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Abstract--One of the main variables of interest in the 

manufacture and operation of transformers is the temperature, 

since it interferes in the useful life of the transformer. In this 

sense, the present work proposes a thermal study for the 

temperature estimate of a dry-type transformer. Thus, initially a 

thermal analysis was performed from experimental 

measurements of temperatures of a dry-type three-phase 

transformer of 500kVA for different conditions of load. Then, a 

thermal simulation was proposed using Finite Element Method. 

Therefore, the heat diffusion equation was used, with the 

boundary conditions: convection and radiation equations; jointly 

with the characteristics of the materials used, the transformer 

dimensions and the data collected experimentally. FEMM 2D 

software was used for this simulation. Finally, in order to validate 

the proposed analyzes, the experimental measurements were 

compared with the values obtained in the thermal simulation. 

The results obtained have demonstrated efficacy regarding the 

proposed analysis and simulation. 

 
Index Terms--Computer simulation, Finite element analysis, 

Power transformers, Temperature measurement, Thermal 

analysis. 

 

I.  INTRODUÇÃO 

RANSFORMADORES a seco são amplamente utilizados 

nos sistemas de distribuição de energia elétrica, sendo eles 

recomendados para instalações internas com menores 

dimensões, que exigem segurança e confiabilidade, além de 

necessitar de menos manutenção e agredirem menos o meio 

ambiente [1]. 

O projeto e a capacidade de sobrecarga dos 

transformadores são fortemente influenciados pelo 

desempenho e comportamento térmico. A influência térmica 

nos transformadores de potência é muito relevante, sendo que 

uma das principais grandezas de interesse na operação de 

transformadores é a temperatura, uma vez que ela interfere no 

envelhecimento da isolação do enrolamento e, por 
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consequência, na sua vida útil. Portanto, o monitoramento da 

temperatura é essencial para avaliar, de uma maneira geral, o 

desgaste do transformador [2]. 

Estudos revelam que uma das maiores causas de 

deterioração do material de isolamento de transformadores de 

potência é o estresse térmico. Esse estresse térmico, causado 

por calor, é a condição onde o material de isolamento é 

afetado pela temperatura do ambiente em que se encontra, 

quando esta temperatura atinge níveis extremos, e que acaba 

resultando em falhas elétricas nos sistemas de distribuição. A 

distribuição de temperatura devido a uma sobrecarga ou 

sobreaquecimento é de particular interesse de fabricantes e 

clientes com o propósito de prolongar a expectativa de vida 

dos transformadores [3], [4]. 

Ainda na fase de projeto, de maneira a estimar a 

temperatura, existem vários métodos numéricos de simulação 

térmica, capazes de lidar com geometrias complexas e que se 

tornam ferramentas importantes para o projetista de 

transformadores, sendo que o método de elementos finitos 

(MEF) vem sendo amplamente aplicado após a evolução dos 

sistemas computacionais [5]. 

Através da utilização do MEF, o presente trabalho busca 

apresentar uma análise através da simulação dos resultados de 

investigações teóricas e experimentais do comportamento 

térmico de um transformador de potência a seco, quando este 

se encontra sujeito a diferentes condições de carga. 

Essas investigações, teóricas e experimentais, levam em 

consideração diversos elementos. São eles: especificação do 

transformador, características térmicas dos materiais 

envolvidos, aspectos construtivos do transformador; assim 

como os dados coletados em campo, como por exemplo: 

temperatura em diversos pontos do transformador, potência 

aplicada e temperatura ambiente. 

Com a utilização de tais elementos através do MEF torna-

se possível a realização de simulações do transformador de 

potência a seco para estimar suas temperaturas em diversos 

pontos e obter imagens térmicas da variação e distribuição de 

temperatura que ocorre interna e externamente ao 

equipamento. Desse modo pode-se assim confrontar os dados 

coletados em campo com os resultados obtidos em simulações. 
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II.  ESTADO DA ARTE 

Estudos analíticos e experimentais da distribuição de 

temperatura em alguns tipos de transformadores de tipo seco 

têm sido apresentados na literatura. 

Um modelo matemático térmico que calcula a temperatura 

do ponto mais quente e sua localização em enrolamentos de 

transformador do tipo seco foi realizada por [6]. Tal 

abordagem foi baseada em três mecanismos de transferência 

de calor: condução, convecção e radiação. No entanto foi 

aplicado o método de diferenças finitas, sendo que formas 

circulares ou ovais de geometria do transformador sugerem 

análise de elementos finitos para melhorar a precisão 

numérica. A equação de condução de calor também foi 

resolvida pelo método de diferenças finitas por [7], a fim de 

obter a distribuição de temperatura para o transformador a 

seco em estado estacionário. 

A distribuição de temperatura em duas dimensões (2D) foi 

calculada em [8] usando análises de elementos finitos, 

abordado por análise CFD (Computational Fluid Dynamics) e 

utilizando software comercial ANSYS. Este trabalho não 

considerou a dissipação de calor por radiação térmica. 

A análise do comportamento térmico e a distribuição da 

temperatura dos transformadores a seco também foi realizada 

por [9] através de uma modelagem matemática utilizando o 

método de diferenças finitas e coordenadas cilíndricas. Para 

validar o modelo, os resultados foram comparados com os 

dados experimentais medidos a partir de um transformador de 

800kVA. 

Outro estudo térmico em 2D de transformador de tipo seco 

de resina fundida foi resolvido em [10] utilizando coordenadas 

cilíndricas e o MEF para obtenção de temperatura em qualquer 

local do transformador. Os modos básicos de transferência de 

calor, como a condução, convecção e radiação também foram 

usados para obter a distribuição de temperatura no estado 

estacionário do transformador. 

Mais recentemente, um modelo acoplado térmico-

eletromagnético para enrolamento tipo disco e tipo folha para 

propor distribuições de temperatura utilizando o MEF foi 

realizado por [11]. 

O modelo proposto foi baseado em mecanismos de 

transferência de calor, isto é, calor de condução, convecção e 

radiação, além de alguns mecanismos eletromagnéticos. Todas 

as superfícies de refrigeração foram identificadas e 

coeficientes de transferência de calor para cada superfície 

foram apresentados. O modelo foi aplicado a um 

transformador de potência do tipo seco de 2.000kVA sob 

diferentes condições de carga. Temperaturas experimentais 

foram medidas com termopares e termômetros de 

infravermelho e usadas para comparar os resultados das 

simulações dos elementos finitos. Ainda, neste modelo, foi 

utilizado o software comercial COMSOL para modelagem 

térmica em 2D [11]. 

 Os resultados de [6]-[11] mostraram razoável 

concordância entre os dados calculados e os dados 

experimentais. 

Neste artigo é apresentado um estudo térmico de 

transformador a seco de 500kVA em estado estacionário, com 

abordagem baseada nos três mecanismos de transferência de 

calor: condução, convecção e radiação; em coordenadas 

cartesianas, utilizando o MEF como método numérico e o 

software livre FEMM (Finite Element Method Magnetics) em 

2D para a realização da simulação térmica. 

III.  ESTUDO TÉRMICO EM TRANSFORMADORES A SECO 

A equação geral da difusão de calor em coordenadas 

cartesianas 2D e estado estacionário é representada em (1), na 

qual fornece ferramenta básica para a análise da condução de 

calor. A partir da solução desta equação pode-se obter a 

distribuição de temperaturas T (x, y) de um material em regime 

permanente [12]. 
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Tal que kx e ky são a condutividade térmica [W/(m.K)] nas 

direções de x e y, q é a geração de calor em volume [W/m³] e 

T é a temperatura [K]. 

De acordo com [13], o termo geração de calor ( q ) é 

definido em (2) como a quantidade de energia térmica que é 

gerado por unidade de volume, que por sua vez é determinado 

pela quantidade de perda de potência num volume unitário. 
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Onde gerE é a taxa total de geração de calor [W], I é a 

corrente elétrica [A], R é a resistência elétrica [Ω], e V é o 

volume do condutor [m³]. 

A taxa total de geração de calor é uma função da 

quantidade de fluxo de corrente em um condutor e a 

resistência do referido condutor. 

A resistência do condutor é calculada conforme (3). 
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Tal que ρe é a resistividade elétrica [Ω.m], l é o 

comprimento médio do condutor [m] e Ac é a área do condutor 

[m²]. 

 

A.  Condições de Contorno 

Para a resolução de (1) se torna necessário definir 

condições de contorno apropriadas, a fim de se obter uma 

solução única para o problema [14]. 

As equações de convecção (4) e radiação (5) foram 

utilizadas como condições de contorno de (1). 
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Onde h é o coeficiente de transferência de calor convectivo 

[W/(m².K)], T0 é a temperatura ambiente [K], ε é a 

emissividade da superfície, σ é a constante de Stefan-

Boltzmann [W/(m².K
4
)] e n representa a direção normal para o 

limite. 

IV.  PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

O transformador utilizado para as medidas experimentais 

foi de 500kVA da marca Comtrafo, que possui relação de 

transformação de 13,8kV para 220/127V, e está em pleno uso 

no campus São Bernardo do Campo da Universidade Federal 

do ABC. 

Os equipamentos utilizados para medições de temperatura 

foram um termovisor, também conhecido como câmara de 

imagens térmicas, da marca Fluke – modelo Ti25, e um sensor 

de temperatura do tipo PT100 da marca Electron - modelo 

Monitemp, instalado de fábrica no enrolamento de baixa 

tensão do transformador, conforme pode ser visualizado na 

Fig. 1. 
 

 

Fig. 1. Sensor de temperatura instalado no enrolamento de baixa tensão do 
transformador de 500kVA. 

 

Para a realização das medidas de grandezas elétricas, tais 

como: tensão, corrente e potência, utilizou-se um analisador 

trifásico de energia da marca/modelo Fluke 435 - Three Phase 

Power Quality Analyzer. Foram coletadas as grandezas no 

mesmo instante em que os dados de temperatura foram 

medidos. 

Para a interpretação e tratamento dos dados coletados 

foram utilizados o software SmartView™ do termovisor e o 

PowerLog do analisador Fluke 435.  

Uma vez que o comportamento térmico é análogo nas três 

fases (bobinas) do transformador, tanto as medidas quanto as 

simulações foram realizas em apenas uma das fases. A Fig. 2a 

[15] ilustra os detalhes de uma das fases do transformador 

utilizada para a coleta de medidas e a Fig. 2b a variação 

térmica encontrada na superfície externa utilizando a câmera 

de imagens térmicas (termovisor). 

 
Fig. 2. Detalhe de uma das fases do transformador utilizada para medida (a) e 

sua variação térmica para determinada potência medida em ºC (b). 

 

Como o termovisor possui uma tela visível limitada e 

existiam restrições de espaço no local onde o transformador 

está localizado, utilizou-se a união de quatro segmentos de 

imagens do termovisor, sendo todas de mesma escala, 

formando assim uma única imagem de variação térmica na 

superfície do transformador, conforme visualizado na Fig. 2b. 

A Tabela I demonstra os dados coletados do analisador de 

energia elétrica, para quatro diferentes situações de 

carregamento (potências). 
 

TABELA I 

DADOS COLETADOS DO ANALISADOR DE ENERGIA PARA DIFERENTES 

POTÊNCIAS DE CARREGAMENTO 

Leitura Tensão [V] Corrente [A] Potência [VA] 

1 128,8 63,66 8.200 

2 128,4 74,83 9.608 

3 128,7 97,44 12.540 

4 128,5 130,82 16.810 

 

A Tabela II demonstra os resultados de temperatura 

coletados do termovisor e do sensor térmico considerando as 

quatro diferentes potências de carregamento da Tabela I. 
 

TABELA II 
DADOS COLETADOS DOS MEDIDORES DE TEMPERATURAS PARA DIFERENTES 

POTÊNCIAS DE CARREGAMENTO 

Leitura 
Temp. 

Ambiente [ºC] 

Temp. Termovisor [ºC] Temp. 

Sensor [ºC] Inferior Superior 

1 23 31,3 33,8 50,3 

2 27 31,7 34,5 50,6 

3 31 32,0 34,8 50,7 

4 28 31,8 34,9 50,8 

V.  SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

Como etapa de pré-processamento e para a realização do 

desenho em 2D do transformador no software FEMM foram 

utilizadas as características construtivas fornecidas pelo 

fabricante e utilizadas também as dimensões constantes em 

[9]. 

A criação da geometria do núcleo e dos enrolamentos de 

baixa e média tensão (BT e MT) foram realizadas apenas em 

uma das fases do transformador. Considerando a simetria dos 

lados da fase e para reduzir a velocidade do processo de 

solução do sistema, a simulação foi realizada em apenas um 
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lado da bobina, conforme pode ser visualizado na Fig. 3. 
 

 
Fig. 3. Desenho em 2D de um lado da fase do transformador no software 

FEMM. 

 

Os dados das características térmicas dos materiais 

empregados no núcleo, enrolamentos de média/baixa tensão e 

no material isolante, tais quais: aço silício M4, alumínio liga 

1350 (têmpera O) e resina epóxi, respectivamente, e suas 

variações de condutividade térmica em relação ao aumento da 

temperatura também foram fornecidas pelo fabricante. Essas 

características térmicas dos materiais empregados e do ar 

ambiente foram consideradas nas simulações. 

Como condições de contorno, as variáveis utilizadas na 

resolução da equação (4) foram: coeficientes convectivos e 

temperatura ambiente. Para a resolução da equação (5) as 

variáveis envolvidas foram: emissividade e temperatura 

ambiente. 

Com isso, para atender as variáveis exigidas em (4), a 

superfície onde ocorre a transferência de calor por convecção 

dos enrolamentos foi identificada e dividida em seções ao 

longo da altura, sendo essas divisões uniformes em todo o 

enrolamento de baixa e média tensão. Os valores dos 

coeficientes convectivos superior e inferior de [11] foram 

utilizados como referência para a simulação. Os coeficientes 

convectivos do intervalo entre o limite superior e inferior 

foram calculados com base na diferença de temperatura e no 

número de seções consideradas. 

Em (5), para os valores de emissividade, utilizaram-se os 

dados de [13] como referência e aproximação dos valores. Os 

valores das emissividades são baseados na temperatura de 

300K. Os valores inseridos das temperaturas ambiente tanto 

para (4) quanto para (5) foram os obtidos na Tabela II. 

No software FEMM considerou-se também os valores 

calculados de taxa total de geração de calor [W]. Tais valores 

são calculados conforme equação (2), no qual variam com a 

corrente e a resistência elétrica. A corrente elétrica (I) foi 

coletada diretamente no transformador através do analisador 

de energia elétrica, conforme verificado na Tabela I. Para o 

cálculo da resistência do condutor foi utilizada a equação (3). 

Para finalizar o pré-processamento, adequou-se o domínio 

computacional e realizou-se o refinamento das malhas, que 

resume-se em aumentar o ângulo mínimo permitido para que 

pequenos triângulos sejam criados. Com isso, criaram-se as 

malhas, sendo que os domínios do problema foram divididos 

em elementos finitos usando elementos triangulares Lagrange, 

que é o tipo de elemento padrão do FEMM.  

A Fig. 4 exibe as malhas de todos os domínios, incluindo 

núcleo e enrolamentos de média e baixa tensão. 
 

 
Fig. 4. Domínios de elementos finitos divididos em elementos triangulares. 

 

A etapa de processamento consiste na resolução do 

problema, com base nos parâmetros e variáveis definidas no 

pré-processamento. O software realiza internamente a 

representação matricial de cada elemento, formação da matriz 

de coeficientes global, aplicação das condições de contorno e, 

por fim, a solução de todo o sistema. Após isso tem-se a 

última etapa de atividades a serem executadas em qualquer 

simulação por análise dos elementos finitos, consistindo no 

pós-processamento, que é a disponibilização dos resultados 

gráficos e numéricos para as análises pertinentes. 

VI.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados do estudo térmico encontrados na etapa de 

pós-processamento são visualizados na Fig. 5. 

 Na aproximação em destaque da Fig. 5 visualiza-se que as 

temperaturas na parte superior são mais altas que na parte 

inferior, isto porque aplicou-se coeficientes convectivos 

diferentes nas seções das superfícies dos enrolamentos, 

estando de acordo com as variações dos valores coletados em 

campo para os enrolamentos de média tensão. 
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Fig. 5. Visualização dos resultados da simulação térmica. 

 

Os dados das temperaturas encontradas na Fig. 5 estão em 

Kelvin, no qual a Tabela III mostra os valores dos pontos em 

°C, juntamente com o comparativo entre as temperaturas 

medidas experimentalmente com os valores obtidos na 

simulação térmica, assim como o erro absoluto e relativo. 
 

TABELA III 
COMPARATIVO DAS TEMPERATURAS MEDIDAS E SIMULADAS E SEUS 

RESPECTIVOS ERROS 

Potência 

[VA] 
Local 

Temperatura 

Medida 

[ºC] 

Simulada 

[ºC] 

Erro 

Absoluto 

[ºC] 

Erro 

Relativo 

8.200 

Superfície 
MT Inferior 

31,30 33,75 2,45 8% 

Superfície 

MT Superior 
33,80 36,85 3,05 9% 

Enrolamento 
BT 

50,30 54,90 4,60 9% 

9.608 

Superfície 
MT Inferior 

31,70 34,70 3,00 9% 

Superfície 

MT Superior 
34,50 37,65 3,15 9% 

Enrolamento 
BT 

50,60 54,70 4,10 8% 

12.540 

Superfície 
MT Inferior 

32,00 34,80 2,80 9% 

Superfície 

MT Superior 
34,80 37,85 3,05 9% 

Enrolamento 
BT 

50,70 55,50 4,80 9% 

16.810 

Superfície 
MT Inferior 

31,80 34,50 2,70 8% 

Superfície 

MT Superior 
34,90 37,85 2,95 8% 

Enrolamento 
BT 

50,80 55,60 4,80 9% 

 

Nota-se na Tabela III que os resultados apresentaram erros 

absolutos e relativos baixos e que houve uma relação direta do 

aumento de temperatura de operação do transformador quando 

comparada com o aumento da potência (carga) do 

transformador e com a temperatura ambiente. 

O gráfico da Fig. 6 ilustra os dados apresentados na Tabela 

III, em que demonstram as variações das temperaturas 

medidas e simuladas para a potência de 16.810VA. 
 

 
Fig. 6. Temperaturas medidas e simuladas com potência de carregamento de 

16.810VA. 

 

Comparando-se a Fig. 2b, imagem coletada em campo, 

com a Fig. 5, imagem simulada, verifica-se que ambas 

possuem um gradiente de temperatura vertical. Essa 

característica ocorre devido a transferência de calor convectiva 

ser maior na parte inferior e menor na parte superior, obtendo-

se maiores temperaturas na superfície superior e menores na 

superfície inferior. Ainda, torna-se evidente que a temperatura 

do ar é aquecida com o aumento do comprimento axial, com 

isso, o efeito de arrefecimento por convecção natural é, por 

conseguinte, maior nos enrolamentos inferiores. 

Verifica-se ainda na Fig. 6 que os valores medidos 

experimentalmente comparados com os valores simulados, 

para uma mesma potência, também apresentaram 

concordância na variação de temperatura na superfície e nos 

enrolamentos do transformador. 

A.  Análise dos Erros 

Os erros encontrados e descriminados na Tabela III podem 

ser resultantes das condições consideradas na simulação 

térmica ou até mesmo por imprecisões nas medidas 

experimentais.  

Dessa maneira, efeitos de alguns fatores na distribuição de 

temperatura das medidas coletadas em campo e das 

simulações realizadas no software FEMM podem ter 

influenciado os resultados, tais como: 

- imprecisões e incertezas envolvendo as leituras da 

temperatura pelo termovisor e pelo sensor, na parte 

experimental; 

- erros causados por cálculos numéricos devido a algumas 

operações computacionais, como arredondamentos e 

estimativa, na parte teórica. 

Outros pontos de destaque são: 

a. Considerou-se apenas o estudo térmico do 
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transformador, não levando em consideração as 

interferências eletromagnéticas no enrolamento e no 

núcleo do transformador; 

b. Não foi considerada a variação da resistividade do 

condutor com o aumento da temperatura do enrolamento 

e da temperatura ambiente, considerando que a 

resistividade, e consequentemente a resistência, variam 

com o aumento da temperatura ao longo do tempo;  

c. A simulação foi realizada no domínio 2D e em 

coordenadas cartesianas, sendo que o domínio 

computacional 3D e coordenadas cilíndricas poderiam 

apresentar valores mais precisos, uma vez que se 

aproximam mais das configurações e geometrias reais do 

transformador; 

d. Algumas medidas do tamanho/dimensões para a 

formação da geometria do transformador foram 

aproximadas, contribuindo também para a divergência de 

valores medidos e simulados; 

e. Os valores das condições de contorno para os 

coeficientes convectivos e emissividades também foram 

aproximados para a geometria e para os materiais 

aplicados, respectivamente. 

VII.  CONCLUSÕES 

A análise de transferência de calor permite prever a 

temperatura em diversos locais do transformador e a 

distribuição de temperatura considerando diferentes condições 

de operação.  

Neste trabalho foi possível demonstrar que o método de 

análise de elementos finitos fornece uma ferramenta eficaz 

para a determinação das temperaturas ao longo de um 

transformador do tipo seco sob carga.  

Considerando que o transformador foi simulado em 

geometria bidimensional, com algumas características e 

medidas do tamanho/dimensões aproximadas, tem-se que a 

simulação térmica mostrou concordância com as variações de 

temperatura do transformador coletados em campo. 

Nesse sentido, os resultados deste estudo podem 

proporcionar aos fabricantes uma melhor compreensão da 

natureza da transferência de calor nos transformadores, 

podendo ajudar a lidar com os estresses térmicos de forma 

mais eficazes. 
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