
Prevenção de Falhas em  

Transformadores de Potência 

através da Análise de Gases 

Dissolvidos – DGA 



Transformer Oil – DGA 

From sampling to analysis 

 

 

Falhas em 

Transformadores 



Os transformadores podem falhar… 



Exemplo de custo de uma falha: 

$52 MILHÕES!!! 

 

As falhas podem causar enormes perdas… 



Obter informações consistentes sobre uma taxa de falhas é 

complicado. A informação não é facilmente encontrada e em 

muitos casos nem é divulgada. 

 

Os transformadores são equipamentos muito confiáveis que tem 

uma baixa taxa de falha elétrica. No entanto as falhas em 

transformadores são consideradas como eventos de baixa 

frequência e de alta consequência. Explosões e incêndios podem 

causar fatalidades, danos catastróficos à propriedade, além dos 

custos envolvidos pela interrupção do serviço. 

Quantas vezes se pode falhar? 



Abordagem estatística 

Diferentes pesquisas, observações e estudos já foram realizados 

tendendo a establecer uma taxa de falhas em transformadores. 

 

O CIGRE realizou um estudo “post-mortem” considerando 1.000 

falhas de 1968 a 1978 revelando que a taxa de falhas para todos os 

transformadores de potência era de cerca de 2%, podendo chegar a 

5% para os transformadores de extra alta tensão. 

 

Uma Guía da IEEE que resume 164 eventos de falhas chegou a 

uma conclusão similar. Um grande número de casos (51%) foram 

associados a falhas dielétricas relacionadas com problemas de 

fabricação. 

 

http://www.lordconsulting.com/images/stories/TechnicalPapers/pdf/2006-Conference_VSokolov1.pdf 



De acordo com uma pesquisa da IEEE, a taxa de falha de um 

transformador imerso em óleo é de 0.0062 falhas/unidade ao ano. Os 

transformadores de 10MVA ou mais, operando a tensões maiores que 

15kV, tem uma taxa de falha três vezes maior, como 0,0186 

falhas/unidade ao ano.  

Isto significa dizer que… 

 

 1 transformador terá uma falha em 53 anos 

 Um grupo de 10 transformadores terá uma falha em 5 anos 

 Em 100 transformadores haverá uma falha em 6 meses 

   E assim sucessivamente…. 

 

Source: A Statistical Justification For Preventative Maintenance By Michael Belanger 

 

Abordagem estatística 



Aproximadamente, 90% das falhas são consideradas de “evolução 

lenta”, isto é, podem evoluir em períodos de meses ou anos.  

As falhas chamadas de “evolução rápida” representam uma 

porcentagem menor e sua evolução pode se dar em horas ou dias. 

 

 

Source: Dr. M. Duval  “ Identifying and Analyzing Quick Developing Faults with DGA” 

Abordagem estatística 



Impacto Econômico 

De acordo com um estudo realizado pela HSB (Hartford Steam Boiler), o custo 

médio, considerando somente o dano à propriedade, é de US$9.000,00 por 

MVA (ou $9,00 por kVA). 

 

O maior número de reivindicações ocorreu no setor de Subestações Elétricas, 

porém a categoria com as mais altas somas pagas foi a de Transformadores 

de Geração (GSU) com um total superior a US$200 milhões. Não se levando 

em conta a parte de Interrupção de Serviço, a categoria de Transformadores de 

Geração ainda é a mais alta. Isto é de se esperar devido ao maior tamanho 

destes transformadores. 

 

Source: http://www.bplglobal.net/eng/knowledge-center/download.aspx?id=191 



Causas de  falhas 

Gráfico de Severidade / Frequência 

Source: http://www.bplglobal.net/eng/knowledge-center/download.aspx?id=191 



Por que falham? 

As análises mostram que embora as tendências de envelhecimento 

e a utilização possam mudar, os fatores básicos de causa destas 

falhas são os mesmos. 

• Deterioramento do isolamento 

 De acordo com a HSB, a idade média de transformadores que falharam  

 devido a deterioração do isolamento é de 17.8 anos… 

• Sobretensões nas linhas 

 Sobretensões, picos de tensão, problemas nas linhas / “flashovers” e outras 

 anormalidades na transmissão e na distribuição. 

• Mão de obra deficiente 

 Cabos soltos, soldas deficientes, isolamento de núcleo inadequado, objetos 

 estranhos ao tanque, etc. 

• Sobrecarga 

 Resultando em temperaturas excessivas que envelhecem prematuramente  

 o isolamento. À medida que este envelhece o papel perde a força. 

Source: 1997 Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Co. 



 

• Umidade 

 Inundações, vazamentos nas tubulações, tetos com goteiras, água que entra nos 

 tanques em vazamentos através das buchas ou uniões, umidade no óleo. 

• Manutenção inadequada 

 Controles desconectados, perda de refrigerante, acúmulo de sujeira e óleo, 

 corrosão. Não descobrir problemas incipientes quando ainda havia tempo 

 suficiente para corrigi-los. 

• Conexões soltas 

 Relacionado com a categoria anterior, a união imprópria de metais distintos, mal 

 ajuste de buchas, braçadeiras, porcas e parafusos. 

• Outros 

Source: 1997 Hartford Steam Boiler Inspection and Insurance Co. 

Por que falham? 



As falhas no isolamento são a principal causa de falhas. 

 

Há, na verdade, quatro principais fatores responsáveis pela deterioração do 

isolamento  

 

• Pirólise (calor) no papel / óleo 

• Oxidação do óleo devido a moléculas de oxigênio 

• Acidez, quando o óleo se oxida, torna-se mais ácido e perde força dielétrica 

• Umidade, devido a um mau processo de secagem ou vazamentos no tanque 

Causas de falhas 

Source: http://www.bplglobal.net/eng/knowledge-center/download.aspx?id=191 



O óleo é um hidrocarboneto, e como tal, é formado por moléculas de 

Carbono e Hidrogênio. 

Todas as causas mencionadas deixam um rastro no óleo em forma de 

gases / umidade dissolvidos. 

Molécula genérica de óleo 
CH

2
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3
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3
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Mediante: 

• Estresse térmico / elétrico 

• Exposição ao ar 

• Degradação da celulose 

• Reações químicas induzidas por contaminantes 

H2 - Hidrogênio 

CO 

CH4 - Metano 

C2H6 - Etano 

C2H4 - Etileno 

C2H2 - Acetileno 

CO2 Ocorre: 

• Rompimento da cadeia  
+  
• Re-agrupamento molecular 

Formação de Gases Dissolvidos 



• Corona:  Ionização de bordas afiadas de condutores, lacunas no papel, geram 

principalmente H2 e CH4. 

 

• Faíscas: Descargas elétricas simples que duram menos de 1 microsegundo, geram 

principalmente H2 e CH4. 

 

• Arcos: Descargas sustentadas, como resultado de uma corrente que atravessa um 

meio normalmente não condutor, geram principalmente C2H2 e H2. 

 

• Pontos quentes em metais: Conexões fracas/soltas, braçadeiras, parafusos, etc… 

geram principalmente C2H4, C2H6, CH4 (“gases de metais quentes”). 

 

• Sobreaquecimento – Papel: Refrigeração ineficiente, sobrecarga, etc… gera  

principalmente  CO e H2. 

 

• Sobreaquecimento – Óleo: Refrigeração ineficiente, dutos de óleo bloqueados, 

sobrecarga, etc... gera principalmente C2H4, C2H6, CH4. 

 

 

  . 

Falhas de Transformadores 



Tipos de falha – IEC 60599 

1. PD - Descargas Parciais (corona) 

2. D1 - Descargas de baixa energia 

3. D2 - Descargas de alta energia 
 

4. T1 - Falhas térmicas < 300° 

5. T2 - Falhas térmicas > 300°< 700° 

6. T3 - Falhas térmicas > 700° 



Tipos de falha – IEC 60599 

 

 

1. PD – Descargas Parciais, Corona 

• Descarga que cruza parcialmente o óleo isolante entre 

condutores (dentro ou junto a um condutor)  

• Descargas em bolhas de gás ou em espaços presos ao 

papel, como resultado de uma secagem insuficiente ou 

de uma fraca impregnação de óleo 

• As faíscas podem produzir pequenos furos ou 

perfurações carbonizadas no papel (difíceis de 

identificar) 

• Os gases chave são Hidrogênio, Metano, traços de 

Etano e Etileno 



Tipos de falha – IEC 60599 

 

 

2. D1 – Descargas de baixa energia 

• Faíscas de baixa energia (metais ou potenciais flutuantes) 

• Descargas entre braçadeiras, buchas e tanque, AT e terra, 

nas paredes do tanque. 

• No papel, evidenciado por perfurações carbonizadas. 

• Carbonização do papel ou partículas de carbono no óleo. 

• Os gases chaves são Hidrogênio, Metano, Etano, Etileno, 

Monóxido de Carbono e Dióxido de Carbono. 



Tipos de falha – IEC 60599 

 

 

3. D2 – Descargas de alta energia 

• Curto-circuitos entre BT e terra, conectores, bobinas, 

buchas e tanque. 

• Evidenciadas por carbonização e destruição do papel. 

• Fusão de metal nas extremidades da descarga, extensa 

carbonização no óleo. 

• Os gases chave são Hidrogênio, Metano, Etano, Etileno, 

Acetileno (traços), Monóxido de Carbono e Dióxido de 

Carbono. 



Tipos de falha – IEC 60599 

 

 

4. T1 – Falhas Térmicas, t < 300 C° 

• No óleo e/ou no papel, evidenciado pela cor de tom 

marrom do papel. 

• Exemplos típicos: sobrecarga em situações de 

emergência, dutos de óleo bloqueados. 

• Os gases chave são Hidrogênio, Metano, Etano, Etileno, 

Acetileno (traços), Monóxido de Carbono e Dióxido de 

Carbono. 



Tipos de falha – IEC 60599 

 

 

5. T2 – Falhas Térmicas, 300C°< t < 700C°  

• No óleo e/ou no papel, evidenciado pela formação de 

papel carbonizado e formação de carbono no óleo. 

• Exemplo típico: contatos defeituosos ou soltos, soldas 

defeituosas. 

• Correntes circulando entre jugos, braçadeiras e 

parafusos. 

• Os gases chave são Hidrogênio, Metano, Etano, Etileno, 

Acetileno, Monóxido de Carbono e Dióxido de Carbono 



Tipos de falha – IEC 60599 

 

 

6. T3 – Falhas Térmicas, t > 700 C°  

• No óleo e/ou no papel, evidenciado por grandes 

formações de papel carbonizado e formação de carbono 

no óleo. 

• Coloração do metal (800 C°) ou fusão do metal (> 

1000 °C) 

• Exemplos típicos: grandes correntes circulando no 

núcleo e no tanque, curto-circuitos em laminações, 

correntes nas paredes do tanque (menores). 

• Os gases chave são Hidrogênio, Metano, Etano, 

Etileno, Acetileno, Monóxido de Carbono e Dióxido de 

Carbono 



Transformer Oil – DGA 

From sampling to analysis 

Importância da DGA 



 

 UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR BUREAU OF RECLAMATION, June 2003  

Determinando a condição do Transformador: 

Análise de Gases Dissolvidos 

A DGA é a ferramenta mais importante para determinar a condição de um 

transformador. É a primeira indicação de um problema e pode identificar a 

deterioração do isolamento e do óleo, sobreaquecimento, pontos quentes, 

descargas parciais e arcos.  



 Múltiplas e variadas etapas 

 Baixo custo 

 Laboratórios Acreditados ISO17025 

 Recomendado para todos os transformadores 

 Identificação de falhas de evolução lenta 

Técnicas de 

amostragem 

Tarro 

Jeringa 
Ponto de 

Amostragem 

Manuseio e 

embalagem 

Transporte  

Preparo da 

amostra Extração 

dos gases Separação dos 

gases e medição 

Resultado  

DGA “clássica” (Preventiva / Baseada no Tempo) 
 

Manutenção efetuada em intervalos predeterminados de acordo com 

critérios prescritos, e destinada a reduzir a probabilidade de falhas ou 

de degradação da funcionalidade de um elemento [IEC 60050-191, 

1990].  



Ponto de 

Amostragem Diagnóstico 

DGA “on-line” (Preditiva / Baseada na Condição) 
 

Manutenção baseada na condição, efetuada seguindo um 

prognóstico derivado da análise e avaliação de parâmetros 

significativos da degradação de um elemento [IEC 60050-191, 1990].   

 Menos etapas / menos erros 

 Não é afetada por inconsistências na amostragem 

 Repetitividade 

 Exatidão melhor que muitos laboratórios  

 Recomendado para transformadores críticos  

 Identificação de falhas de evolução lenta e rápida 



O valor dos monitores on-line 

Monitores on-line precisos e exatos podem detectar até uma fração 

de parte-por-milhão (ppm) de gases chave dissolvidos e transmitir a 

informação através da rede SCADA ou através da rede de dados, 

alertando o Supervisor sobre uma mudança da condição e/ou 

provendo toda informação necessária para um diagnóstico 

completo. 



Monitores On-Line (MOL)  

Detecção 

Monitoramento 

Diagnóstico  

On-Line 

1 gás, H2 + H2O 

2 gases, H2 + CO + H2O 

5 gases, Diagnóstico  

      básico 

9 gases: DGA completo  

MOL de um 

só gás ou gás 

chave 

MOL Multi-Gases 



Cromatógrafo portátil 
O melhor complemento do MOL 

Sistemas portáteis permitem ter uma DGA completa no 

local em apenas 2 minutos, com valores compáveis com 

um laboratório, usando técnicas de extração e medição de 

acordo com a Norma ASTM D3612. 



Estratégia de Instalação de MOLs 

Crítico 2 

Crítico 1 

Novo 

Maximize a proteção de seus bens…  

a um custo benefício excelente 

Quando um alarme é disparado… o 

“Valor de Diagnóstico”  é requerido 

para entender a natureza e gravidade 

da falha. 

Subestação 

Detecção 

Monitor 

Quando a avaliação da condição requer 

DGA On-Line para maximizar a proteção 

do transformador sob falha, um Monitor 

Multi-gás é recomendável. 

Diagnóstico 

ou 



Estudo de Caso 

 3 transformadores 

 138Kv / 85MVA 

 Fabricação 1997 

As leituras são comparáveis a um Laboratório? 



 TRN 1 
Exatidão verificada em gases chave de baixa concentração 

Resultados de 

Laboratório 



Resultados de 

Laboratorio 

 TRN 2 
Exatidão verificada em concentrações baixas e altas 



 TRN 3 

Resultados de 

Laboratorio 

Exatidão verificada em múltiplas 

concentrações, incluindo gases 

atmosféricos 



Como um elemento de rede, o MOL é um poderoso Dispositivo Eletrônico 

Inteligente (IED) capaz de transmitir informações de diversas maneiras. 

• Via cabo de USB 

• Via cabo de Ethernet 

Local 

Remoto 

• Saídas analógicas 

• RS-232 

• RS-485 

• Ethernet (Modbus, 

DNP-3, IEC 61850) 

SCADA 

Monitores On-Line (MOL)  



Saídas Analógicas / Contatos Secos à rede SCADA 

RTU 

SCADA 

• Saídas de 4-20mA  

Gás, Umidade, Níveis de Temperatura 

• Relés NA/NF 

Alarme de gás / Alarme de umidade /  

 Alarme de Temperatura /  Nível de Gás de Arraste baixo / 

Qualquer Alarme / Qualquer erro /  Sempre. 

Monitores On-Line (MOL)  



O que fazer com os dados? 

Muitas técnicas de interpretação de resultados 

• Taxas da IEC 60599 

• IEEE C57.104, Limites, taxas e TDCG 

• Taxas de Rogers 

• Método do Gás Chave 

• Triângulo de Duval 

• Análise de Tendência 

• Força-tarefa do CIGRE  

   “Novas Diretrizes para Interpretação de DGA”, 15.01.01, Out.1999 

• Diretrizes das companhias 

• Outras… 



Taxas de Gás deveriam ser calculadas somente se um 

dos valores de gás estiver acima do valor típico. 

Interpretação de Resultados 

Principais métodos de diagnóstico: 

  

- Códigos de taxas do IEC  

- Métodos IEEE ( Dornenburg, Rogers e métodos de gases 

chave)  

- Triângulo de Duval 



Gerenciamento de Informação 

A aquisição de dados precisos e exatos é muito importante, porém é 

somente o princípio. Utilizar a ferramenta adequada para gerenciamento 

da informação é essencial para ter uma visão completa da condição do 

transformador. 

DGA Diagnostics 



Dados de 

Referência 

Seleção 

de Dados 

Barra de 

Ferramentas 

Área de 

Trabalho 



Visão da Tabela 

Seleção de amostras 

para análise 

Verificação de alarme 

para cada valor 

Análise dinâmica de Duval 

para colunas selecionadas 

Indicador para 

rápida localização 

da falta 

Valores calculados 

com máx. e média 



Ferramenta de Diagnóstico completa 



Transformer Oil – DGA 

From sampling to analysis 

 

Conclusões 

 Falhas em Transformadores 

 Taxa de falhas 

 Causas 

 Importância da DGA 

 Monitoramento on-line (de Preventivo a 

Preditivo) 

 Ferramenta de Apoio à Tomada de Decisão 



Muito Obrigado!!! 


