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Abstract--Increasingly, there are studies related to the 

diagnosis of failures in power transformers, and the techniques 

used for this purpose increase and improve progressively. Many 

researchers are concerned with developing predictive methods 

that can evaluate a power transformer in real time and without 

disconnecting it from its distribution network in order to increase 

its efficiency and avoid unnecessary energy losses. This work 

seeks to develop a standard operating procedure for the 

identification of failures in power transformers through 

thermographic tests that allow the evaluation of system loading, 

finding hot spots, sub-sizing of the electrical system, equipment 

overloading, as well as imbalances between the phases. The heat 

generated by the losses in a transformer is directly related to the 

life of the insulation, which decreases due to these thermal, 

mechanical and electrical stresses that interfere in its dielectric 

properties. The aging of the transformer insulation system is 

accelerated from 75 ° C, a value established by regulatory 

standards. The present work is applied in the transformers that 

make up the entire energy distribution network of the Federal 

University of Piauí. The FLIR thermographic camera was used to 

capture thermographs of the study object. The methodology 

defined that for data collection the frontal image and the lower 

profile of the transformer would serve as main models for this 

work, having other perspectives as auxiliaries. With the defined 

standards, the data collection for the thermographic analysis of 

the transformers was followed, observing the factors that can 

influence the results obtained for a more accurate diagnosis. The 

materials obtained in the field were analyzed and classified, 

observing also other variables collected, such as ambient air 

temperature, wind speed and load power, when it was possible to 

measure it. The thermography was analyzed for its area of 

interest, the transformer. For each sample, a brief report was 

drawn up with all the data collected and the diagnosis found, 
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following what was established by the references, classifying them 

as to the severity level of the occurrences. Each event or adversity 

in the execution of the work contributed to the improvement of 

the standard operational plan during its elaboration. This 

presents the applicability, methodology, equipment required and 

the precautions to obtain the best equipment response in terms of 

maintenance, availability and reliability. 

 
Index Terms-- Power distribution faults. Power transformers.  

Predictive maintenance. Thermal analysis. Thermoreflectance 

imaging.  

I.  INTRODUÇÃO 

 transformador é um equipamento indispensável na atual 

rede de geração e distribuição de energia elétrica. 

Diversos fatores podem comprometer o seu funcionamento e 

ocasionar a parada temporária do seu serviço. 

Manutenções preventivas já são utilizadas para evitar parte de 

interrupções de serviço, mas atualmente desenvolve-se meios 

preditivos de prever uma falha e assim antecipar a manutenção 

do equipamento. Com o objetivo de pesquisar e desenvolver 

um procedimento operacional padrão para a manutenção do 

sistema de distribuição de energia elétrica da UFPI que visa o 

diagnóstico de falhas em equipamentos elétricos por meio de 

análise termográfica, esse trabalho discorre sobre o 

transformador e seus princípios de funcionamento, principais 

falhas e seu comportamento térmico. São apresentadas também 

as bases da termografia e fatores que influenciam em seu 

resultado. 

II.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A.  Transformador de Potência 

Com a crescente expansão do setor elétrico, concessionárias 

no ramo buscam continuamente o aperfeiçoamento e novas 

técnicas para otimizar a geração e distribuição de energia. 

Transformadores de potência são essenciais nesses processos, 

por isso são alvo de grande preocupação por parte dessas 

empresas, principalmente por seus aspectos financeiros tanto 

de aquisição bem como de reparos, ambos são de elevados 

custos [13].  

A baixa eficiência do equipamento em serviço também gera 

prejuízo para o setor, que busca técnicas de manutenção 
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preventiva e preditiva continuamente, para garantir a 

confiabilidade em operação dos serviços de fornecimento 

dentro dos padrões exigidos pela ANEEL (Agência Nacional 

de Energia Elétrica) [26]. 

A redução no número de falhas em sistemas de distribuição 

é possível pela aplicação de técnicas de manutenção preditivas 

e preventivas assegurando maior qualidade do fornecimento 

para o consumidor final [19]. Esta é uma tendência entre 

empresas do setor elétrico, que em muitos países enfrentam 

problemas na otimização dos processos de manutenção e de 

diagnóstico de seus equipamentos, especialmente, dos 

transformadores de potência [20]. 

A invenção dos transformadores é datada no fim do século 

XIX e início do século XX, após Nicola Tesla com seus 

experimentos, apresentar os sistemas elétricos polifásicos. 

Outro marco é a invenção da lâmpada elétrica, por Thomas 

Alva Edison. Antes da sua invenção, a energia elétrica era 

distribuída em baixa tensão e em corrente contínua e 

disponível a poucos consumidores, os quais eram forçados a 

estarem próximos à fonte geradora, pois não existiam longas 

linhas de transmissão, devido às quedas de tensão, 

consequentemente resultavam em perdas de energia. Um 

marco para a utilização da eletricidade em todo o mundo [26]. 

Um transformador de potência, pode ser defino como 

máquina elétrica estacionária utilizado em sistemas de 

potência que trabalha com transferência de energia elétrica 

entre dois circuitos, um primário e outro secundário, ambos 

em torno de um núcleo magnético, mantendo a mesma 

frequência do sinal alternado, ajustando valores de tensão e 

corrente, de acordo com a sua função e dimensionamento do 

equipamento [26]. 

Transformadores de distribuição se utilizam deste mesmo 

princípio, sendo dotados também de um sistema de isolamento 

sólido, papel, e líquido, óleo. Existem perdas em um 

transformador que geram calor, elas podem ocorrer no núcleo 

por histerese ou correntes de Foucault e podem ocorrer nos 

enrolamentos, que aquecem devido ao Efeito Joule, onde parte 

da energia é dissipada em forma de calor [27]. 

O de óleo mineral isolante, utilizado em transformadores é 

derivado do petróleo, que é formado por uma mistura de 

hidrocarbonetos, que são processados para retirada de 

contaminantes, principalmente o enxofre. São estáveis e 

possuem baixa viscosidade, pois, além de sua função 

dielétrica, atuam também como meio refrigerante para 

transportar o calor gerado na parte ativa, enrolamentos e 

núcleo, do transformador para a região mais periférica e para 

os radiadores de calor do equipamento. As características 

ideais de um dielétrico líquido a ser utilizado em 

transformadores de potência são as funções o qual deve 

desempenhar como, elevada rigidez dielétrica, baixo fator de 

dissipação dielétrica, elevado coeficiente de transmissão 

térmica, baixa viscosidade, elevado ponto de fulgor [28]. 

Nacionalmente, seguem as normas NBR5356/NBR5380 – 

“Transformador de Potência” e NBR5440 – “Transformadores 

para redes aéreas de distribuição – Padronização” que 

estabelecem critérios quanto a temperatura de operação do 

mesmo [3]-[4]. 

A deterioração do óleo isolante é um fator natural na 

operação de transformadores de potência. A sua aceleração 

decorre do funcionamento em condições incompatíveis com a 

capacidade instalada ou de falhas, sejam elas na fabricação, 

instalação, manutenção e operacionalização destas máquinas. 

Podem ocorrer alterações nas propriedades do isolamento 

líquido como: coloração, densidade relativa, viscosidade, 

rigidez dielétrica, fator de potência, entre outros, os quais 

podem ser constatados em uma análise físico-química. O 

estudo em seu desenvolvimento visa uma análise rápida e 

precisa da deterioração em função do esforço térmico [11]. 

B.  Termografia  

As bases históricas da termografia datam de 1800, quando o 

alemão Friedrich Wilhelm Herschel, astrônomo do rei inglês, 

George III, e descobridor do planeta Urano, na procura de 

proteger seus olhos na observação do Sol através de seus 

telescópios, testou amostras de vidros coloridos e observou 

que algumas permitiam a passagem de mais calor do que 

outras. Assim repetiu o experimento que Marsilio Landriani 

havia realizado em 1777, com o auxílio de um prisma e três 

termômetros de mercúrio com os bulbos pintados de preto, 

Hershel mediu a temperatura dos vários componentes de cor 

da luz do sol refratados através do prisma e incididos em um 

anteparo [33] 

Muitos outros avanços na área se sucederam, inclusive o 

desenvolvimento dessa tecnologia foi impulsionado pela 

guerra e hoje se populariza como uma ferramenta de uso civil, 

na área de inspeção termográfica. 

A aplicação da termografia em indústrias petroquímicas e 

em inspeções elétricas carece de critérios de temperatura para 

priorizar as manutenções, e lembra de correlacioná-los com a 

corrente do circuito, importância da linha, tipo de componente 

e a sua tolerância. Descreve também a teoria básica da 

radiação e faz uma revisão dos sistemas infravermelhos e 

apresenta aplicações da termografia [39]. 

Utami et al. [37] cria um quadro de decisões para a 

avaliação de transformadores de potência, baseando-se na 

temperatura obtida a partir de um ensaio termográfico. Dois 

transformadores de 150/20 kV em duas subestações diferentes 

foram monitorados e partir de imagens termográficas um dos 

transformadores apresentou uma anormalidade em um de seus 

radiadores. Resultados obtidos foram comprovados pela coleta 

e análise cromatográfica dos gases dissolvidos no óleo 

isolante.  

Para estabelecer procedimentos de inspeção, organizações 

criaram normas referentes à termografia infravermelha. 

Algumas das mais difundidas são:  

• E1934 - Standard Guide for Examining Electrical and 

Mechanical Equipment with Infrared Thermography 

desenvolvido pela American Society for Testing and Materials 

– ASTM.  

• MIL-STD-2194 - Military Standard Infrared Thermal 

Imaging Survey Procedure for Electrical Equipment elaborado 

pela United States Navy.  

• NETA MTS - Maintenance Testing Specification for 

Electrical Power Distribution Equipment and Systems da 

InterNational Electrical Testing Association - NETA.  

• TTCTRAN.015 - Guidelines for Thermographic 

Inspection in Electrical Installations desenvolvido pelo Danish 

Technology Institute.  
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No Brasil, em 2005, a entidade responsável pela 

coordenação da certificação de inspetores termografistas é a 

Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos – 

ABENDE, credenciada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT para elaboração de normas relativas a 

ensaios não destrutivos [1]. 

Os seguintes trabalhos apresentam fatores específicos de 

influência nos resultados de uma inspeção termográfica.  

Madding & Lyon Jr. (2000) mostram, em um ensaio de 

laboratório, que baixas velocidades do vento têm uma forte 

influência em pontos aquecidos e que o resfriamento continua 

com o aumento da velocidade, mas a taxas menores. Advertem 

o fato, que algumas empresas, na tentativa de corrigir os 

efeitos do vento na medida de temperatura, têm usado simples 

fatores multiplicativos e afirma que essa prática não é correta. 

Eles lembram que o resfriamento por convecção depende de 

muitos fatores, entre eles, o tamanho, a forma, a orientação do 

vento e as estruturas que envolvem o ponto sob análise.  

Madding (2002) aponta como a emissividade afeta a medida 

de temperatura e discute técnicas para sua medição. Madding 

propõe em seus resultados aos fabricantes que seus 

equipamentos sejam revestidos por materiais de alta 

emissividade e possuam informação a respeito de 

características térmicas e modelos térmicos para todos os tipos 

de condições ambientais.  

Para a detecção da temperatura aparente e distribuição 

térmica de transformadores utilizando a termografia, é 

importante uma revisão sobre seus fundamentos, para poder 

aplicá-la neste trabalho. Também são descritos os conceitos de 

calor e temperatura, e modos de transferência de calor, no qual 

é dado ênfase à transmissão de calor por radiação, pois a 

termografia utiliza-se da radiação infravermelha emitida pelos 

corpos analisados. 

O calor é definido como o fluxo de energia transferida de 

um sistema para outro onde estes possuem uma diferença de 

temperatura. Em um conceito mais extenso, pode ser definido 

como a energia que é transferida como trabalho à escala 

microscópica, e que não pode ser contabilizada como trabalho 

macroscópico [12]. 

Se dois ou mais corpos atingem o equilíbrio térmico com 

um terceiro, então estes estão em equilíbrio térmico um com o 

outro. Consequente a isso, existe um atributo que caracteriza 

os estados termodinâmicos dos objetos que se encontram em 

equilíbrio térmico, isto é denominado temperatura [22]. 

A transferência de calor se dá de três modos: condução, 

convecção e radiação. Os processos que envolvem a 

transferência de calor ocorrem através de um ou a combinação 

desses modos. A termografia consiste em mensurar o fluxo de 

calor pela radiação emitida pelos corpos, assim muitos 

aspectos da transferência de calor por radiação estão 

intrinsecamente relacionados com a termografia. 

A transferência de calor por condução se dá entre corpos ou 

em um mesmo corpo, podendo esta ocorrer em um meio 

sólido, líquido ou gasoso, ou entre meios diferentes em contato 

direto [18]. Um processo que ocorre em nível molecular onde 

as partículas mais energéticas (maior temperatura), ao 

colidirem com partículas contíguas menos energéticas (menor 

temperatura), transferem parte de sua energia, e essas por sua 

vez, a outras partículas, devido a interações entre elas [31].  

A transferência de calor por condução, pode ser avaliada 

pela velocidade com que o processo ocorre, sendo esta, 

dependente da condutividade térmica do material. Materiais 

utilizados como condutores elétricos, metais em geral, 

possuem alta condutividade térmica, enquanto os isolantes 

possuem baixa condutividade térmica. Outros fatores 

influenciam diretamente na rapidez com que ocorre a 

transferência de calor por condução, são eles: a área de 

contato, diferença de temperaturas e qualidade da superfície de 

contato [35].  

 
Fig. 1.  Exemplo do fluxo de calor em um corpo. 

 

 A Lei de Fourier rege que o fluxo de calor em condução 

q’’, em um ponto do meio é proporcional ao gradiente da 

temperatura nesse ponto [22]. Na Figura 1 temos o exemplo da 

quantidade de calor por unidade de tempo através de uma 

chapa plana e pode ser expressa pela lei de Fourier, na 

equação (1). 

                          =                      (1) 

Onde, Q/  é o fluxo de calor por condução, k 

 é o coeficiente de condutividade térmica do 

material, A ( ) a área da seção por onde flui o fluxo de 

calor, perpendicular à direção do fluxo,  (K) o 

gradiente de temperatura da seção e L (m) a espessura da 

seção.  

O fator de proporcionalidade k, ou condutividade térmica, 

surge da equação 1, de Fourier, sendo esse uma propriedade 

de cada material, exprimindo a sua maior ou menor facilidade 

à condução de calor. Seu valor pode variar em uma faixa, 

dependendo da constituição química, estado físico e 

temperatura dos materiais. 

Materiais que possuem altos valores para k, são 

considerados condutores térmicos, caso contrário, isolantes 

térmicos. Existem alguns materiais onde k sofre pouca 

variação em decorrência da temperatura, o cobre, por 

exemplo. Outros materiais, possuem grande variação de sua 

condutividade em função da temperatura, alguns tipos de aços, 

nesses casos, um valor médio de k é adotado. Um gráfico da 

condutividade de alguns materiais em função da temperatura é 

apresentado na Figura 2. 
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Fig. 2. Variação da condutividade térmica com a temperatura (INCOMPREA, 

2006). 

 

O fluxo de calor por convecção se dá quando um gás ou 

líquido flui ao passar por uma superfície sólida, com 

temperatura diferente da temperatura do fluido [35]. Tal 

movimento pode ser provocado por um agente externo, por 

exemplo, uma ventoinha, assim se dá o que chamamos de 

convecção forçada. Quando o movimento ocorre pela 

diferença de densidades resultantes do aquecimento do fluido, 

é o que chamamos de convecção natural. Mesmo aparentando 

estar em repouso macroscopicamente, a diferença de 

temperaturas gera um fluxo no seio do fluido, o que gerará um 

movimento ascendente da parte mais quente do mesmo [18]. 

A quantidade de calor transferido por condução 𝑞ℎ′′, por 

unidade de área, na unidade de tempo (𝑊/ ) é dada por: 

‘ 

                                       qℎ′′=ℎ×(𝑇𝑠−𝑇𝑏)                               (2)  

 

Onde 𝑇𝑠 é a temperatura de superfície (K) e 𝑇𝑏 é a 

temperatura do fluido que envolve a superfície (K), ℎ é o 

coeficiente de transferência de calor (𝑊/ ∗𝐾), que depende 

de propriedades físicas do fluido, tais como temperatura, e da 

situação física em que ocorre a convecção.  

A quantidade de calor transmitido por convecção, através de 

uma superfície 𝑞ℎ, é dada por [35]:  

 

                                 𝑞ℎ=𝐴×ℎ×(𝑇𝑠−𝑇𝑏)                            (3) 

 

Onde 𝐴 é a área de transferência de calor, perpendicular ao 

fluxo de calor ( ). A variação de temperatura 𝑇𝑠−𝑇𝑏 ou, Δ𝑇, 

também se pode designar por driving-force, ou seja, a causa 

para a ocorrência da transferência de calor.  

Alguns dos fatores que afetam a transferência de calor por 

convecção são, a diferença de temperatura entre objeto e 

fluido, a densidade do fluido, a área da superfície, a 

velocidade do fluido e a rugosidade da superfície. 

Quanto maiores forem a diferença de temperatura, a área da 

superfície e a velocidade do fluido, maior será a taxa de 

transferência de calor. Em relação à densidade do fluido, uma 

menor densidade implica uma maior rapidez da transferência 

de calor [22]. 

O processo de transferência de calor por radiação pode ser 

definido como o processo pelo qual o calor é transferido de 

uma superfície de alta temperatura (maior energia) para uma 

superfície de temperatura mais baixa (menor energia) quando 

essas superfícies estão separadas no espaço, mesmo existindo 

vácuo entre ambas. A energia transferida dessa forma é 

chamada radiação térmica e se dá na forma de ondas 

eletromagnéticas. A transferência de calor por radiação é 

fundamento para a medição de temperatura através da 

termografia, que detecta a radiação proveniente do objeto sob 

inspeção, mais especificamente a radiação infravermelha. A 

seguir são mostradas as leis da radiação para um Corpo Negro. 

 
Fig. 3.  Espectro eletromagnético. 1: Raio X; 2: UV; 3: Visível; 4: 

Infravermelhos; 5: Micro-ondas; 6: Ondas de rádio [16]. 

 

A partir da quantização da energia, Marx Planck definiu 

matematicamente a quantidade de energia emitida por um 

material, numa dada temperatura, para cada comprimento de 

onda 𝜆 [35]. A distribuição espectral de um corpo negro é 

descrita com a seguinte fórmula: 

                                E(𝜆,𝑇) =                           (4) 

 

Onde ℎ é a constante de Planck (6.626× 𝐽∙𝑠), 𝑇 é a 

temperatura do corpo negro (K), 𝜆 é o comprimento de onda 

(m), 𝐾 é a constante de Boltzmann (1.381×  𝐽/𝐾), 𝑒 é o 

número de Euler, 𝑐 é a velocidade da luz (≃3×108 𝑚/𝑠). 

E(𝜆,T) nos dá a emitância espectral do corpo negro para um 

dado comprimento de onda 𝜆 (𝑊 ⁄𝜇𝑚).  

 Utilizando-se a fórmula de Planck, equação 4, para 

temperaturas selecionadas, podemos plotar um gráfico como a 

Figura 4 a partir do qual pode-se concluir que: 

• A radiação emitida varia continuamente com o comprimento 

de onda;  

• Para qualquer comprimento de onda, a magnitude da 

radiação emitida aumenta com o aumento da temperatura;  
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• A região espectral onde radiação é concentrada depende da 

temperatura, percebendo-se um incremento na radiação em 

comprimentos de onda mais curtos à medida que a temperatura 

aumenta. 

Lei da física que afirma existir uma relação entre a 

temperatura e o comprimento de onda na qual ocorre a 

máxima emissão de energia [35]. Derivando a fórmula de 

Planck, equação 4, com relação ao comprimento de onda (λ) e 

a resolvendo para o resultado máximo, obtém-se uma simples 

relação entre o comprimento de onda (λmáx), no qual a 

exitância radiante do Corpo Negro ( ) é máxima.  

 

                                   𝜆𝑚𝑎𝑥 = 𝑏 / 𝑇                                  (5)  

 

Onde 𝑏 =2898 𝜇𝑚∗𝐾 é uma constante de radiação e T (K) é 

a temperatura absoluta do Corpo Negro. Observamos a 

localização de 𝜆𝑚𝑎𝑥 para dadas temperaturas de um corpo 

negro na Figura 4. 

 
Fig. 4.  Gráfico da emitância espetral corpo negro em escala logarítmica  [22]. 

 

A Figura 4 mostra que o espectro emissivo de potência 

máxima desloca-se para comprimentos de onda mais curtos, à 

medida que aumenta a temperatura [22].  

Define que a quantidade de calor transferido por radiação 

do corpo negro, unidade de área de superfície de um corpo 

negro, na unidade de tempo, é diretamente proporcional à 

quarta potência da sua temperatura [22]. 

 

                                   =                           (6) 

 

Onde 𝜎 é a constante de Stephan-Boltzmann (5.67   

𝑊/( )), 𝑇 é a temperatura (K) e 𝑞𝑟′′ é a quantidade de 

calor transferido por radiação, por unidade de área, na unidade 

de tempo (𝑊/ ). 

Descrevemos até aqui leis de radiação que se aplicam 

somente ao Corpo Negro. Objetos reais não seguem essas leis 

em grande parte do espectro, embora aproximem-se do 

comportamento de um Corpo Negro para alguns intervalos de 

comprimentos de onda. 

Objetos reais possuem uma exitância radiante menor que a 

de um Corpo Negro e é necessário caracterizar algumas 

propriedades radiativas de tais objetos. Duas relações entre as 

propriedades radiativas dos materiais são muito importantes. A 

relaciona absorbância, refletância e transmitância no balanço 

da energia radiativa, e a lei de Kirchhoff que relaciona 

absorbância e emissividade. 

Os seguintes fenômenos podem ser observados quando um 

corpo real é atingido por uma radiação: parte da radiação 

incidente pode ser absorvida (α), outra parte da radiação 

incidente pode ser refletida (ρ) e uma terceira parte da 

radiação incidente pode ser transmitida (τ). A soma dos três 

coeficientes αλ, ρλ e τλ para um mesmo comprimento de onda 

λ, resulta na radiação total: 

                                  αλ + ρλ + τλ = 1                               (7) 

  

Para objetos opacos, temos τλ = 0, logo e a relação se 

simplifica para: 

                                       αλ + ρλ = 1                                  (8) 

 

Uma outra propriedade chamada de emissividade (ε) 

descreve a fração da exitância radiante produzida por uma 

superfície qualquer em relação com a produzida por um Corpo 

Negro à mesma temperatura, logo a emissividade espectral 

(ελ) é a relação da exitância radiante espectral de uma 

superfície pela exitância radiante de um Corpo Negro à mesma 

temperatura e comprimento de onda. 

Existem três tipos de fontes de radiação, caracterizados pelo 

modo como a exitância radiante espectral varia com o 

comprimento de onda: 

• Corpo Negro, para o qual ε = ε = 1.  

• Corpo cinza, para o qual ε = ε = constante e menor que 1. 

• Radiador seletivo, para o qual ε varia com comprimento de 

onda. 

A Lei de Kirchhoff descreve a capacidade de um corpo em 

absorver energia incidente em um determinado comprimento 

de onda λ é equivalente à capacidade deste corpo em emitir 

energia no mesmo comprimento de onda. 

A capacidade de uma superfície, em emitir e absorver 

radiação em um determinado comprimento de onda, está 

relacionada à emissividade espectral, sendo que superfícies 

com alta emissividade têm maior capacidade em emitir e 

absorver radiação. 

Para cada vez que a radiação é refletida, sua intensidade I é 

reduzida pela refletância ρ de sua superfície. Se a radiação é 

refletida N vezes, a intensidade resultante é: 

 

                                   I =                                    (9) 

 

Onde, I (W. ) é a intensidade final e Io (W. ) é a 

intensidade inicial e n é o número de vezes que a radiação é 

refletida. 
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Múltiplas reflexões têm um enorme efeito na intensidade 

refletida [18]. O “efeito cavidade”, funciona como uma forma 

de aumentar a emissividade de superfícies de baixa 

emissividade. 

Com a difusão de fotodetectores portáteis a inspeção 

termográfica aparentar ser um procedimento simples, tal como 

o ato de fotografar. Porém, existem influências e limitações 

neste processo que pelo desconhecimento de quem a executa, 

podem induzir a um diagnóstico incorreto. A baixa 

emissividade dos componentes sob inspeção, a variação da 

corrente de carga do equipamento inspecionado e 

componentes de pequena dimensão a grandes distâncias são 

exemplos de fatores que dificultam a inspeção termográfica. 

Em ambientes abertos, além dos fatores citados, influências 

ambientais como a radiação solar, a atenuação atmosférica, o 

vento, mudanças na temperatura ambiente, chuva e umidade 

podem interferir em um ensaio termográfico [18]. 

É importante ressaltar que, Termovisores não medem 

temperatura diretamente dos os objetos sob inspeção, eles 

detectam a radiação térmica incidente no detector, essa sua 

vez, gera um sinal de saída, em função dessa radiação, que 

após processado é transformado em imagens visíveis e leituras 

de temperatura. A radiação detectada pode se originar não 

apenas do objeto sob inspeção, mas de outras fontes 

envolvidas no meio em que o objeto está inserido. Informações 

fornecidas pelo operador do Termovisor, como emissividade, 

distância objeto ao Termovisor e outros parâmetros relativos 

ao ambiente, contribuem para a exatidão da medida de 

temperatura. 

III.  METODOLOGIA E RESULTADOS 

Como diretrizes, definimos nosso objeto de estudo, os 

transformadores da rede de distribuição de energia elétrica da 

Universidade Federal do Piauí – UFPI. Segundo levantamento 

junto à Prefeitura Universitária – PREUNI, foram 

contabilizados 65 transformadores de potência sendo estes 

instalados em subestações aéreas e abrigadas. A Tabela 2 

apresenta a quantidade de unidades em funcionamento, local 

de instalação e potência (kVA) nominal do equipamento. 
TABELA I 

QUANTIDADE DE TRANSFORMADORES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO UFPI. 

FONTE: AUTORIA PRÓPRIA. 

Transformadores UFPI 

 

AÉREAS ABRIGADAS 

 

POTÊNCIA (kVA) 

 

QUANT. QUANT. TOTAL 

15 3 0 3 

30 2 0 2 

45 10 0 10 

75 8 0 8 

112,5 7 0 7 

150 19 0 19 

225 4 1 5 

300 1 7 8 

600 0 2 2 

800 0 1 1 

Total: 65 

 Os dados foram providos pela Coordenadoria de 

Manutenção Patrimonial, na pessoa do Engenheiro Eletricista 

Pedro José Gomes Rodrigues. Cada transformador foi 

verificado durante a coleta de dados, quanto a sua potência e 

identificado por um código. Para os primeiros ensaios da 

coleta de dados, seguindo o que foi visto e apresentado na 

revisão de literatura, foram utilizados três equipamentos. 

Câmera termográfica da marca FLIR modelo T640sc, medidor 

de temperatura e umidade da marca FLIR, modelo MR77, 

anemômetro modelo AN-3020 da marca ICEL. A câmera 

termográfica utilizada para a coleta de dados da pesquisa é da 

marca FLIR, modelo T640sc, com resolução de 5 megapixels, 

opção de lentes intercambiáveis, possui foco automático e uma 

tela 4.3" sensível ao toque. Produz imagens termográficas com 

307,200 pixels (640 × 480), possui aprimoramento MSX®, 

que sobrepõe a imagem visível e termográfica, GPS, bússola e 

conexão Wi-Fi.  Dentre outras funções, é capaz de criar até 10 

pontos de medição da temperatura, 5 caixas (área) e variação 

de temperatura.  

Para mensurar temperatura do ar e umidade relativa, foi 

utilizado o sensor de umidade e temperatura modelo MR77, da 

marca FLIR. O mesmo possui conectividade bluetooth com a 

câmera termográfica podendo enviar automaticamente os 

dados durante a captura de imagem pela câmera, facilitando o 

processo de coletas desses dados. A temperatura ambiente é 

utilizada como referência para a análise da temperatura 

aparente do equipamento analisado. 

Como estação para descarregar dados, elaboração de 

documentos, foi disponibilizado um computador HP Desktop, 

onde softwares como Matlab, Excel, Word, Flir Tools, FLIR 

ResearchIR Software, dentre outros, são utilizaodos. Todos os 

equipamentos foram disponibilizados pelo Laboratório de 

Eficiência Energética, do Curso de Engenharia Elétrica – 

UFPI. 

Após o treinamento fornecido pela empresa FLIR no ato de 

entrega do termovisor à universidade, foram realizados ensaios 

para adaptação ao seu uso e observação dos aspectos que 

interferem no mesmo, vistos na revisão de literatura. 

Após a coleta de dados de 38 transformadores em operação, 

são apresentados os resultados notórios que confirmam a 

revisão teórica apresentada. Durante os ensaios no campo, 

foram encontradas anomalias como pontos quentes e 

desbalanceamento entre fases, para a confirmação dos dados 

coletados a partir da termografia, foi utilizado um alicate 

amperímetro com voltímetro para mensurar corrente e tensão 

de fase, quando foi possível a realização da medição.  

Todos os procedimentos realizados contribuíram como 

experiências para a formulação de um Procedimento 

Operacional Padrão, que visa estabelecer diretrizes para a 

realização da inspeção termográfica dos transformadores da 

rede de distribuição de energia elétrica da Universidade 

Federal do Piauí. 

Para a situação de desbalanceamento entre fases de um 

transformador, onde na revisão teórica encontramos que esse 

processo pode acelerar a deterioração do isolamento sólido do 

transformador, em detrimento da sua vida útil de operação o 
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que também pode ocasionar falhas futuras, como descargas 

parciais ou entre enrolamentos. Apresentamos os dados 

coletados em um transformador instalado no CCN - Centro de 

Ciências da Natureza, identificado com o código TR22.  

 

 
Fig. 5.  Termografia da parte inferior unidade TR22. 

 

Na Fig. 5 pode ser observado a grande diferença de 

temperatura aparente detectada pelo fotodetector. São 

encontrados pontos com 71,5 °C e outros pontos com cerca de 

47,5°C. O ponto mais quente é superior ao ponto definido pela 

NBR  5356, mesmo sendo uma aferição da radiação aparente 

emitida pelo corpo, há uma correlação próxima com a 

temperatura superficial onde essa também é um gradiente da 

temperatura interna do transformador, devido ao efeito da 

convecção do isolante líquido. O ponto com temperatura mais 

elevada, concêntrico, pressupõe uma maior dissipação de calor 

por um dos 3 enrolamentos e tal condição é comprovada pela 

medição das correntes de linha. Denominamos arbitrariamente 

as 3 fases como fase A, B e C, os valores mensurados foram 

Fase A: 140,1A – 386.2V, Fase B: 93,7A – 390V e Fase C: 

61,4A – 391,5V. Onde a Fase C, consome apenas 43% de 

corrente em relação a Fase A, confirmando que a termografia 

foi capaz de detectar uma anomalia na operação do 

equipamento. Como medidas de intervenção, para evitar 

possíveis falhas futuras do equipamento, são aconselhadas 

intervenções como a coleta do óleo isolante para análise e após 

outras inspeções em horários e dias diferentes, mantendo-se a 

sobrecarga de uma fase, que seja realizada a redistribuição de 

cargas no quadro de distribuição da unidade consumidora. 

Outro exemplo para ilustrar situações onde o mesmo 

problema pode ser encontrado, mas em uma termografia do 

equipamento não é encontrada pontos quentes discrepantes. 

 
Fig. 6.  Termografia da parte frontal unidade TR06. 

 

Na Fig. 6. a vista frontal do equipamento apenas mostra 

uma temperatura mais elevada no terço superior do 

transformador em relação a parte inferior, o que é normal 

devido a convecção do óleo isolante.  

 
Fig. 7.  Termografia da parte inferior unidade TR06. 

 

Já a Fig. 7 a termografia da parte inferior não mostra 

nenhuma grande diferença de temperatura na parte inferior do 

transformador. Os valore de corrente e tensão medidos nas 

fases denominadas arbitrariamente, A, B e C, são, Fase A: 

17,39A – 381,5V, Fase B: 12,73A – 380,3V e Fase C: 36,4A – 

386,3. A Fase C apresenta mais que o dobro da fase de maior 

corrente, Fase A, onde essa por sua vez está próxima do valor 

de corrente da Fase B. Essa sobrecarga da Fase C que não foi 

encontrada na termografia do transformador, pode ser 

visualizada na inspeção do quadro de distribuição, onde o 

aquecimento da sobrecorrente é visualizado na Fig. 8. 
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Fig. 8.  Quadro de distribuição da unidade TR06. 

 

A inspeção termográfica dos quadros de distribuição dos 

transformadores também se faz necessária para a identificação 

de anomalias que não são visíveis diretamente no 

equipamento. Medidas como a análise da distribuição de 

cargas e a verificação se tal condição de sobrecarga é 

recorrente deve ser efetuada para uma decisão de intervenção 

ou não intervenção preventiva no estado de operação do 

equipamento. Dos 38 trasnformadores submetidos a inspeção, 

foram encontradas 9 anomalias ou situações que demandam 

atenção e que foram comprovadas pelo uso da termografia 

mediante a aplicação das técnicas expostas na fundamentação 

teórica. 

IV.  CONCLUSÃO 

Pode-se concluir a partir das atividades realizadas, que 

objetivo da pesquisa é comprovadamente uma contribuição 

importante tanto para a melhoria da rede de distribuição alvo 

do estudo, como também do desenvolvimento das técnicas de 

análise termográfica, baseando-se em normas nacionais e 

internacionais. Problemas operacionais durante os primeiros 

ensaios da coleta de dados, contribuem mostrando 

adversidades que devem ser superadas e corrigidas 

continuamente para a implementação de um plano operacional 

padrão para a inspeção de transformadores de potência da  

Universidade Federal do Piauí, contribuindo para a melhoria 

da eficiência destes equipamentos. 
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