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1. Introdução 
 
 
Os transformadores de medida  não são caros relativamente a 
outros equipamentos de uma rede elétrica de transmissão e 
distribuição. 
 
Seu funcionamento praticamente passivo, com tecnologias 
que aparentemente não apresentavam evolução significativa 
em décadas passadas, não veio impedir que na última década 
e meia seus fabricantes se empenhassem, e por aquele motivo 
competitivamente, na detenção do Estado da Arte destes 
equipamentos. 
 
A busca de tecnologias avançadas e de ponta se impôs e 
justificou por vários motivos dentre os quais: 
 
- Garantir a suportabilidade a esforços mecânicos impostos 
por altas correntes de curto-circuito: conhecimento de 
materiais novos e total comprovação da suportabilidade do 
projeto mediante vasta série de ensaios. 
 
- Restringir eventuais acidentes dentro de uma pequena área 
circum-adjacente ao TI, evitando maiores danos: projeto com 
segurança reforçada ("explosion safe"). 
 
- Prover o funcionamento seguro de sistemas de EAT, onde 
tecnologias obsoletas jamais se aplicariam: novas técnicas de 
isolamento e distribuição do campo elétrico, divisão 
capacitiva, balanço térmico, etc. 
 
- Responder a condições geofísicas: segurança anti-sísmica e 
materiais e componentes resistentes às severas solicitações 
impostas. 
 
- Prover o funcionamento contínuo, respondendo 
corretamente aos distúrbios, e alimentando proteções ultra-
rápidas do sistema elétrico: núcleos linearizados. 

 
Finalmente o Estado da Arte  de TI chega hoje à fibra ótica, 
utilizando-se dos efeitos Faraday e Pockels e  a bobina de 
Rogowski, colocando no mercado os TI ditos não-
convencionais. 
 
 
2. O Estado da Arte de TI 

 
 
- Projeto Eletromecânico 
 
 
 
 
 

 Fig.1 
 
Observando o transformador na Fig.1, vários pontos 
tecnológicos podem ser comentados: 
 
A suportabilidade mecânica depende  principalmente do 
número de espiras definido para o enrolamento primário 
do TC.  Este número não é escolhido aleatoriamente no 
cálculo de um TC, mas devem estar dentro dos limites 
estabelecidos e comprovados por ensaios em real 
grandeza de curto-circuito. 
 

 



 
Estes ensaios realizados após a concepção e projeto de 
determinado tipo de TC e várias outras vezes, durante as 
décadas em que permanecerá na linha de fabricação, são 
hoje também um dos muitos requisitos para validação do 
projeto num Sistema de Qualidade implantado. 
 
As várias tecnologias de construção do primário de um TC 
impõem limites à suportabilidade mecânica: 

 
  Fig. 2             

 
. Os tipos de primários "hair pin" e pêndulo , 
Fig.2, aplicam-se em casos de correntes nominais 
mais baixas, de 200 a 1600A, e de correntes de 
curto-circuito também mais baixas, devid 
o a limitações de dissipação térmica e de esforços 
eletromecânicos com risco de fragmentação do 
isolador. 

 
 

. O tipo cabeça invertida, ou simplesmente tipo 
invertido, Fig.3, é particularmente vantajoso nos 
aspectos mencionados e em muitos outros. O 
primário muito mais curto diminui os esforços, 
elevando sua aplicabilidade em casos inclusive de 
altas correntes nominal  e  de   curto-circuito.  
A   disposição    construtiva     de   cabeça   no  
 
 
topo facilita a diminuição do diâmetro do 
isolador, fator importante no custo (do isolador e 

volume de óleo) do equipamento, a 
diminuição de diâmetros dos núcleos 
magnéticos, fator importante no dimensional 
e peso, e a segurança reforçada, como 
veremos mais adiante. 

 
 
 

 
 

Fig.3 
 
Ainda, a perfeita distribuição das espiras primárias não 
só evita efeitos de saturação local nos núcleos 
magnéticos, Fig.4, como também reduzem 
drasticamente o custo de ensaios de comprovação das 
classes de precisão de núcleos linearizados (TPY e  
TPZ). 
 
 Fig.4 
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A suportabilidade mecânica é ainda relacionada não só com 
o conhecimento de novos materiais mas, principalmente, 
com a detenção da perfeita técnica de sua utilização e 
aplicabilidade. É o caso de resinas epóxicas que exigem um 
controle minucioso de qualidade na recepção, 
armazenamento e, sobretudo, no processo para utilização na 
linha de fabricação do equipamento. 
 
- Isolamento Papel-Óleo 
 
Os estudos deste tipo de isolamento contam várias décadas, 
chegando hoje a um alto nível tecnológico. 
 
Entre os pontos básicos para a obtenção e conservação de 
alto nível de qualidade deste dielétrico, apontam-se o 
controle da umidade, a hermeticidade e a compatibilidade de 
materiais empregados na fabricação. 
 
A umidade provoca uma deterioração da qualidade mecânica 
do papel, rompendo as cadeias de glucosa, enfraquecendo o 
papel, além de desencadear a deterioração química, podendo 
levar à total destruição do equipamento. 
 
O controle de umidade é obtido através de tratamento 
especial do óleo isolante e pré-secagem da parte ativa sob 
vácuo. A qualidade do dielétrico é conseqüência direta da 
qualidade e eficiência do controle do processo de tratamento 
do óleo, secagem  do papel isolante e enchimento dos 
aparelhos. A eficácia deste processo é comprovada pelos 
ensaios de descargas parciais (DP) dentro dos níveis 
preconizados por Normas (IEC 44-4) e critérios internos 
mais rígidos do fabricante e pelos ensaios de fator de 
potência (tangente delta) do transformador e do óleo 
isolante. 
 
 
 

 
 
 Fig.5 
 
 
 

A Fig.5 mostra a variação do fator de potência de uma 
amostra de papel impregnado com óleo, com três níveis 
de umidade, em função da variação da temperatura. 
Quanto mais baixo o nível de umidade, menor o fator de 
potência e a sua estabilidade com a variação da 
temperatura, o que evita o embalo térmico e o risco do 
rompimento brusco do dielétrico. 
As perdas dielétricas são dadas pela expressão abaixo 
onde C é a capacitância do equipamento. 

A conservação das qualidades dielétricas do isolamento 
papel-óleo é assegurada pela hermeticidade do 
equipamento. Esta hermeticidade é garantida pela 
qualidade e compatibilidade com o óleo dos materiais 
empregados em juntas de vedação, membranas e foles. 
 
O sucesso do isolamento papel-óleo e o ótimo 
desempenho durante toda sua vida útil é ainda 
resultado de tecnologia adotada, tal como a blindagem 
dos enrolamentos secundários dentro de uma caixa 
metálica. Tal tecnologia não só proporciona a 
blindagem destes enrolamentos contra sinais de alta 
freqüência que perturbam os sistemas de proteção 
conectados aos secundários do TC, como também 
permitem manter um mesmo isolamento, e muito bem 
conhecido, independentemente do número de 
enrolamentos secundários. Tal tecnologia facilita a 
aplicação de técnicas computacionais para otimização 
do dielétrico. 
 

 
      

Fig.6 
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Diversos programas computacionais auxiliam hoje o 
projetista na obtenção  de uma perfeita distribuição do 
campo elétrico, Fig.6, e  perfeita divisão capacitiva do 
dielétrico, Fig.7. Tais recursos permitem o dimensionamento 
otimizado do isolamento, trabalhando a gradientes seguros, e 
seu comportamento ideal, quando solicitado por 
sobretensões de alta freqüência originárias de manobras no 
sistema. 
 

  
  
 Fig.7 
 
A compatibilidade de materiais com o óleo e do óleo com 
materiais empregados na fabricação é ponto fundamental do 
controle e garantia da qualidade, visando a integridade do 
isolamento papel-óleo e a sua conservação durante a vida 
útil do equipamento. A incompatibilidade leva à deterioração 
do isolante papel-óleo, com conseqüências graves a curto ou 
longo prazo. A incompatibilidade com materiais de juntas de 
vedação ou membranas e foles de compensação de volume 
de óleo pode implicar a penetração gradativa de umidade, 
com as sérias conseqüências tratadas acima. Portanto, a 
neutralidade de qualquer material sobre o óleo e vice-versa é 
verificada em testes de tangente delta a quente, testes de 
envelhecimento, em quantidades proporcionais em peso ou 
área ao volume do óleo. 
 
- Compensação de Variação de Volume de Óleo 
 
O sistema de compensação de variação de volume de óleo 
assume grande importância, não propriamente pela 
compensação, mas por seu comprometimento com a 
integridade dielétrica do equipamento. 
 
O sistema de compensação, membranas ou foles, e seu 
material de fabricação, sintético ou metálico, relacionam-se, 
através da hermeticidade e da compatibilidade, com esta  

O sistema de material sintético é constituído de duas 
membranas justapostas e cingidas por cintas metálicas à 
cabeça do equipamento. A membrana interna é de 
material compatível com o óleo e a membrana externa, 
com  o ozônio, gás notadamente presente em 
subestações. Fig.8. 
 

 
  
 Fig.8 
 
O sistema de material metálico exige alta técnica na 
solda dos gomos metálicos que trabalham 
mecanicamente na expansão e retração do volume de 
óleo. Permite a conservação de baixos níveis de 
umidade obtidos nos processos de secagem do papel e 
tratamento do óleo, sendo aplicável em equipamentos de 
EAT, onde as tangentes delta do isolamento e do óleo 
devem manter-se significativamente baixas para 
limitação das perdas dielétricas. 
 
Nenhum destes dois sistemas mencionados deve incluir 
um colchão de nitrogênio. O colchão de nitrogênio 
apresenta o inconveniente de que a solubilidade do gás 
no óleo aumenta com a pressão Fig.9  pela expansão do 
óleo com o aumento da temperatura. 
 
 

integridade do isolamento papel-óleo, nos aspectos tratados 
acima. 

 
Fig.9 

 

 
Uma redução brusca da temperatura implica o retorno 
do gás dissoluto ao estado gasoso, formando bolhas no 
óleo, que, em presença do campo elétrico, provocam 
descargas parciais. As descargas parciais causam o 



envelhecimento do isolamento. Inconveniente grande 
também é que as variações de pressão internas são 
significativas em operação normal, tornado necessário um 
reforço das juntas de vedação, dificultando o alívio de 
pressões internas no caso de defeito. Este reforço dificulta o 
alivio de pressões internas no caso de falha, impossibilitando 
uma utilização da nova concepção Α segurança reforçada≅ . 
Pode ser ver isto com as equações abaixo: 
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Assim resulta: 
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Como exemplo, para valores reais, a sobrepresão é: 
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- Segurança Reforçada 
 
A estatística mundial (Cigré 57/1990) mostra que a 
probabilidade de falha com um transformador de 
medida é de aproximadamente 1/2000 unidades-ano. 
 
O objetivo de uma garantia de segurança reforçada é, 
portanto, minimizar os danos resultantes  de uma falha e 
restringi-los a uma área circum-adjacente ao 
transformador sinistrado. 
 
A segurança reforçada resulta da coordenação de vários 
aspectos tecnológicos para se limitar as conseqüências 
que, às vezes desastrosas e até mesmo dramáticas, 
possam originar-se em falhas não necessariamente por 
causa de um defeito de fabricação, mas que podem 
provocar a explosão do equipamento. 

 
Deste modo os vários aspectos tecnológicos já vistos 
concorrem para esta finalidade: 
 
- Redução do diâmetro do isolador e com isto, redução 
do volume de óleo, material inflamável. 
 
- Evitar sobre-pressões  e esforços mecânicos no interior 
do isolador, evitando a explosão e estilhaços de 
porcelana. Para esta finalidade, contribuem: 
 

. Tipo invertido do TC: a colocação da parte 
ativa no topo do transformador evita que o 
ponto de ruptura do isolamento provocado 
pela falha se localize dentro ou abaixo do 
isolador; a corrente de falha externa ao TC 
não percorre o interior do isolador, o que 
provocaria esforços mecânicos. 

 
. Caixa metálica de blindagem dos 
enrolamentos secundários e sua conexão à 
terra: o rompimento do isolamento estabelece 
uma corrente de curto-circuito que percorre o 
interior do isolador unidirecionalmente, sem 
esforços mecânicos, e é conduzida pela 
própria seção da caixa de blindagem, tubo de 
passagem de saídas secundárias e conexão 
por cordoalhas, do tubo à terra.  

 
. Dispositivo de alívio de pressão: o projeto 
do equipamento prevê setores de alívio de 
pressão de gás na parte inferior  da  cabeça  

em resina e na parte superior da cabeça, 
constituindo o próprio sistema de compensação de 
volume de óleo um dispositivo de alívio de 
pressões internas à cabeça. 

 
 
A segurança reforçada deve ser comprovada por ensaios 
em laboratórios oficiais como KEMA-Holanda, 



provocando a falha do equipamento por um defeito de 
fabricação intencionalmente previsto para esta finalidade. 
 
 
- Suportabilidade Sísmica 
 
 
Durante um terremoto e após sua ocorrência, é de extrema 
importância manter o sistema de fornecimento de energia 
elétrica em funcionamento. Quaisquer equipamentos 
elétricos para zonas sísmicas devem, portanto, ser projetados 
para suportar, sem danos, os esforços e solicitações a que 
são submetidos, mesmo nos casos de sismos de grande 
magnitude. 
 
A avaliação da capacidade de um determinado equipamento 
poder responder sem danos a um sismo futuro parte de 
vários cálculos e ensaios. Os parâmetros básicos  destes 
cálculos são os diversos registros das características 
(velocidade, freqüência e aceleração) do movimento de 
sismos anteriores. Estes registros resultam em curvas 
chamadas de Espectros Sísmicos, Fig.10, que caracterizam 
determinada região quanto aos sismos de probabilidade 
futura de ocorrência. 
 
 
 Fig.10 
A avaliação de um equipamento é executada tomando-se o 
limite de suportabilidade às solicitações de suas partes 
envolvidas, tomando-se um fator de segurança. Para 
transformadores de instrumentos, a parte crítica é o isolador 
na região pouco acima de seu ponto de fixação à base, onde 
o esforço de flexão imposto pelos movimentos sísmicos é 
máximo. 

 
Os sistemas de avaliação, tomando diversas 
combinações de esforços que possam ocorrer 
simultaneamente - sismo, carga nos terminais primários, 
curto-circuito, vento - podem ser: 
 
- Análise computacional por elementos finitos. Veja-se a 
distribuição de solicitações em um isolador, Fig.11 
 
 
 

Fig.11 
 
- Análise por analogia do transformador a um pêndulo 
simples: é calculada a aceleração no centro de gravidade 
do transformador, tomando-se como base o espectro da 
região. A solicitação total na parte crítica é então 

calculada. 
 

A freqüência natural do transformador é obtida por ensaio de 
oscilação livre que consiste no relaxamento brusco de uma 
força aplicada à cabeça do transformador. 
 

A solicitação máxima para cálculos pode ser obtida por 
ensaios onde registram-se os momentos de flexão 
aplicados gradativamente até a ruptura dos isoladores. A 
resistência de ruptura de isoladores de porcelana, 
quando adotada acima de 110 daN/cm2, deve ser 
comprovada através de ensaios destrutivos de no 
mínimo 5 isoladores. 
 

 

 



A resistência dos isoladores é grandemente aumentada 
quando sua matéria prima é constituída por massa cerâmica 
aluminosa e, ainda, quando o sistema de fixação à base do 
transformador é mudado de flanges de cingimento para 
flanges cimentados ou selados. Todavia, estes ganhos de 
resistência podem não ser suficientes para atender, com o 
fator de segurança, às solicitações mais severas. Neste caso, 
passa-se à utilização de amortecedores sob os pontos de 
fixação da base à estrutura ou pedestal.  
 
Os amortecedores para esta aplicabilidade sísmica são 
resultados de estudo, pesquisa e ensaios em real grandeza 
sobre mesas vibratórias. Sua ação é abaixar a freqüência 
natural do equipamento, reduzindo a amplificação dos 
movimentos impostos pelo sismo. Vários modelos foram 
desenvolvidos pela ALSTOM T&D LTDA, Bélgica, sendo 
alcançado um amortecimento de até 17%, como os 
amortecedores utilizados em TC's de 765 kV instalados em 
regiões de sismos severos no Chile e Venezuela. 
 

 
- Comportamento de TC em Regime Transitório 
 
 
O comportamento de um TC durante um curto-circuito 
depende da relação entre as características do próprio TC e 
as características da carga que está alimentando e do circuito 
onde está inserido, bem como do instante em que o curto-
circuito se estabeleceu. 
 
As características do circuito (Tp=L/R) e o instante do 
estabelecimento do curto-circuito impõem a forma da 
corrente de curto-circuito, simétrica ou assimétrica. A 
corrente de curto-circuito é totalmente assimétrica 
(A=100%) se o curto-circuito é estabelecido no instante em 
que a tensão do passa por zero, como indicado na Fig.12. 
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 Fig.12 
 
 
As características do TC (seção do núcleo e constante 
de tempo secundária Ts) são projetadas para atender às 
exigências quanto à precisão e tempo de manutenção 
desta precisão (t'al) até, pelo menos, a atuação do relé. 
As características do TC dependem, portanto, do fluxo 
que passa pelo núcleo, imposto pela corrente de curto-
circuito, principalmente pela sua componente 
exponencial. Esta componente gera um fluxo da ordem 
de 30 (=ωTp) vezes o fluxo gerado pela componente 
senoidal. A seção do núcleo, sendo proporcional à carga 
do TC (Rs+R carga+cablagem), deve ser majorada de: 
 
 
- um fator Kssc (=Ith/Ipn) que representa quantas vezes o 
fluxo senoidal da corrente de curto-circuito é maior que 
o fluxo à corrente nominal. 
 
- de um fator Kt (=ωTp+1) para permitir a passagem dos 
fluxos exponencial e senoidal da corrente de curto-
circuito. 
 
O núcleo adquire dimensões enormes para evitar a 
saturação. Esta seção deve ser duplicada se há 
religamento, pois, se não há entreferro,  a reatância do 
ramo magnetizante é muito grande e a indução 
remanente é significativa (entre 80% e 100% da indução 
máxima atingida). 
 
 
 
 
 

 
 

Provendo-se o núcleo de entreferros, o fator Kt é 
reduzido, mas o dimensionamento do núcleo continua 



ainda dependendo de o disjuntor estar previsto para um ciclo 
ou dois ciclos (religamento após o tempo morto tfr): C-O ou 
C-O-tfr-C-O. 
 
Quando há um ciclo, C-t=al-O, Kt=Ktf ("up to first cycle 
end") e é função do tempo t=al, durante o qual a precisão 
deve ser mantida. Este fator depende também do fator A de 
assimetria da corrente de curto-circuito, normalmente 
avaliado entre 50% e 100%. 
 

Quando há dois ciclos, C-t=-O-tfr-C-t≅al-O, Kt=Ktd ("up to 
second cycle") e é função do tempo t= até a abertura do 
disjuntor no primeiro ciclo, do tempo morto tfr e do tempo 
t≅al, durante o qual a precisão deve ser mantida no segundo 
ciclo. A primeira parcela deste fator depende do fator A1 de 
assimetria da corrente de curto-circuito no primeiro ciclo, 
normalmente avaliado entre 50% e 100%. A penúltima 
parcela deste fator depende do fator A2 de assimetria da 
corrente de curto-circuito no segundo ciclo, normalmente 
avaliado em 100%, visto ser normalmente previsto o 
fechamento do disjuntor no instante em que a tensão passa 
por zero, resultando assimetria total. 
 

 
 
A Norma IEC 44-6 orienta a especificação de TC's para 
regime transitório e define três classes de precisão: 
 
 
- TPX :    . Núcleo sem entreferro. 

  . Precisão garantida na restituição 
secundária das duas componentes da 
corrente de curto-circuito primária. 

 
 
 

  .  Não é previsto religamento. 
 
- TPY :    . Núcleo com pequenos entreferros. 

  . Precisão garantida na restituição 
secundária das duas componentes 
da corrente de curto-circuito 
primária. 

 
- TPZ :   . Núcleo com grandes entreferros. 

  . Precisão garantida somente na 
restituição secundária da 
componente senoidal da corrente 
de curto-circuito primária. 

 
A especificação de TC's para condições transitórias 
deve ser cuidadosa para não se incorrer em exageros de 
carga (Rcarga+cablagem) , valores elevados da constante de 
tempo primária (Tp), alto valor da corrente de curto-
circuito (Kssc) e, ainda, avaliar corretamente o fator de 
assimetria (A1 e A2) e a classe de precisão necessária 
(TPX, TPY ou TPZ). Todos estes pontos, se não 
corretamente analisados, levam ao 
sobredimensionamento do TC e a custos muito 
elevados. Pode-se sensibilizar da importância da correta 
especificação para esta finalidade, observando a Fig.13, 
onde se ve a evolução na especificação de um TC, antes 
com carga clássica 30 VA5P20, depois 30 VA TPZ, 30 
VA TPY e hoje em dia 3 VA TPZ com relés ultra 
rápidos. 
 
 Fig.13 

 
 
 
 
 

O perfeito desempenho destes TC's depende de alta 
tecnologia no processo de fabricação que garantem 
resultados práticos idênticos aos previstos na teoria, 
revalidando o projeto. 
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A técnica de fixação dos entreferros deve garantir sua 
inalterabilidade durante toda a vida do TC, mesmo quando 
submetidos às mais severas solicitações sísmicas. 
 
Ensaios de curto-circuito, por método direto, para 
comprovação do desempenho, realizados em laboratórios 
oficiais, confirmam os resultados obtidos por ensaios 
indiretos. Isto revalida os ensaios indiretos como 
comprovação da exatidão em regime transitório, evitando ao 
cliente os altos custos do ensaio por método direto. Tais 
vantagens são somente obtidas através da alta tecnologia de 
tipo invertido e primário simetricamente distribuído, 
evitando a saturação local e enrolamentos de compensação 
que desabonam a equivalência dos ensaios pelos métodos 
direto e indireto. 
 
- Transformadores Não-Convencionais 
 
Transformadores não-convencionais são sensores óticos. A 
ALSTOM T&D LTDA. desenvolveu tipos de 
transformadores, utilizando dois princípios, efeito Faraday e 
bobina de Rogowski,para TC's, e efeito Pockels, para TP's, 
todos com fibra ótica: 
 
 Fig.14 
- Efeito Faraday: é um fenômeno magneto-ótico que se 
manifesta pela rotação do plano de polarização de uma onda 
de polarização linear, luz monocromática, através de um 

material de determinado comprimento, submetido a um 
campo magnético, Fig.14. A intensidade da corrente é 
proporcional ao ângulo de rotação medido. 
 
 
- Bobina de Rogowski: é um enrolamento condutor 
bobinado sobre um núcleo toroidal não-ferromagnético, 
portanto linear e não saturável. Em freqüências 
industriais, esta bobina funciona alimentando uma carga 
resistiva de alto valor. A tensão que surge nos terminais 
da bobina é a derivada da corrente primária, referida ao 
secundário, bastando, portanto fazer a integração desta 
tensão para se obter a imagem da corrente primária. Fig. 
14. 
 
 
- Efeito Pockels: é um fenômeno ótico de desvio da 
polarização da luz monocromática, mas que ocorre na 
presença do campo elétrico. A diferença de potencial 
deve ser cuidadosamente levada até as duas faces do 
cristal, necessitando-se a presença de um divisor 
capacitivo, Fig.15.  
 
 
 Fig.15 
 
 

 
 
 
 
 

Estes princípios permitiram o projeto  de  equipamentos 
com as seguintes vantagens: 
 
- Utilização de fibra ótica, permitindo o abandono de 
técnicas convencionais de isolamento (papel-óleo) entre 
a alta e baixa tensões. 
 

 

 



- Interconexão por fibra ótica entre o equipamento e a sala 
de comando da subestação. 
 
- Equipamentos leves e compactos. 
 
- Respostas lineares. 
 
 
O projeto ainda apresenta algumas dificuldades para sua 
total aplicabilidade em larga escala, tais como tornar os 
sensores insensíveis às variações de temperatura, hoje já 
possível na faixa de -50oC a +50oC, e a demonstração que 
sua aplicabilidade em redes não causará maiores problemas, 
desde que se estabeleçam as Normas com a maior brevidade. 
 
Demonstrada a exeqüibilidade dos transformadores não-
convencionais, hoje existem unidades experimentais de 525 
kV energizadas e em operação na EDF (França) e na 
subestação de Keeler da Bonneville Power Administration 
(USA). 
 


