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Abstract--The main objective of this work is to present the 

different PD monitoring systems adopted at Eletrobras 

Eletronorte Company and how data management from this 

monitoring system is performed. 

Eletrobras Eletronorte has four hydroelectric plants (Tucurui 

HP, Samuel HP, Coaracy Nunes HP and Curuá-Una HP) and in 

these production units the monitoring of DP is carried out on-line 

and off-line, being that the on-line is performed periodically and 

continuously. 

The monitoring in Tucurui HP is performed on-line 

periodically and at machine stop with the use of an external high 

voltage source is performed off-line, already in the HPs Samuel 

and Coaracy Nunes is held in the on-line forms Periodic and 

continuous, and in the Curuá-Una HPP the monitoring is not yet 

installed, but is already in the acquisition phase. 

 
Index Terms--Partial Discharge, Stator, Hydrogenerators, On-

line Monitoring System, Predictive Maintenance 

I.  INTRODUÇÃO 

O longo dos anos o monitoramento de descargas parciais 

(DP), tornou-se o método mais amplamente utilizado para 

determinar a condição do isolamento elétrico nos 

enrolamentos do estator de motores e geradores [1]. 

Comparado com outros testes dielétricos, como fator de 

dissipação ou resistência de isolação, as medições de DP 

permitem localizar pontos fracos na isolação e identificá-los 

[2]. 

 Nos últimos 20 anos, o foco principal da pesquisa foi para 

expandir a tecnologia DP, para ser aplicada a testes de 

diagnóstico para determinar a condição do isolamento do 

equipamento em operação. Isto é, avaliação do estado da 

isolação em cabos, transformadores, disjuntores, estatores, etc, 

geralmente na planta onde o equipamento está instalado (em 

campo). Avaliação do estado pode incluir tanto teste on-line 

de DP, assim como as variações do ensaio off-line que são 

utilizadas para testes de garantia da qualidade. Os testes em 
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campo exigem o desenvolvimento de formas cada vez 

melhores de suprimir ruídos (que pode levar a falsas 

indicações) e de ferramentas para fazer a interpretação de DP. 

 Os avanços na ciência da tecnologia de medição de DP 

permitiram chegar a um ponto em que as medições de DP off-

line e on-line em campo são agora rotineiramente aplicadas a 

uma elevada percentagem de transformadores, cabos, 

máquinas e aparelhagem. O impacto destes avanços é a 

melhora da confiabilidade dos equipamentos de alta tensão, 

pois a degradação do equipamento pode ser identificada e o 

equipamento reparado ou substituído antes da falha 

catastrófica em serviço. Esses avanços também foram 

aplicados para projetar os testes de garantia da qualidade. É 

importante notar, contudo, que o teste de diagnóstico não pode 

dar uma indicação confiável de vida restante. O objetivo é 

alertar sobre um problema iminente e talvez identificar a causa 

e isolar o problema [3]. 

Dessa forma, a manutenção tem uma importância vital no 

funcionamento de uma empresa, especialmente de máquinas e 

equipamentos, devendo antecipar-se aos problemas através de 

um contínuo serviço de observação dos bens a serem 

mantidos. A escolha da técnica de manutenção mais adequada 

para cada tipo de equipamento de uma planta de geração de 

energia elétrica, deve levar em consideração fatores como: 

importância do equipamento para o processo produtivo, o seu 

custo de aquisição e a sua taxa de falha. 

Paradas de máquinas não planejadas causadas por falhas na 

isolação elétrica de equipamentos do sistema elétrico de 

potência são um grande problema, pois contabilizam elevadas 

perdas para planta e comprometem os indicadores de 

desempenho devido extenso período de parada da unidade 

geradora necessário para restauração da função geração. As 

ocorrências das descargas parciais (DP) nos sistemas isolantes 

dos equipamentos de alta tensão são sintomas de fragilidade na 

sua suportabilidade dielétrica, cuja evolução pode ocasionar 

graves consequências para o equipamento.  

II.  MEDIÇÕES ON-LINE 

As medições on-line de descargas parciais no isolamento do 

enrolamento do estator de máquinas elétricas rotativas são 

regidas pela IEC:2012 TS 60034-27-2 [2]. 
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A.  Procedimentos de Medição 

Segundo a IEC:2012 TS 60034-27-2 medições on-line de DP 

em máquinas rotativas podem ser feitas em uma base periódica 

durante operação normal da máquina, com um dispositivo de 

medição de DP temporariamente conectado aos sensores de 

DP instalados via um ponto de acesso apropriado. Como uma 

alternativa monitoração contínua de DP on-line pode ser 

realizada, com um dispositivo de medição de DP e apropriadas 

conexões de comunicação de acordo. Para ambas abordagens é 

recomendado realizar uma medição inicial que pode ser usada 

como uma referência para futures medições e para análise de 

tendência. 

B.  Parâmetros de operação da máquina 

Um dos aspectos mais importantes de todos os procedimentos 

de medição on-line é o registro das condições de operação da 

máquina enquanto os dados de DP estão sendo detectados. A 

influência das condições de operação da máquina nos 

resultados da medição é geralmente crítica em subsequente 

análise de dados e determinação de fontes de DP. Além disso, 

é recomendado registrar os seguintes parâmetros de operação 

especialmente durante cada teste on-line de DP: 

 corrente e tensão do estator; 

 potência ativa e reativa; 

 temperatura do enrolamento; 

 temperatura e pressão do gás refrigerante; 

 temperatura da água de refrigeração para enrolamentos 

de estator com refrigeração direta de água; 

 umidade. 

Os parâmetros de operação devem ser registrados 

simultaneamente aos dados de DP e serem armazenados com a 

mesma escala de tempo no mesmo dispositivo de gravação 

para assegurar a correta correlação de dados e assim uma 

interpretação significativa do comportamento da DP. 

Se outras máquinas estão rodando em paralelo na mesma barra 

de alta tensão, a influência delas com relação a distúrbios 

externos precisa ser considerada. 

Com objetivo de identificar fontes específicas de descarga, os 

fatores que influenciam a atividade de descarga devem ser 

variados sistematicamente por um programa de medição 

apropriado.  

A medição on-line de DP inicial realizada em uma máquina dá 

uma indicação no que diz respeito à condição do sistema de 

isolamento no momento da medição. Isso é essencialmente 

uma impressão da atividade de DP dentro do sistema de 

isolamento, que é usada como base para análises de tendência 

posteriores que serão estabelecidas por medições futuras. A 

impressão inicial é melhor quando o enrolamento é novo. 

Entretanto, deve ser notado que o comportamento de DP de 

um enrolamento novo geralmente se estabiliza depois das 

primeiras 5000 à 10000 horas de operação e também a 

impressão inicial de um enrolamento novo podem mostrar 

maiores DP do que medições subsequentes depois algum 

tempo de operação devido à efeitos condicionados de acordo 

com a Fig. 1, a seguir. 

 
 

Fig. 1.  Curva típica do comportamento das DP durante o ciclo de vida de 

uma máquina. [4] 

C.  Medições periódicas on-line de DP 

Medições on-line de DP periódicas são feitas em intervalos 

específicos de tempo, que dependem na condição individual da 

máquina. Se as medições indicam uma condição estável do 

enrolamento da máquina, então as medições periódicas são 

geralmente realizadas uma ou duas vezes ao ano(é o caso atual 

da UHE Coaracy Nunes, temos o histórico das medições e 

atualmente são realizadas a cada seis meses). No caso de 

resultados particulares que podem ser relacionados com 

deficiências de isolamento, os intervalos de tempo podem ser 

diminuídos para minimizar o risco de que significante 

deterioração do isolamento possa permanecer não detectada 

entre os testes. É bastante recomendado realizar uma medição 

on-line antes de uma paralisação de manutenção, para indicar 

possíveis pontos fracos que precisam de maior consideração 

durante o trabalho de manutenção. 

O programa completo de medição com variação de carga e 

temperatura é recomendado somente no caso de haver uma 

clara atividade de DP notável que necessite de mais avaliação 

detalhada. Pelo menos uma medição em um ponto de carga e 

em condições térmicas estáveis com carga máxima deve ser 

realizada em uma base regular. A carga e a temperatura não 

devem variar mais do que 10% comparados à medições 

prévias para assegurar comparabilidade e também para que 

uma análise de tendência possa ser estabelecida para medições 

posteriores. 

D.  Medições contínuas on-line de DP 

Uma alternativa para medições periódicas é instalar um 

sistema de aquisição, que é capaz de realizar medições 

contínuas de DP. A instalação básica de um módulo de 

monitoração contínua de DP é o mesmo que aquele para 

sistema periódico, mas, em adição, o dispositivo de medição 

de DP e o computador de controle são instalados em uma base 

permanente. 

O sistema de monitoração continua de DP pode ser integrado à 

um sistema de diagnóstico supervisório que combine vários 

módulos de diagnóstico para avaliação da condição da 

máquina. Nesse caso, é essencial garantir ligações de 

comunicação apropriadas, que permite conectar o sistema à 

um centro de diagnóstico remoto, onde uma análise detalhada 
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dos dados medidos pode ser realizada. 

A vantagem da monitoração contínua on-line de DP é que os 

dados de DP podem ser continuamente verificados em tempo 

real e também mudanças rápidas do comportamento de DP 

podem ser detectadas e o risco de perder informações 

importantes na atividade de DP pode ser diminuído. Isso 

permite uma análise detalhada de DP para ser implementada 

em um evento base, em vez de uma base tradicional de 

intervalo de tempo fixo, a Fig. 2, a seguir, apresenta um 

exemplo de monitoração continua em que observou-se uma 

variação nos níveis de DP. 

 
 

Fig. 2.  Curva de tendência de DP máquina 02, fase A. 

 

E.  Visualização das medições 

Os dados medidos podem ser analisados posteriormente por 

métodos apropriados e parâmetros de DP derivados podem ser 

calculados. Grandezas adicionais podem ser derivadas dos 

dados de DP como carga integrada, taxa quadrática, potência 

DP, e energia de DP de acordo com IEC 60270. Grandezas 

estatísticas como a grandeza NQN (número de quantidade 

normalizada) ou outras podem ser usadas também. Entretanto, 

com sistemas digitais, as grandezas derivadas de DP 

dependerão da configuração de instrumentos específicos 

durante os testes, por exemplo, nível de disparo, etc. Usando 

diagramas adequados durante as análises subsequentes, é 

possível visualizar as medições de DP de maneira que a 

condição do sistema de isolamento possa ser valiado. 

Distribuição estatística de parâmetros de DP, apresentação no 

tempo ou fase de parâmetros individuais de DP medidas ou os 

chamados diagramas de dispersão de parâmetros específicos 

podem ser empregados para esse propósito (por exemplo, 

distribuição de amplitude de pulso, distribuição de fase do 

pulso, oscilogramas de trens de pulso, mapas de distribuição 

de DP, etc). 

F.  Visualização dos padrões de DP 

Um padrão de descarga parcial pode ser visualizado como um 

mapa de distribuição de DP, no qual grandezas específicas de 

DP são correlacionadas em um gráfico de dispersão, para obter 

informação nas fontes da atividade de DP. Normalmente, um 

mapa de distribuição de DP bidimensional é empregado para 

visualização. 

Um padrão de DP, que é recomendado para identificar as 

causas de DP nos sistemas de isolamento do enrolamento do 

estator, é o padrão ϕ-q-n no qual a magnitude de DP q está na 

ordenada e a fase de ocorrência ϕ está na abscissa para cada 

pulso de DP individual. Fig. 3 apresenta um exemplo desse 

tipo de padrão. No gráfico de dispersão, a frequência de 

ocorrência de DP (n) dentro de cada janela magnitude/fase 

deve ser visualizada empregando-se um código de cores 

apropriado cuja escala possa ser visualizada na lateral do 

gráfico. 

 
 

Fig. 3.  Padrão típico de descargas parciais em máquinas rotativas [2]. 

III.  MEDIÇÕES EM CAMPO 

Para organizar as medições foram criados os planos de 

manutenção preditiva no sistema de gestão de manutenção da 

empresa.  

O gerenciamento da monitoração de DP é realizado através do 

histórico, em que se analisa a evolução dos níveis de DP, 

através da caracterização dos tipos ou padrões de DP 

(descargas de ranhura, delaminação, corona, superfície, entre 

outros) utilizando da resolução em fase das descargas parciais, 

do inglês “Phase Resolved Partial Discharge” (PRPD) e o grau 

de risco para cada tipo estabelecidos pela norma internacional 

IEC 60034-27-2 (2012), ver tabela I, também é realizada a 

correlação das DP com outros parâmetros da máquina, como 

vibração, potência, temperatura, entre outros. A cada medição 

é realizado um relatório técnico completo com todas as 

informações das descargas registradas durante o período de 

monitoração e também é feita a atualização do histórico. 

As unidades geradoras da UHE Tucuruí possuem, devido às 

suas dimensões, uma quantidade razoável de acopladores 

capacitivos, algumas com 24, outras com 16 e poucos com 

somente 12 acopladores. Este fato, peculiar à Usina, exige um 

esforço considerável para o registro das medições. Sendo 

assim, um mecanismo mais automatizado, com facilidades de 

navegação e rapidez, tornam o processo mais adequado no que 

tange a sua realização, considerando o total de 23 máquinas a 

serem avaliadas.  

Neste sentido estabeleceu-se o IMA-DP autônomo [5] 

baseado na utilização de uma placa de osciloscópio de 

conexão USB conectado ao Notebook. Através de cabos 

coaxiais interligando os terminais da caixa de conexão ao 

osciloscópio, pode-se registrar de maneira rápida e eficiente os 

sinais oriundos de cada terminal, a Fig. 4, a seguir apresenta o 

IMA-DP autônomo e a Tabela I apresenta os principais tipos 

de descargas parciais encontrado em máquinas rotativas e sua 
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classificação de risco seguindo a norma internacional IEC 

60034-27-2 (2012). 

 
 

Fig. 4.  Sistema IMA-DP Autônomo para a medição de descargas parciais 

 

TABELA I 

Classificação das descargas quanto ao tipo e grau de risco. 

 
 

IV.  PRINCIPAIS RESULTADOS 

Em dezembro de 2009 foi realizada uma campanha de 

medição de descargas parciais na máquina 03 da UHE 

Coaracy Nunes, verificou que fase V desta máquina 

apresentava sinais distintos das demais fases com indícios de 

descargas parciais, na época não era possível atestar sobre a 

gravidade do defeito, pois não havia histórico. Optou-se por 

acompanhar os sinais ao longo do tempo de forma a traçar 

uma curva de tendência. A Fig. 5 apresenta um dos mapas 

registrados na época, observou-se a formação de um padrão de 

DPs, e conforme a Tabela 1, este padrão pode ser 

caracterizado como descargas de superfície. 

 
 

Fig. 5.  Mapa estatístico de descargas parciais registrado na UGH03.  

 

Durante a inspeção das bobinas do estator foram identificados 

pontos de deterioração da superficie das barras na posição 

entre barra de frente e barra de fundo, na parte inferior do 

núcleo magnético provavelmente em consequência de efeito 

corona e possível descargas parciais, Fig. 6. 

 
 

Fig. 6.  Barras da ranhura 214 apresentam vazamento de resina da 

impreguinação possivelmente por deficiência no processo de cura e a barra de 

fundo apresente sinal de deterioração da superfície possivelmente por efeito 

corona ou descargas parciais 

 

Durante uma intervenção na máquina em que houve a 

necessidade da retirada o rotor, realizou-se o seguinte 

procedimento nas barras identificadas: 

 Limpar a região utilizando um pano com Percloretileno 

ou similar; 

 Remover o verniz isolante (cor rosa) em torno do dano 

sem remover a tinta anti-corona; 

 Lixar levemente a região danificada sem remover a 

tinta anti-corona; 

 Limpar a região com um pano seco; 

 Pintar sobre a isolação e a proteção anti-corona (cor 

preta) existente com a tinta anti-corona; 

 Após cura da tinta anti-corona, pintar a região 

danificada com o verniz isolante. 

A Fig. 7, a seguir, apresenta o mapa estatístico após a 

intervenção nos enrolamentos do estator, observa-se a 

presença de poucos sinais de DPs, verifica-se também que não 
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houve a formação de nenhum padrão de descarga conhecido, 

como apresentado anteriormente na Fig. 6. 

 
 

Fig. 7.  Mapa estatístico após a intervenção nos enrolamentos do estator. 

 

O exemplo a seguir, foi observado em uma das máquinas da 

UHE Tucurui, durante as medições periódicas foi observado 

um aumento nos níveis de DP de vários acopladores, no mês 

de março de 2016, conform pode ser observado na Fig. 8, após 

a intervenção, verificou-se que os níveis de DP diminuiram. 

Os padrões de DP antes da intervenção indicavam descargas 

de superfície de alta intensidade, Fig. 9. Após a intervenção, 

verificou-se uma modificação nos padrões, Fig. 10, foram 

registrados padrões característicos de descargas parciais 

normais. 

 

 
 

Fig. 8.  Acomplanhemento dos níveis de DP. 

 

 
 

Fig. 9.  Padrão de DP antes da intervenção. 

 

 
 

Fig. 10.  Padrão de DP após a intervenção. 

 

Na UHE Samuel, em Rondonia, também é aplicada a 

monitoração periódica de DP através dos IMA-DP autônomo, 

está usina é composta de cinco unidades geradores de 50 

MVA, cada. Dessas máquinas apenas uma apresenta sinais 

siginificativos de DP que são monitorados a cada três meses, a 

Fig. 11, apresenta um exemplo do padrão de DP de baixa 

intensidade registrado. 

 

 
 

Fig. 11.  Padrão de DP encontrado na UHE Samuel. 

V.  CONCLUSÃO 

Descargas parciais estão relacionadas com a potência nominal, 

temperatura e também com o nível de vibração da máquina, 

informações estas que devem ser levadas em consideração 

durante a análise do especialista para o melhor diagnóstico do 

equipamento. A análise das DP deve ser aplicada de acordo 

com a definição de manutenção preditiva que é “qualquer 

atividade de monitoramento que seja capaz de fornecer dados 

suficientes para uma análise de tendências, emissão de 

diagnóstico e a tomada de decisão”. Dessa forma, a Eletrobras 

Eletronorte tem gerenciado o monitoramento de DP em seus 

hidrogeradores. 
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