e o campo magnético é igual a θ=90º, o que pela lei de Biot-Savart gera 

a Equação (39) para cálculo da força magnética na bobina. 

 

 𝐹 = 𝐵𝑛𝐼𝑆. 𝜋𝐷𝑚 (39) 

 

 Onde, 𝜋𝐷𝑚 é o comprimento de uma espira, n é o número total de espiras, 

IS é a corrente de curto-circuito na espira e B é a densidade de fluxo magnético axial 

expressa em Tesla. A densidade de fluxo magnético pode ser calculado pela 

Equação (40). 

 

 
𝐵𝑎 =

𝜇0𝑛𝐼𝑆
𝐻

=
4𝜋10−7𝑛𝐼𝑆

𝐻
[𝑇] 

(40) 

 

Onde H é a altura total do enrolamento, µ0 é a permeabilidade magnética. A 

força média que atua como uma pressão interna nos enrolamentos, pode ser obtida 

pelo valor médio da densidade de fluxo magnético (1/2Ba) que envolve todos os 

enrolamentos, portanto a Equação (41) mostra a força radial resultante em um 

enrolamento. 

 

 
𝐹𝑟 =

2𝜋210−7(𝑛𝐼𝑆)
2𝐷𝑚

𝐻
[𝑁] 

(41) 

 

Como para o cálculo analítico é considerado a força distribuída em uma 

única espira, divide-se a força resultante do enrolamento pelo comprimento total das 

espiras  𝑛. 𝜋𝐷𝑚 obtendo-se a equação (42). 

 

 
𝐹𝑟𝑎𝑑_𝑑𝑖𝑠𝑡 =

2𝜋10−7𝑛(𝐼𝑆)
2

𝐻
[
𝑁

𝑚
] 

(42) 
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Portanto, calculando-se a pressão interna do enrolamento e adotando-se o 

modelo de um tubo cilíndrico de paredes finas, a expressão para cálculo da tensão 

mecânica no enrolamento externo pode ser calculada pela equação (43). 

 

 𝜎𝑟_𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐹𝑟𝑎𝑑_𝑑𝑖𝑠𝑡 . 𝐷𝑚

2𝑎𝑐

[
𝑁

𝑚2
] (43) 

 

Onde ac é a área transversal do condutor. Para cálculo do estresse do 

enrolamento externo foi considerado que o transformador em análise é constituído 

por 6860 espiras dispostas em várias camadas, porém com transferência de tensões 

mecânicas entre as camadas. 

As mesmas expressões podem ser utilizadas para a compressão do 

enrolamento interno, desde de que não haja espaçadores radiais. No transformador 

de distribuição em estudo esta situação se aplica perfeitamente.  

O cálculo da deformação radial é obtido pela aplicação da teoria de cilindros 

de paredes finas submetidos a uma pressão interna ou externa uniforme. Este 

fenômeno realmente ocorre se considerado que o enrolamento de um transformador 

possuí uma espessura muito inferior ao diâmetro do mesmo.  

Então a deformação no enrolamento interno tende a comprimir o 

enrolamento interno por atuação de uma pressão externa ao enrolamento, enquanto 

que o enrolamento externo tende a ser tracionado por uma pressão interna, 

semelhante ao fenômeno que ocorre em um tubo enterrado e um vaso de pressão 

de parede fina transportando gases ou fluídos com alta pressão respectivamente. 

Conforme mostrado na Equação 18, a deformação específica pode ser 

calculada pela divisão da tensão mecânica média da componente circunferencial 

pelo coeficiente de elasticidade do cobre, o valor utilizado neste trabalho foi de 

E=110 GPa. 

Para cálculo das forças eletromagnéticas no sentido axial deve-se 

considerar que os enrolamentos não possuem derivações intermediárias, além de 

que os enrolamentos internos e externos possuem mesma altura e estão 

completamente alinhados. Portanto não possuem linhas de campo magnético radiais 

adicionais (HEATHCOTE,2007). 

Assim, a força de compressão dos enrolamentos pode ser obtida pela 

aplicação direta do método ampere-espira, e tal força pode ser calculada aplicando a 
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Equação 44. 

 

 
𝐹𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

2𝜋210−7(𝑛𝐼𝑆)
2𝐷𝑚𝑡

𝐻
[𝐷0 +

𝐷𝑖 + 𝐷𝑒

3
] [𝑁] 

(44) 

 

Onde: 

- Dmt – é o diâmetro médio dos enrolamentos de alta e baixa tensão. 

- Di – espessura radial do enrolamento interno. 

- De – espessura radial do enrolamento externo. 

- D0 – espessura dos canais de óleo do transformador. 

 

Neste caso foi considerado o duto para circulação de óleo no transformador 

como a diferença do raio do enrolamento externo para o interno. Em 

transformadores sem linhas de campo magnético radiais adicionais, a força de curto-

circuito é maior nos enrolamentos internos, respeitando a relação da Figura 88 

(ROSENTINO, 2010). 

 

 
FIGURA 88: CURVAS DE COMPRESSÃO AXIAIS DOS ENROLAMENTOS. 

FONTE: ROSENTINO (2010) 

 

4.3.2. Cálculo de tensões mecânicas e deformações no curto-circuito 
 

 Para cálculo das tensões mecânicas e deformações dos enrolamentos do 

transformador trifásico de 75 kVA, com as características mostradas na Tabela 18, 

foi considerado também o número de condutores de cada fase. 
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Portanto a corrente assimétrica de curto-circuito obtida de um fator de 

assimetria de fi=1,8 e dados de placa do transformador, foi dividida pelo número de 

condutores da saída do enrolamento. Isto foi necessário para calcular a corrente de 

curto-circuito que percorre uma única espira do enrolamento do transformador. 

Outra consideração que foi necessária para o cálculo se refere ao número 

de espiras e camadas dos enrolamentos do transformador. Sabe-se que o número 

de espiras do enrolamento interno é de 66 espiras em uma única camada, portanto 

pela relação de transformação o número de espiras do enrolamento externo ficou 

estimada como 6860 espiras, consideradas distribuídas uniformemente em 35 

camadas. 

Assim a Tabela 19 mostra as forças, tensões mecânicas e deformações 

calculadas, utilizando as expressões do tópico anterior. 

 

TABELA 19- CÁLCULO DE TENSÕES E DEFORMAÇÕES DO ENROLAMENTO DO 

TRANSFORMADOR. 

Deformação nos Enrolamentos 

 
Externo Interno 

Força radial (kN) 43.48 128.11 

Força radial distribuída (N/m) 318.54 4413.31 

Tensão radial Média (N/mm2) 1.28 21.25 

Deformação calculada (με) 11.63 193.18 

Deformação axial 

Força de compressão axial total (kN) 33.00 

Força compressão enrolamento interno (kN) 22.00 

Força compressão enrolamento externo (kN) 11.00 

Área total do interno (mm2) 1915.58 

Área total do enrolamento externo (mm2) 530.93 

Tensão enrolamento interno 11.48 

Tensão enrolamento externo 20.72 

Deformação enrolamento interno (με) 104.41 

Deformação enrolamento externo (με) 188.35 

FONTE: O AUTOR 
 

 Para o cálculo da deformação axial utilizou-se a Equação 44 e a distribuição 

de forças mostradas na Figura 88. A tensão mecânica axial foi calculada dividindo-se 

o resultado da força pela área da base do cilindro, formado pelos enrolamentos. 
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4.3.3. Análise de viabilidade na aplicação dos sensores ópticos distribuídos para 
monitoramento de transformadores 

 

 Os valores calculados de deformação no transformador analisado são 

consideráveis, principalmente para a solicitação radial de compressão do 

enrolamento interno. Considerando que este gera um encurtamento de cerca de 

0,02%. Ainda assim, as tensões mecânicas geradas pelo curto-circuito trifásico no 

transformador analisado não geram deformações plásticas nos enrolamentos, 

conforme pode ser verificado na Figura 89.   

 O limite de deformação adotado geralmente para o condutor de cobre no 

projeto em transformadores de potência não deve provocar uma deformação maior 

que 0,2%. Alguns fabricantes são mais criteriosos e dimensionam o condutor para 

não ultrapassar o limite de escoamento do material, aplicando-se ainda uma 

margem de segurança.  

Portanto a escolha do condutor se deve ao cálculo das tensões mecânicas 

máximas que podem ocorrer em um curto-circuito trifásico. Segundo Branco (2002), 

testes efetuados comprovam que o cobre, quando submetido a flexão durante um 

curto-circuito, rapidamente assume novas propriedades físicas, sendo que o efeito 

térmico do curto-circuito também deve ser levado em consideração. A Figura 89 

mostra a curva de tensão mecânica aplicada pela deformação em cobres com níveis 

de dureza e qualidades diferentes. 
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FIGURA 89: CURVAS DE DEFORMAÇÃO NO COBRE. 

FONTE: BRANCO (2002) 

Transformadores com potência mais elevadas possuem correntes de curto-

circuito consideravelmente maiores do que o transformador utilizado para estudo. 

Deste modo, as tensões mecânicas dos enrolamentos em solicitações de curto-

circuito são próximas ou chegam a ultrapassar as tensões mecânicas admissíveis 

para o condutor. 

 No trabalho de Rosentino (2010) foi realizado o cálculo para um 

transformador de 5 MVA, sendo que a tensão mecânica encontrada se situa bem 

próxima a admissível no enrolamento interno por solicitações geradas por forças de 

origem radiais.  

As deformações permanentes, pelos testes realizados no protótipo, seriam 

detectáveis utilizando-se os sensores distribuídos a fibra óptica propostos para 

medição de deformações neste trabalho. Visto que, o sistema de medição proposto 

foi capaz de detectar deformações de até 0,002% do comprimento inicial da peça, 

uma tensão mecânica acima do limite de escoamento do condutor, que gerasse uma 

deformação permanente maior que este valor seria detectável pelo sistema óptico. 

 Apesar dos sensores distribuídos estudados neste trabalho apresentarem 

uma alta dispersão para medições de curta duração, o sistema de sensoriamento 

proposto pode ser empregado na medição de deformações plásticas em condutores 

que constituem os enrolamentos dos transformadores. Assim, seria possível detectar 

a deformação em medições ópticas com o tempo de leitura maior. 
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Pelos resultados apresentados neste trabalho assume-se que o sistema 

óptico utilizado não consegue detectar deformações dinâmicas que ocorrem no 

momento de um curto-circuito. Pois tais fenômenos possuem períodos de duração 

inferiores a 10 milissegundos, se o sistema de proteção funcionar adequadamente. 

 Por este fenômeno ser breve, geralmente não causa isoladamente 

fenômenos de deformações plástica em transformadores de potência mais baixa. 

Porém com o tempo, a característica do material isolante se modifica, assim como 

sua resistência mecânica (MARTINS, 2007). 

  Desta forma, transformadores com a isolação em processo de 

envelhecimento mais avançado são mais susceptíveis a apresentarem deformações 

permanentes nos enrolamentos e falhas, quando submetidos a correntes de curto-

circuito elevadas (BRANCO, 2002). 

 Além disso, transformadores de distribuição possuem religadores que fazem 

diversas tentativas de restabelecimento de energia em redes de distribuição após a 

detecção de um defeito.  

Os religamentos automáticos podem causar a falha de um transformador se 

forem realizados de maneira não controlada, pois submetem a parte ativa a 

repetidas solicitações térmicas e dinâmicas de alta intensidade, podendo gerar 

deformações cumulativas residuais, o que pode ocasionar a falha por fadiga do 

material.    

 Vale ressaltar que outros sistemas existentes de monitoramento indireto de 

deformação, também detectam somente deformações permanentes na parte ativa 

de transformadores. Os métodos utilizados por empresas do setor elétrico 

atualmente para a avaliação de deslocamentos e deformações de enrolamentos, 

necessitam do desligamento do transformador, o que gera um custo com a 

indisponibilidade do equipamento. 

 Porém para a aplicação em transformadores, novos estudos e técnicas 

devem ser desenvolvidas, tanto para instalação da fibra óptica no interior dos 

enrolamentos, quanto para a aplicabilidade do sistema em condições reais de 

operação. Assim, pela característica inovadora proposta por este trabalho, 

considera-se os resultados iniciais desta pesquisa promissores para dar 

continuidade ao desenvolvimento de novas técnicas para aplicação de sensores 

ópticos na avaliação de transformadores. 

O estudo mostrado neste trabalho pode ser estendido a outros fenômenos 
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físicos que possuam superfícies com geometria e distribuição de tensões mecânicas 

por carregamento mecânico semelhantes, como os que ocorrem em vasos de 

pressão e tubos enterrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Neste estudo foram apresentadas as principais funcionalidades e conceitos 

sobre transformadores de potência e seus principais componentes, além de terem 

sido analisados levantamentos sobre as principais causas de falhas neste tipo de 

equipamento elétrico. Todos os estudos apresentados indicaram que o maior índice 

de falha ocorre em enrolamentos de transformadores devido a anomalias e curto-

circuitos no sistema elétrico. 

Desta maneira, este trabalho propõe uma metodologia para testes e 

medição da deformação distribuída em um protótipo em formato cilíndrico com 

paredes finas, que foi utilizado para validação de medições de deformações 

distribuídas em enrolamentos de transformadores, utilizando sensores a fibra óptica. 

A metodologia e as configurações utilizadas para medições de deformação 

no protótipo não se limitam somente a aplicação em enrolamentos de 

transformadores de potência, mas também podem ser utilizados para medição de 

deformação em vasos de pressão com paredes finas ou superfícies de casca finas. 

Os vasos de pressão estão sujeitos a forças distribuídas geradas por 
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pressões internas ou externas. Este comportamento é similar ao de tensões 

mecânicas que surgem nos enrolamentos externos e internos de transformadores 

quando ocorrem solicitações de curto-circuito. 

Após a construção do protótipo, a instalação da fibra óptica e os testes 

iniciais para verificação da sensibilidade da configuração proposta para medição 

axial, realizaram-se testes de compressão axial no protótipo com sensores 

distribuídos instalados tanto no eixo axial como no eixo circunferencial. 

Os testes foram realizados com a peça submetida a uma força constante, 

isto é aplicou-se uma carga axial no protótipo e, após estabilizar o valor de força na 

prensa hidráulica, se iniciou uma nova medição de deformação. Foram comparados 

os valores obtidos neste estado com a medição inicial, onde o protótipo estava em 

repouso, ou seja, não haviam forças de compressão aplicadas no protótipo. 

Este teste pode ser considerado como um teste de deformação plástica 

induzido no protótipo, apesar de que a força aplicada encontrou-se dentro da curva 

linear de elasticidade do material utilizado.  

 

Foi verificado que o sistema de medição distribuído de deformação 

apresentou uma resposta eficiente para a detecção de deformações plásticas e que, 

ao se aumentar o número de leituras, a dispersão entre as medições distribuídas, 

tanto nos sensores instalados no sentido axial como nos sensores do sentido 

circunferencial, se reduz consideravelmente. 

O tempo de acomodação da peça para a deformação imposta e 

irregularidades na construção do tubo cilíndrico, provavelmente influenciaram nas 

medições de curta duração. Portanto, em primeira análise, o sistema de 

sensoriamento distribuído DTSS na configuração testada não possui uma boa 

resposta para medições de deformações antes do protótipo atingir uma condição de 

carregamento estático.  

Evidenciado pela grande dispersão nas medições de curta duração, o 

sistema de medição distribuída proposto não possui uma resposta rápida suficiente 

para medição de deformações dinâmicas que ocorrem normalmente em solicitações 

de curto-circuito em transformadores de potência, pois este fenômeno dura cerca de 

3 a 10 milissegundos. 

Assim o equipamento de medição não seria sensibilizado pela corrente 

dinâmica de curto-circuito, porém na ocorrência do curto-circuito podem ocorrer 
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deformações plásticas nos enrolamentos devido a solicitações mecânicas e térmicas 

geradas por forças eletromagnéticas e correntes de curto-circuito muito elevadas. 

Além disso, pode ocorrer a fadiga do material condutor por repetição de 

ciclos de solicitação de curto-circuito, como ocorre em várias falhas de 

transformadores ocasionados por tentativas de religamento automático da rede.  

As técnicas existentes para medição indireta de deformações em 

enrolamentos de transformadores também são sensíveis somente a deformações 

plásticas. Além disso, requerem o desligamento do equipamento para o ensaio, ou 

necessitam de modelos bastante complexos para compensação do comportamento 

do sistema elétrico no instante da medição. 

A princípio, a técnica de monitoramento distribuído com fibra óptica pode ser 

aplicada em equipamentos elétricos de alta tensão sem prejudicar o dielétrico do 

equipamento e pode-se efetuar medições tanto de deformações como de 

temperaturas distribuídas ao longo dos enrolamento sem o desligamento do 

transformador. 

 

Assim novas pesquisas devem ser desenvolvidas para comprovação deste 

tipo de aplicação em transformadores. Dentre as dificuldades observadas neste 

trabalho, ressalta-se a necessidade de criação de novos métodos e materiais, para 

instalação da fibra óptica no sentido axial do enrolamento.  

No protótipo construído resolveu-se esse problema com a fixação de 

rolamentos dispostos em formato de serpentina ao longo do perímetro do tubo. 

Estes rolamentos serviram como guia para instalação da fibra óptica no eixo axial.  

Portanto, deve-se avaliar a aplicabilidade desta técnica para instalação de 

sensores axiais em enrolamentos de transformadores durante seu regime de 

operação normal, pois o tracionamento da fibra óptica e de seus pontos de apoio 

devem ser minimamente afetados pela variação térmica e a movimentação natural 

do óleo isolante. Este cuidado deve ser verificado para que não ocorram 

interpretações erradas sobre as medições realizadas no transformador em 

operação. 

Também deve-se estudar e avaliar a instalação dos sensores distribuídos no 

eixo circunferencial dos enrolamentos dos transformadores. Apesar da Figura 30 

apresentar uma solução para este problema, deve-se avaliar o comportamento 

elétrico e térmico da fibra óptica quando esta é fabricada e tracionada junto com os 
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condutores do enrolamento. 

Para a instalação da fibra óptica em enrolamentos de transformadores, 

recomenda-se realizar um estudo em conjunto com o fabricante do equipamento no 

processo de fabricação do transformador. Pois uma vez montado não há acesso aos 

enrolamentos internos do transformador, sendo possível somente uma medição 

temperatura e deformação superficial no enrolamento mais externo. 

Outra dificuldade encontrada neste trabalho foi a falta de recursos para 

instalação da fibra óptica em um transformador de potência pelo exposto no 

parágrafo anterior e também a falta de condições para realização da simulação do 

efeito dinâmico do curto-circuito em transformadores. O ensaio de curto-circuito com 

tensão nominal é realizado somente em laboratórios especializados e, caso não seja 

bem planejado, pode ser um ensaio destrutivo para o transformador de potência. 

Salienta-se que os experimentos apresentados neste trabalho necessitam de 

aperfeiçoamento e de novos estudos para avaliação da aplicabilidade dos sensores 

distribuídos de deformação a fibra óptica em enrolamentos de equipamentos 

elétricos. 

Os resultados obtidos pelos testes iniciais foram promissores e a validação 

desta técnica geraria um novo método para medição direta de deformações em 

enrolamentos de transformadores, com o equipamento energizado. Podendo 

também auxiliar na verificação dos processos de fabricação e montagem do 

equipamento, como verificar o tracionamento dos condutores e determinar avarias 

no transporte do equipamento.  

A tecnologia distribuída de medição de temperatura e deformação pode ser 

utilizada para o mapeamento térmico e de tensões mecânicas em enrolamentos de 

grande porte, utilizados em transformadores de alta potência.  

Apesar do custo do interrogador óptico de sensores pontuais de Bragg ser 

relativamente mais barato do que o interrogador utilizado neste trabalho, a 

dificuldade na instalação e o maior custo dos sensores de Bragg dificulta a sua 

aplicação para avaliação de toda extensão de bobinas de transformadores de alta 

potência. 

Foi constatado nas medições experimentais que os sensores distribuídos 

possuem sensibilidade para detectar pequenas deformações permanentes em peças 

cilíndricas. Tal detecção pode ser verificada nos valores medidos de deformações 

nos testes de compressão axial e pela alteração das curvas de medição distribuída 
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no teste compressão diametral. 

Assim a aplicação do sistema proposto em grandes transformadores pode 

auxiliar na prevenção de falhas. Por exemplo, em sistemas com religamento 

automático, se for detectável uma deformação permanente no enrolamento de um 

transformador, pode-se alterar os procedimentos de operação antes da falha do 

equipamento, prolongando sua vida útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TRABALHOS FUTUROS  

 

 Estudo de técnicas e materiais para instalação da fibra óptica na medição 

distribuída de deformações axiais e radiais em transformadores de 

potência, para verificar o efeito da movimentação do óleo no 

comportamento da fibra óptica. 

 Analisar o comportamento da fibra óptica instalada em transformadores 

sobre o efeito de aquecimento e verificar o comportamento nos ensaios 

que solicitem o dielétrico, como o impulso atmosférico e descargas 

parciais. 

 Realizar testes de deformações em enrolamentos de transformadores e 

comparar a sensibilidade da medição obtida pelos sensores distribuídos 

a fibra óptica, com modelos teóricos obtidos por simulação 

computacional, técnicas que avaliem variação da matriz de admitância e 

ensaios de resposta em frequência.  
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 Simular defeitos em transformadores com a fibra óptica instalada, 

aplicando correntes de curto-circuito de curta duração para verificação da 

resposta dinâmica do equipamento de medição DTSS.   

 Aplicar o sistema de medição distribuída de deformação e temperatura 

por fibra óptica em transformadores instalados no sistema elétrico.   

 Comparação do sensoriamento distribuído com outros métodos de 

sensoriamento por fibra óptica. Como por exemplo, definir por métodos 

numéricos os pontos críticos de tensão mecânica para instalação dos 

sensores pontuais de Bragg e comparar com as medições realizadas por 

sensores distribuídos.  
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