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Sumário Executivo  

Ao nível dos transformadores imersos, a semelhança de muitas das características 

físicas e químicas dos diferentes dieléctricos, conduz a projectos praticamente iguais para os 

diferentes tipos em causa. 

Os transformadores imersos em óleo mineral continuam a ser os mais competitivos, 

tendo custos associados da ordem dos 25 a 30 % inferiores aos imersos em óleo 

biodegradável. No entanto se forem tidos em conta aspectos ambientais e de segurança 

contra incêndio, proporcionada pelo óleo biodegradável, esta diferença tende a diminuir. 

 Os transformadores imersos em óleo biodegradável conseguem ser economicamente 

competitivos face aos imersos em silicone e aos transformadores secos – encapsulados em 

resina, havendo vantagens para a EFACEC neste âmbito. 
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1. Introdução 

Os transformadores são máquinas eléctricas estáticas com diversas aplicações na 

energia, desde a produção, transporte e distribuição da mesma. Estes são de extrema 

importância em toda a extensão da rede eléctrica; a eles se impõe uma grande fiabilidade 

bem como cuidados para com o ambiente e protecção de pessoas.  

A investigação nesta área tem em consideração tais preocupações, no sentido de 

melhorar progressivamente esta máquina, de forma a torná-la mais eficiente, reduzindo os 

níveis de perdas, atravancamentos bem como o recurso, cada vez maior, a materiais 

recicláveis, dado que o desmantelamento da máquina é uma preocupação no fim de vida útil 

da mesma.  

Nos transformadores imersos, o dieléctrico líquido é o material que desempenha 

funções essenciais a nível de isolamento e arrefecimento e constitui cerca de 20 a 25%  da 

totalidade das matérias primas usadas, tornando-se essencial para o bom desempenho das 

suas funções. 

O óleo mineral é sem dúvida o dieléctrico líquido de maior utilização nos 

transformadores de distribuição. As suas boas características físicas e químicas, o bom 

resultado da associação com os isolantes de papel e o seu preço elegeram-no desde sempre 

como o dieléctrico por excelência. No entanto, é um material extremamente poluente para o 

ambiente quando derramado. 

A questão ambiental tem vindo a preocupar a comunidade internacional de forma 

crescente. Assim as novas tendências apontam para a utilização de dieléctricos líquidos de 

base vegetal da classe dos ésteres. São óleos  com uma elevada resistência ao fogo, flash 

point da ordem dos 330 ºC e cujas propriedades ambientais, químicas, eléctricas e de 

segurança contra incêndio lhe conferem o estatuto de “óleo do futuro”. 
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2. Objectivos 

O estágio curricular desenvolvido teve como principal objectivo o estudo da 

utilização de óleos biodegradáveis em transformadores de distribuição e estava dividido em 

duas grandes fases. 

Numa primeira fase tomar contacto com a tecnologia de cálculo, projecto e fabrico de 

transformadores de distribuição imersos e, numa fase posterior, investigar e desenvolver um 

transformador com isolamento líquido realizado com um isolante biodegradável. 

3. Descrição do Trabalho 
 

O trabalho estava subdividido da seguinte forma: 

• Aprendizagem 

 Aprender a calcular transformadores utilizando o know-how e 

software adequados. 

 

• Actualização 

 investigação e actualização dos conhecimentos sobre a mais recente 

tecnologia (state-of-the-art) no que diz respeito à utilização de óleos 

vegetais biodegradáveis (concorrência que já utiliza, clientes/países 

de mercado potencial, fabricantes de óleo, etc.); 

 

• Comparação 

 Comparação técnica entre óleo mineral e óleo vegetal; vantagens e 

inconvenientes (eléctricas, físicas, ambientais, etc.). 

 Elaboração de uma apresentação com as vantagens e inconvenientes 

do óleo vegetal face ao óleo mineral, características técnicas de 

ambos e potenciais utilizadores desta recente tecnologia. 

 

• Definição da solução final 

 Cálculo e definição de uma solução 

 Análise comparativa dos custos de materiais dos diferentes tipos de 

transformadores 

 Elaboração de um relatório final de estágio  
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4. Contexto 

Este estágio foi realizado no âmbito da disciplina de projecto, seminário ou trabalho 

final de curso, do 5º ano - 2º semestre, da licenciatura em engenharia electrotécnica e de 

computadores, ramo de sistemas de energia. 

A proposta de estágio intitulada com o tema “Utilização de óleos biodegradáveis em 

transformadores de distribuição” surgiu por parte do departamento R&D da EFACEC DT, 

transformadores de distribuição S.A. com o intuito de ser estabelecida uma parceria com a 

FEUP para o desenvolvimento deste projecto. 

4.1 Local da realização do trabalho - Apresentação do Grupo EFACEC 

4.1.1 Síntese das competências do Grupo 
 

Constituído em 1948, o Grupo EFACEC é o maior grupo nacional de capitais 

portugueses, nos domínios da electrónica e electromecânica. 

É formado por várias sociedades cujas actividades abrangem a concepção e produção 

de equipamentos, o design  de sistemas e a concepção das soluções nas áreas de Energia, 

Transportes, Telecomunicações, Logística, Ambiente, Indústria, Edifícios e Serviços. 

A actividade do Grupo estende-se por todos os continentes, fazendo-se representar 

por unidades fabris, filiais, joint-ventures com empresas locais e representantes comerciais. 

De entre os mais de 1800 colaboradores efectivos, dos quais  35% têm formação 

superior, a EFACEC conta com técnicos altamente qualificados que asseguram elevados 

padrões de qualidade e assistência aos seus clientes. 

4.1.2 Estrutura e rede internacional 
 

  
 

 
 
 
 

Sede 
Unidades fabris 
Sucursais e escritórios 
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4.1.3 EFACEC DT, Transformadores de Distribuição de Energia, S.A. 
 

A EFACEC DT é ,dentro do Grupo EFACEC, a responsável pela produção de 

transformadores  e soluções para a transformação de energia na área da Distribuição. A 

EFACEC DT utiliza as mais recentes tecnologias quer ao nível de equipamentos de 

produção, quer ao nível de gestão do processo produtivo. 

Esta actividade existe desde os primórdios da EFACEC, datando de 1949 o primeiro 

transformador fabricado, e representa cerca de 8% da actividade do grupo, quer em volume 

de facturação, quer em número de colaboradores. 

A partir de uma gama inicial que apenas incluía transformadores imersos em óleo 

mineral até 1000 kVA, foram surgindo novos produtos, que hoje incluem os transformadores 

imersos em óleo de silicone e os transformadores�encapsulados em resina, para potências até 

6300 kVA. Uma nova expansão da gama, actualmente em desenvolvimento, permitirá 

apresentar novas soluções para transformadores até 25 MVA e 72,5 kV. 

A fábrica combina uma elevado nível de automatização, pensado especialmente para 

a fabricação de transformadores standard, com a flexibilidade necessária à execução de 

máquinas especiais, do tipo make to order. 

 

Produtos: 

• Transformadores de Distribuição Imersos até 6,3 MVA e 36 kV  

• Transformadores de Distribuição Secos até 6,3 MVA e 36 kV  

• Transformadores de Média Potência  

• Unidades Compactas de Distribuição 

• Unidades Especiais 
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5. Fundamentos de cálculo de transformadores imersos em óleo 

5.1 Introdução 
Numa fase inicial foram estudados uma sequência de passos para o cálculo manual 

de transformadores de distribuição imersos com características gerais, tendo em vista o 

objectivo de carácter didáctico e familiarização com esta tecnologia. 

Numa fase posterior foi realizada uma introdução ao cálculo automático tendo como 

base os conceitos adquiridos no cálculo manual. 

5.2 Notações 
 
• Em tudo o que se segue interpretam-se as designações “enrolamento AT” e “enrolamento 

BT” como referentes aos enrolamentos “de mais alta” e “de mais baixa” tensão 

respectivamente. 

• Quanto ao posicionamento dos enrolamentos em relação ao circuito magnético, só é 

considerado o caso mais comum: enrolamento BT interior, adjacente ao ferro. 

• Apenas se considera a hipótese de regulação fora de tensão no enrolamento AT, e o 

funcionamento deste como primário (Transformador abaixador). Assim, admite-se 

sempre que não há variação da indução. 

• Quanto ao tipo de enrolamentos, são considerados os “conjuntos BT-AT” de aplicação 

corrente: 

o BT em camadas barra – AT em camada longa-fio 

o BT em banda – AT em camada longa-fio 

o BT em banda – AT em camada longa-barra 

o BT e AT em camada longa-barra 

• Nesta descrição não se pretende esgotar toda a gama de problemas que possa surgir; a 

sequência de cálculo apresentada pretende dar um exemplo de cálculo de 

transformadores de distribuição. 

• No final dos fundamentos de cálculo é apresentado um fluxograma, onde se pretende 

esquematizar a sequência de cálculo.  
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5.2.1 Índices 
 

i – Identifica a ordem dum canal de circulação interno de um enrolamento 

j – Índice definidor da tomada de regulação 

j = n.º  de escalões de regulação positivos e negativos (com sinal – ) em 

funcionamento para a respectiva posição de regulação. 

 Ex.: Gama de regulação AT ± 2 ×  2,5 % 

  - Posições extremas (máx. e min.): j = 2; j = -2 

  - Posição nominal: j = 0 

  - Posições intermédias: j = 1; j = -1  

máx. – Valor máximo de uma variável 

méd. – Valor médio de uma variável 

min. – Valor mínimo de uma variável 

x- Índice definidor do enrolamento 

 x = 1 Enrolamento AT 

 x = 2 Enrolamento BT 

� – Em índice representa temperatura de referência( se � for omitido significa 

temperatura de referência = 75 ºC) 

 

5.2.2 Simbologia 
 

U(x,j) Tensão composta nominal do enrolamento de ordem x, para a posição de 

regulação de ordem j (V) 

V(x,j) Tensão nominal em vazio na fase para o enrolamento de ordem x e posição 

de regulação de ordem j (V) 

J(x,j) Intensidade de corrente nominal na linha para o enrolamento de ordem x e na 

posição de regulação de ordem j (A) 

I(x,j) Intensidade de corrente nominal na fase para o enrolamento de ordem x e na 

posição de regulação de ordem j (A) 

�A/B Distância AT/BT (mm) 

�Fe Distância do circuito magnético (circulo circunscrito) ao enrolamento BT 

(mm) 

Vs Tensão por espira (V) 

N(x,j) N.º de espiras do enrolamento de ordem x, em funcionamento para a posição 

de regulação de ordem j 
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BN Indução nominal no núcleo (T) 

BC Indução nominal na culassa (T) 

SN Secção eficaz do núcleo do C.M. (cm2) 

f Frequência da rede (Hz) 

E(j) Erro da relação de transformação para a posição de regulação AT de ordem j, 

em permilhagem (%0) 

N(x,j) N.º de espiras do enrolamento de ordem x, em funcionamento para a posição 

de regulação de ordem j 

NS(x) N.º de espiras por camada do enrolamento de x 

nc(x) N.º de camadas do enrolamento de ordem x 

nax(x) N.º de cobres (barra ou fio) em paralelo, empilhados axialmente por espira, 

para o enrolamento de ordem x 

nr(x) N.º de cobres (barra ou banda) em paralelo, empilhados radialmente por 

espira, para o enrolamento de ordem x 

a(x) Altura axial da barra de cobre não isolada, ou largura da banda de cobre, para 

o enrolamento de ordem x (mm) 

b(x) Espessura da barra de cobre não isolada, ou espessura da banda de cobre, 

para o enrolamento de ordem x (mm) 

i(x) Espessura do isolamento do cobre do enrolamento de ordem x (mm) 

Eax(x) Dimensão axial de uma espira (incluindo isolamento do(s) condutor(es), para 

o enrolamento de ordem x (mm) 

Er(x) Dimensão radial de uma espira (incluindo isolamento dos(s) condutor(es)), 

para o enrolamento de ordem x (mm) 

r(x) Raio de curvatura da barra de cobre (de cantos boleados) do enrolamento 

(mm) 

�(x) Secção total do condutor (espira) para o enrolamento de ordem x (mm2) 

s(x) Secção por cobre do enrolamento x (mm2) 

�(x,j) Densidade de corrente no enrolamento de ordem x e para a posição de 

regulação de ordem  j (A/mm2) 

�S(x) Altura radial do enrolamento de ordem x, excluindo os canais de 

arrefecimentos (mm) 

Le(x) Altura efectiva (eléctrica) do enrolamento de ordem x (mm) 

Lax(x) Altura axial do enrolamento de ordem x (mm) 

 1α   Altura de enchimentos num enrolamento em camadas-barra 

 �M(j) Densidade média de corrente nos enrolamentos para a posição de regulação j 

(A/mm2) 
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di(x) Diâmetro do fio de cobre isolado para o enchimento de ordem x (mm) 

�transp Aumento de altura radial de um enrolamento em barra, caso se realizem 

transposições de cobres 

d(x) Calagem do enrolamento de ordem x (se não helicoidal) ou largura mínima 

da calagem do enrolamento de ordem x (se helicoidal) (mm) 

Lg(x) Altura geométrica do enrolamento de ordem x (mm) 

Ln Comprimento do núcleo (altura da janela) (mm) 

gs Distância de extremidade superior (mm) 

gi Distância de extremidade inferior (mm) 

�R(x) Altura radial total do enrolamento de ordem x (mm) 

C(x,i) Espessura do canal interno de arrefecimento de ordem i, do enrolamento x 

(mm) 

Q(x) N.º de canais internos de circulação do enrolamento x 

)x(iφ  Diâmetro interno do enrolamento de ordem x (mm) 

)x(eφ  Diâmetro externo do enrolamento de ordem x (mm) 

)x(mφ  Diâmetro médio do enrolamento de ordem x (mm) 

Li(x) Comprimento da espira interna do enrolamento de ordem x (mm) 

Lext(x) Comprimento da espira externa do enrolamento de ordem (x) (mm) 

Lm(x) Comprimento médio das espiras (espira média) do enrolamento de 

ordem x (mm) 

LM Média das espiras médias AT e BT (mm) 

Lg(x) Altura geométrica do enrolamento de ordem x (mm) 

dee Distância entre eixos de colunas (mm) 

�C(x) Distância entre colunas (ou entre fases) (mm) 

lj Largura da janela (mm) 

LNUC Largura da chapa mais larga do núcleo (mm) 

LCUL Largura da chapa mais larga da culassa (mm) 

kS Superfície livre dum canal em % da superfície total (%) 

LpA Nível médio de pressão acústica (dBA) 

LwA Nível médio de potência acústica emitida pelo transformador (dBA) 

�  Espaçamento entre eixos de réguas num canal de circulação (mm) 

BC Indução nominal da culassa (T) 

BN Indução nominal do núcleo (T) 
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�N Massa total dos núcleos do C.M. (kg) 

Ln Comprimento do núcleo (altura da janela) (mm) 

SN Secção eficaz do núcleo do C.M. (T) 

�C Massa total das culassas do C.M. (kg) 

SC Secção eficaz da culassa do C.M. (T) 

�CM Massa total do C.M. (sem acessórios) (kg)  

�FN Massa total dos núcleos do C.M., valor fictício (kg) 

�FC Massa total dos núcleos do C.M., valor fictício (kg) 

LPN Comprimento perturbado nas culassas 

LPC Comprimento perturbado nos núcleos 

KCN Factor de ponderação 

P0 Perdas no ferro (W) 

WKGN Perdas específicas no núcleo 

WKGC Perdas específicas na culassa 

�(x,j) Massa (para as 3 fases) de cobre em funcionamento para o 

enrolamento de ordem x e na posição de regulação de ordem j (kg) 

�enr Massa total de cobre dos enrolamentos (3 fases não incluindo 

ligações) (kg) 

P�lig  Perdas Joule nas ligações (para as 3 fases) por enrolamento e para uma 

determinada posição de regulação a � ºC (W)  

Fα  Linha de fugas interveniente no cálculo de ucc (mm) 

PS(x,j) Perdas suplementares (para as 3 fases) no enrolamento de ordem x e 

para a posição de regulação de ordem j a � ºC(W) 

Kex Factor correctivo da expressão de tensão de curto-circuito, com base 

em dados experimentais (%) 

Pcc�(j) Perdas totais no cobre(� perdas em c.c.) para uma determinada 

posição de regulação AT a � ºC (W) 

er�(%) Componente activa da tensão de curto-circuito (%) 

ex Componente reactiva da tensão de curto-circuito (%) 

ucc� Tensão de curto-circuito para a posição de regulação de ordem j à 

temperatura de referência de � ºC (%) 
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Pev(j) Perdas a evacuar pela cuba para a tomada de regulação AT de ordem j 

(W)  

Wint Evacuação nas zonas interiores das alhetas 

Wext Evacuação nas zonas exteriores das alhetas 

WAL Evacuação corrigida com a profundidade das alhetas 

KJP Coeficiente de correcção devido à relação profundidade/passo das 

alhetas 

K�� Coeficiente de correlação devido a ��h 

Pcuba Capacidade de evacuação da cuba (W) 

Gr Valor do gradiente de temperatura, dos enrolamentos, mais elevado 

(ºC) 

p Sobrepressão (kg/cm2) 

f  Flecha (mm) 

��c(j) Aquecimento do cobre médio em regime nominal para a posição de 

regulação de ordem j (ºC) 

��h(j) Aquecimento do óleo superior em regime nominal para a posição de 

regulação de ordem j (ºC) 

 

5.3 Dados para o cálculo de transformadores 
 

Da consulta ou encomendas realizadas pelo cliente fazem parte os seguintes dados, 

definidores das características pretendidas para o transformador: 

- Potência aparente nominal do transformador (kVA) 

- Relação de Transformação em vazio (V/V) 

- Grupo de ligação do transformador 

- Frequência da rede (Hz) 

- Normas aplicáveis 

- Classes e níveis de isolamento dos enrolamentos (kV) 

 - Tensão mais elevada do material para o enrolamento de ordem x 

 - Tensão à frequência industrial 

 - Tensão de choque 

- Tensão de curto-circuito 

- Valores das perdas em vazio e em curto-circuito 
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- Indicação dos aquecimentos máximos cobre médio/óleo superior (ºC), ou referência 

a condições ambientes que permitam calculá-los pelas normas aplicáveis 

- Outras condições: regimes especiais de funcionamento  

5.4 Cálculo das tensões 
 

- Tensão composta da AT, para uma determinada posição de regulação U(1,j) 

 
100

)0,1(),1(
R

jUjU ×+=  (V) 

 

 - Tensão na fase V(x,j), (V) 
 

Ligação do enrolamento

3

)0,2(
)0,2(

3

),1(
),1(

)0,2()0,2(
),1(),1(

U
V

jU
jV

Estrela

UV

jUjV
Triâgulo

=

=

=
=

 

5.5 Cálculo das correntes 
 

- Corrente na linha J(x, j), (A) 
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3
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)0,2(3

10
)0,2(

3

U

S
J

×
×=  

 

 - Corrente na fase I(x,j), (A) 

Ligação do enrolamento
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5.6 Vistas do transformador 
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1 - Culassas do C.M. 

2 - Travessas de aperto do C.M. 

3 - Posicionamento do tirante de 
aperto 

4 - Bobinagem AT 

5 - Tampa da cuba 

6 - Fundo da cuba 
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As imagens 1.2 e 1.3 são vistas do transformador em corte, com finalidade de ilustrar 

algumas das características físicas do transformador. Estas imagens servem de apoio ao 

estudo de alguns conceitos apresentados de seguida, de forma a permitir uma melhor 

compreensão dos mesmos. 

5.7 Escolha do tipo de enrolamentos 
 

• No caso geral esta escolha é realizada com base nos valores da corrente e tensão na 

fase. 

• Para determinada gama de transformadores é possível estabelecer “zonas” 

correspondentes a conjuntos de enrolamentos standard. 

• Existem 4 conjuntos de “enrolamentos BT-AT” já mencionados nas notações, ponto 

5.2. 

5.8 Distâncias de isolamento 

5.8.1 Distância AT – BT 
 

Canal existente entre os 2 enrolamentos AT e BT de cada uma das fases do 

transformador, constituído por óleo e um tubo de cartão de separação dos dois enrolamentos. 

Existem 2 critérios, que têm ambos de ser satisfeitos, para determinação da distância AT /BT 

(�A/B): o eléctrico e o mecânico. 
 

Segundo o critério eléctrico esta distância é obtida com base nas expressões dos 

gradientes médios de tensão no canal do óleo e no tubo AT/BT, no ensaio à frequência 

industrial, admitindo as seguintes simplificações: 
 

• Despreza-se a curvatura do enrolamento considerando-se um condensador plano com 

2 tipos de dieléctricos em vários estratos e supondo o campo eléctrico uniforme em 

cada um deles. 

• Não se considera o efeito do cobre dos condutores, nem o efeito de bordos. 
 

Com base em dados dos fabricantes de cartão e do óleo limita-se com segurança os 

valores dos gradientes nos mesmos em determinados valores, ou seja, para que uma 

determinada configuração (�A/B), seja possível em termos de isolamento eléctrico, terão de 

se verificar simultaneamente esses limites. 
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Verifica-se experimentalmente que o valor máximo admissível do gradiente de tensão 

num canal de óleo é tanto menor quanto maior a largura do canal. 

No entanto a espessura mínima obtida pelo critério eléctrico não é suficiente. Há 

necessidade de verificar também o critério mecânico. 

 O critério mecânico assegura o funcionamento dos canais do ponto de vista da eficiente 

circulação do óleo.  

Do estudo do gradiente de campo eléctrico no espaço AT/BT, conclui-se que é vantajoso 

que o canal do lado AT (k(1)) tenha a espessura mínima, e o acerto da distância AT/BT deve 

ser feito do lado BT (k(2)). 

Verifica-se que a distância AT/BT determinada por ambos os critérios depende das 

propriedades do óleo e cartão usados, bem como dos níveis de tensão de isolamento á 

frequência industrial. 

O valor atribuído a �A/B pelo critério de isolamento eléctrico poderá vir a ser 

aumentado por consideração de outros factores: necessidade de aumento da tensão de curto-

circuito ou necessidade de introdução de canal de arrefecimento do lado AT (caso não 

exista) por exigências de gradiente do enrolamento AT. 

5.8.2 Distância Fe – BT  
 

Distância do núcleo do circuito magnético (círculo circunscrito) ao enrolamento de 

BT, constituída pelo canal de circulação de óleo e o tubo do espaço Fe/BT. 

No que respeita à distância mínima ao ferro (�Fe) em termos de isolamento eléctrico, 

aplicamos as conclusões a que chegamos para a distância AT/BT. 

Em termos de critério mecânicos existe uma prática actual que depende da tensão 

mais elevada do material para o enrolamento de ordem x. 

A espessura do tubo do espaço Fe/BT é calculada de forma a satisfazer ambos os 

critérios. Os dois tipos de enrolamentos BT usados, em camada-barra ou banda de cobre, são 

directamente bobinados sobre o tubo de espaço Fe/BT. 

5.8.3 Calagens do enrolamento 
 

As calagens dos enrolamentos (d(1) e d(2)) tem como finalidade evitar o 

contornamento à massa ou entre camadas. O critério de contornamento à massa é obtido com 

base no ensaio à frequência industrial, e o critério de contornamento entre camadas é obtido 

com base no ensaio ao choque. 
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É necessário dimensionar as calagens para ambos os enrolamentos com base nestes 

critérios, que dependem do tipo de ensaio e tensão em questão, dependendo do tipo de 

contornamento, e da respectiva linha de fugas. A linha de fugas é obtida pela soma das 

distâncias a percorrer no caso de contornamento. 

A possibilidade de contornamento entre camadas também se verifica para os ensaios 

à frequência industrial por tensão induzida, simplesmente na prática verifica-se que é o 

critério ao choque que comanda, razão pela qual apenas se referiu este último. 

Foi referido o critério eléctrico de dimensionamento das calagens, no entanto é 

necessário satisfazer simultaneamente o critério mecânico. Este último é definido por regras 

empíricas em função do tipo de enrolamento (banda, camada-barra ou camada longa-fio ou 

barra).  

No final pode ser necessário normalizar os valores das calagens, para o que pode ser 

necessário um eventual acerto da altura axial dos enrolamentos AT ou BT, por meio de 

espiras falsas ou enchimentos. 

5.8.4 Distâncias de extremidade 
 

As distâncias de extremidade superior e inferior (gs e gi respectivamente) comportam 

a distância entre a parte superior ou inferior do enrolamento já com calagens e as culassas do 

circuito magnético superior ou inferior respectivamente.  

Há necessidade de calcular a espessura mínima do cartão de protecção da culassa 

com base no critério de isolamento à culassa no ensaio à frequência industrial, tensão 

aplicada à AT. 

A linha de fugas AT/culassa, depende da linha de fugas da calagem ao 

contornamento e do cartão da culassa à perfuração, dependendo das características do cartão, 

limita-se com segurança o valor do gradiente neste. 

É necessário satisfazer também o critério mecânico de dimensionamento do cartão de 

protecção da culassa. 

5.8.5 Distância entre fases 
 

Para a determinação da distância mínima entre fases (�C) em termos de isolamento 

eléctrico consideramos as situações de ensaio ao choque e de ensaio por tensão induzida, 

escolhendo o mais desfavorável. 
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A abordagem do problema é idêntica à realizada para o espaço AT/BT (considera-se 

a aproximação dos condensadores planos). 

Estabelecem-se os respectivos limites para os gradientes de campo eléctrico no tubo 

entre fases, e nos canais do óleo da distância entre fases. 

É necessário satisfazer também o critério mecânico de dimensionamento da distância 

entre fases. 

5.8.6 Isolamento entre camadas 
 

O isolamento entra camadas dos enrolamentos AT e BT é realizado em papel 

diamante de forma a perfazer uma determinada espessura atendendo aos critérios de 

isolamento pelo choque e pela tensão induzida. Limita-se com segurança o valor do 

gradiente de tensão no papel de isolamento entre camadas ao choque e à tensão induzida aos 

seus respectivos valores. Depois, há necessidade de verificar se o critério mecânico é 

satisfeito. 

5.8.7 Distâncias à cuba 
 

No plano de dimensões normalizadas de cubas, escolher as cotas C, D, F 

(respectivamente comprimento, largura e altura da cuba), de forma que estas sejam 

superiores aos valores mínimos determinados. 

O comprimento mínimo é obtido com base no critério de isolamento eléctrico do 

enrolamento AT à cuba, e pelo critério mecânico de afastamento entre o extremo da travessa 

superior do circuito magnético e o topo da cuba. 

A largura mínima é obtido com base no critério de isolamento eléctrico entre o 

enrolamento AT e as paredes da cuba. 

5.9 Cálculo do circuito magnético 
 

Obtido unicamente com apoio informático, utilizando um programa automático, com 

base nos seguintes dados: 
 

• Diâmetro do círculo circunscrito ao circuito magnético (mm) 

• N.º de degraus do circuito magnético 

• N.º de degraus eventualmente a retirar de um dos lados do circuito magnético 

de modo a permitir o alojamento das barras de ligação 
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• Factor multiplicativo culassa/núcleo 

• Espessura da chapa magnética (mm) 
 

Do programa obtém-se os seguintes elementos: 
 

• Secção eficaz do núcleo e culassa do circuito magnético (cm2) 

• Largura da chapa mais larga do núcleo 

• Largura da chapa mais larga da culassa 

• N.º total de chapas empilhadas do lado do circuito magnético de onde foram 

retirados os degraus. 

No caso de transformadores com BT em banda, verificar se o n.º de degraus retirados 

de um dos lados do circuito magnético é suficiente. 

5.10 Cálculo da tensão por espira 
 

410f
2

2 −××××= NNs SBV
π

 (V) 

5.11 Cálculo do número de espiras AT e BT 
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Após inteirar N(2,0), acertar Vs e BN e calcular a indução nominal da culassa BC (T): 
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5.12 Cálculo do erro da relação de transformação 
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O valor obtido para E(j) deverá ser confrontado com o valor limite imposto pela 

Norma aplicável, o que poderá eventualmente conduzir a correcções do n.º de espiras.  

5.13 Cálculo do enrolamento BT 
 

O enrolamento BT pode ser realizado com três tipos de enrolamentos. A escolha é 

realizada com base nos valores da tensão e corrente na fase, para uma determinada tabela é 

possível definir zonas correspondentes a conjuntos de enrolamentos standard.  

5.13.1 Enrolamento BT em camadas (barra de cobre) 
 

A escolha do tipo de barra e respectivas dimensões devem ter em conta as seguintes 

considerações prévias: 
 

• Necessário “jogar” com a escolha da composição da espira e do n.º de 

camadas de forma a obter uma solução de compromisso que conduza a 

valores próximos dos pretendidos  para a densidade de corrente e para a 

altura axial do enrolamento; 

• Numa fase posterior, o cálculo das perdas, gradientes ou tensão de curto-

circuito poderá conduzir à consideração de uma outra estrutura do 

enrolamento; 
 

Apresentam-se seguidamente as expressões para o cálculo do enrolamento: 
 

 Cálculo do n.º de camadas/n.º de espiras por camada nc(2), Ns (2) 

- Para um determinado n.º de camadas nc(2): 
 

)2(
)0,2(

)2( nc
N

N S
S =   

 

normalmente para este tipo de enrolamento 3)2(1 ≤≤ nc  e não se 

consideram espiras falsas. 
 

 Composição da espira/Cálculo da secção de condutor 

- Notação para a composição por espira 
 

)2(2//)2()2()(2()2( Ibanrnax ×××  
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 Dimensões da espira Eax(2), Er(2) (mm) 
 

- )2())2(2)2(()2( naxiaEax ××+=  

 

- )2())2(2)2(()2( nribEr ××+=  

 

 Cálculo da secção da barra de cobre, s(2) (mm2) 

- Leitura directa da tabela do fabricante 

- No caso de tabelas que só indiquem as dimensões da barra, a(2) e b(2) e o 

raio de curvatura do boleado dos cantos, r(2), calcula-se: 
 

)4(2
)2()2()2()2( π−×−×= rbas  

 

 Cálculo da secção total de condutor (espira) �(2)  (mm2) 
 

)2()2()2()2( snrnax ××=σ  

 

 Cálculo da densidade de corrente � (2,0) (A/mm2) 

- Para  uma determinada composição da espira: 
 

)2(
)0,2(

)0,2(
σ

δ I=  

 

 Cálculo das alturas efectiva e axial Le(2), Lax(2) (mm) 

- Para um determinado número de camadas, e definida uma composição de 

espira: 
 

4102,1)2()2()2( ××××= αNsEaxLe  

 

4102,1)1)2(()2()2( ++×+×= αNsEaxLax  

 

- Os 4 mm na altura axial são devidos à colocação de cartões de extremidade 

entre as 2 primeiras e as 2 últimas espiras de cada camada (2x2 mm), por 

questão de protecção mecânica aos esforços de curto-circuito. 

- 1α será a altura total do enchimento, se realizado, em mm 



EEEE                                                                                                        EFACEC DT, S.A. 
 

 

                                                                                                               Grupo EFACEC 
 

 

 
PSTFC                                            Julho 2005                                           Página 28 de 90 

- No enrolamento em camadas o enchimento é o mesmo em todas as 

camadas, e limita-se o seu valor a 5% da altura axial do enrolamento: 
 

)2(%510 Lax×≤≤ α  

 

- A realização do enchimento é de evitar, sendo usada apenas como último 

recurso para a aproximação de Lax(2) a um valor pretendido. 
 

 Cálculo da altura radial do enrolamento �s(2) (mm), (excluindo os canais de 

circulação internos) 
 

[ ] 02,1)2()2()2()2( ××+=∆ ncErecs  

 

 Com arredondamento do valor calculado ao 0,5 mm (seguinte), (critério 

de segurança de fabrico)  
 

O enrolamento BT em barra é geralmente usado em transformadores com potências 

inferiores a 200 kVA, para valores de tensões habituais de distribuição. 

5.13.2 Enrolamento BT em banda de cobre 
 

- Para o cálculo deste tipo de enrolamentos há poucos graus de liberdade: o n.º de 

espiras fixa o número de camadas (nc(2) = N(2,0)) e a escolha de uma determinada 

composição de espira (banda ou paralelo de bandas) fixa o valor da altura efectiva (= axial) 

do enrolamento. (Le(2) = Lax(2) = a(2)) 

- Será necessário “jogar” com a escolha da composição da espira de forma a obter 

uma solução de compromisso que conduza a valores próximos dos pretendidos para Le(2) e 

�(2,0). 
 

Apresentam-se seguidamente as expressões para o cálculo do enrolamento: 
 

 Cálculo do n.º de camadas e n.º de espiras por camada: nc(2), Ns(2) 

- Para um deter minado n.º de camadas nc(2): 
 

nc(2) = Ns(2) 
 

     Ns(2)=1 
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 Composição da espira BT/Cálculo da secção de condutor 

- Notação para a composição da espira 
 

( ))2()2()2( banr ×  

 

 Dimensão da espira Eax(2), Er(2) (mm) 
 

)2()2( aEax =  

 

)2()2()2( nrbEr ×=  

 

 Cálculo da secção da barra de cobre s(2) (mm2) 
 

  )2()2()2( bas ×=  

 

 Cálculo da secção total do condutor (espira) �(2) (mm2) 
 

   )2()2()2( Snr ×=σ  
 

 
 Cálculo da densidade de corrente � (2,0) (A/mm2) 

- Para  uma determinada composição da espira: 
 

)2(
)0,2(

)0,2(
σ

δ I=  

 

 Cálculo das alturas efectivas e axial, Le(2) e Lax(2) (mm) 
 

)2()2()2( aLaxLe ==  

 

 Cálculo da altura radial do enrolamento �s(2) (mm), (excluindo os canais de 

circulação internos) 
  

[ ] )2()2()2(1,1)2( ncErecs ×+×=∆  

 

Com arredondamento do valor calculado ao 0,5 mm seguinte.  
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O enrolamento BT em barra é geralmente usado em transformadores com potências 

entre a 250 kVA e 630 kVA, para valores de tensões habituais da distribuição. 

5.13.3 Enrolamento BT em camada longa-barra 
 

- O procedimento para o cálculo deste tipo de enrolamento será idêntico ao usado 

para um enrolamento AT  em camada longa-barra, não se considerando o condicionamento 

da altura efectiva do enrolamento (por se tratar agora de um enrolamento BT), procurando 

uma solução que aproxime �(2,0) e Lax(2) dos valores pretendidos. 

- Como consequência de cálculo, aplica-se o descrito em 5.13.1, para enrolamento 

AT em camada longa-barra, substituindo o índice que identifica o enrolamento (x=1), por 

x=2.  

- Para que a saída de pontas de ligação se verifique para o mesmo lado, o n.º de 

camadas a escolher para este tipo de enrolamento deve preferencialmente ser par. 

O enrolamento BT em barra é geralmente usado em transformadores com potências 

entre a 630 kVA e 1600 kVA, para valores de tensões de 10 kV. 

5.14 Cálculo do enrolamento AT 
 

 Limites do jogo axial entre os enrolamentos AT e BT 
 

O valor actual para o comprimento efectivo do enrolamento AT, Le(1) está 

condicionado ao de BT, já definido, Le(2). 

Admite-se um jogo axial entre os 2 enrolamentos, de acordo com o seguinte: 
 

 - preferencial  Le(1)=Le(2)  

 - diferenças admitidas )2()1()2(98,0 LeLeLe ≤≤×  

 

 Densidade de corrente média dos enrolamentos/Valor pretendido para a 

densidade de corrente AT 
 

Para um determinado valor pretendido para a densidade média de corrente dos 

enrolamentos, �M(0), e uma vez fixada a densidade de corrente da BT, �(2,0), 

então a densidade de corrente da AT, �(1,0), deverá aproximar-se o mais possível 

do valor: 

)0,2(2)0( δδ −×M  
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sendo a densidade de corrente média dos enrolamentos (para a posição de 

regulação AT de ordem j) definida por: 

2
),1()0,2(

)(
j

jM

δδδ +=  

5.14.1 Enrolamento AT em camada longa (fio ou barra de cobre) 
 

Para o cálculo deste tipo de enrolamento é necessário “jogar” com a escolha da 

composição da espira e do n.º de camadas de forma a obter uma solução de compromisso 

que conduza a um valor próximo do pretendido para �(1,0) e a um valor de Le(1) situado no 

intervalo  permitido referidos no ponto 5.14. 
 

Apresentam-se seguidamente as expressões para o cálculo do enrolamento: 
 

 Composição da espira/ cálculo da secção de condutor 

a) Enrolamento em fio 
 

( ))1(//)1()1( didnnax φ  

 

b) Enrolamento em barra 
 

( ))1(2//)1()1()1()1( ibanrnax ×××  

 

 Dimensões da espira Eax(1), Er(1) (mm) 

a) Enrolamento em fio 
 

)1()1(

)1()1()1(

diEr

dinaxEax

=

×=
 

 

b) Enrolamento em barra 
 

( )

( ) )1()1(2)1()1(

)1()1(2)1()1(

nribEr

naxiaEax

××+=

××+=
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 Cálculo da secção de cobre S(1) (mm2) 

a) Enrolamento em fio 
 

- Leitura directa da tabela do fabricante 
 

b) Enrolamento em barra 
 

- Leitura directa da tabela do fabricante 

- No caso de tabelas que só indiquem as dimensões da barra a(1) e 

b(1), e o raio de curvatura do boleado dos cantos, r(1), calcula-se: 
 

)4()1()1()1( 2
)1( π−×−×= rbas  

 

 Cálculo da secção total do condutor (espira) �(1) (mm2) 
 

a) Enrolamento em fio 
 

)1()1()1( Snax ×=σ  

 

b) Enrolamento em barra 
 

)1()1()1()1( Snrnax ××=σ  

 

 Cálculo da densidade de corrente �(1,j), (A/mm2) 

- Para uma determinada composição de espira: 
 

)(
),1(

),1(
j
jI

j
σ

δ = , para a posição de regulação j 

 

 Cálculo do n.º de espiras por camada Ns(1) 

• Considerando um determinado n.º de camadas nc(1): 
 

)1(
),1(

)1(
nc

mN
Ns ≥ , com arredondamento para o inteiro seguinte e 

preferencialmente deverá verificar-se também: 
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1)1(
),1(

)1(
−

≤
nc

mN
Ns , com arredondamento para o inteiro seguinte. 

 

• Fica ao critério do calculador a escolha de um valor de Ns(1), sendo 

possível o recurso à consideração de espiras falsas. 
 

 N.º total de espiras falsas do enrolamento Fa(1) 
 

),1()1()1()1( mNncNsFa −×=  

 

 O número total de espiras falsas do enrolamento, Fa(1), não é normalmente 

distribuído uniformemente por todas as camadas, mas sim concentrado numa ou 

várias camadas, encontrando-se outras completas com espiras reais. 
 

 Cálculo da altura efectiva, Le(1) (mm) 
 

( )02,1)1()1()1( ××= NsEaxLe  , é necessário verificar se Le(1) se situa no 

intervalo permitido referidos no ponto 4.13. 
 

 Cálculo da altura axial, Lax(1) (mm) 
 

a) Enrolamento em fio 
 

)1()1( LeLax =  

 

b) Enrolamento em barra 
 

( ) 02,11)1()1()1( ×+×= NsEaxLax  

 

 Cálculo da altura radial da AT (excluindo os canais de circulação internos), 

�s(1), (mm) 
 

[ ] transpncErecs ∆+××+=∆ 02,1)1()1()1()1(  

 

sendo:
cobredeõestransposiçrealizaremsecasoibtransp

cobredeõestransposiçrealizaremsenãodecasonotransp

1)1(2)1(
0

+×+=∆
=∆
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�s(1), com arredondamento do valor calculado ao 0,5 mm (seguinte)(critério se 

segurança de fabrico). 

5.15 Cálculo da altura geométrica dos enrolamentos 
 

)(2)()( xdxLaxxLg ×+= , e como foi já referido terá de ser: 

 

)2()1( LgLg =  

5.16 Cálculo do comprimento do núcleo  
 

Uma vez calculados os enrolamentos, respectivas calagens e distâncias de 

extremidade, fica automaticamente definido o comprimento do núcleo (altura da janela) do 

CM (circuito magnético) Ln, (mm). 
 

gigsLggigsLgLn ++=++= )2()1(  

5.17 Cálculo da altura radial total do enrolamento BT 
 

A altura radial total do enrolamento BT (incluindo canais de circulação internos) 

�R(2), é dada pela equação seguinte: 
 

�
=

+∆=∆
)2(

1

)1,2()2()2(
Q

i

CSR   

5.18 Diâmetro e comprimento das espiras BT 
 

a) Diâmetros do enrolamentos (mm) 
 

• Interno: FEcci ∆×+= 2)2( φφ  

• Externo: )2(2)2()2( Rie ∆×+= φφ  

• Médio: 
2

)2()2(
)2(

ei
m

φφφ +=  

 

b) Comprimento das espiras BT (mm) 
 

• Espira interna: )2()2( iLi φπ ×=  

• Espira externa: )2()2( eLext φπ ×=  
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• Espira média: )2()2( mLm φπ ×=  

5.19 Cálculo da altura radial total do enrolamento AT 
 

A altura radial total do enrolamento AT (incluindo canais de circulação internos) 

�R(1), é dada pela equação seguinte: 

 

�
=

+∆=∆
)1(

1

)1,1()1()1(
Q

i

CSR  

5.20 Diâmetro e comprimento das espiras AT 
 

a) Diâmetro do enrolamento (mm) 
 

• Interno: BAei /2)2()1( ∆×+= φφ  

• Externo: )1(2)1()1( Rie ∆×+= φφ  

• Médio: 
2

)1()1(
)1(

ei
m

φφφ +=  

 
b) Comprimento das espiras AT (mm) 

 

• Espira interna: )1()1( iLi φπ ×=  

• Espira externa: )1()1( eLext φπ ×=  

• Espira média: )1()1( mLm φπ ×=  

 

Por simplificação, e para o cálculo posterior das massas e perdas no cobre, 

considera-se sempre este valor de espira média, correspondente ao n.º total de 

espiras em funcionamento, independentemente da posição de regulação e da 

existência ou não de canais de arrefecimento. 

 
c) Média das espiras médias AT e BT  LM  (mm) 

 

 

2
)2()1( LmLm

LM

+=  
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5.21 Verificação de mandris 
  

Os mandris de bobinagem é onde começam a ser bobinados os enrolamentos, e 

existem com determinadas dimensões, daí a necessidade de verificar a compatibilidade das 

dimensões dos mandris escolhidos com as dimensões calculadas para a bobinagem. 
 

a) Lg(1) (calculado em 4.14) terá de situar-se dentro do intervalo mínimo e 

máximo da bobinagem, associado ao mandril escolhido. 

b) )1(eφ  (calculado em 4.19) terá de ser inferior ao diâmetro máximo de 

bobinagem admitido pelo mandril de camada longa escolhido 
 

Dependendo do parque de mandris disponíveis poderá ou não haver necessidade de 

reformular o problema (alteração das características dos enrolamentos ou do valor Lax(2) de 

partida, ou em casos extremos consideração de um novo mandril. 

5.22 Dimensões transversais do CM 
 

Uma vez calculados o enrolamento AT, respectivo afastamento da BT e distância 

entre fases, ficam imediatamente definidas as restantes dimensões do circuito magnético. 

5.22.1 Distâncias entre eixos de colunas 
 

Cedee ∆+= )1(φ  (mm) 

5.22.2 Largura da janela 
 

NUCLdeelj −=  (mm) 

5.22.3 Comprimento da culassa 
 

NUCCUL LdeeL +×= 2  (mm) 

5.23 Canais de Arrefecimento 
 

- Canais de circulação internos, em enrolamentos em banda, camadas (barra), ou em 

camada longa (barra ou fio). 

- Canais de circulação do espaço AT/BT 
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5.23.1 Descrição 
 

Realizados com réguas de cartão de 10 mm de largura coladas a 2 tiras de cartão de 

espessura 0,4 mm com um determinado espaçamento entre eixos de réguas que designamos 

por �. 

- A superfície livre do canal (em % da superfície total) a considerar para efeitos de 

cálculo de gradientes, ks, será aproximadamente igual a: 
 

100
10

(%) ×−≅
β

β
Ks  

 

- O espaçamento entre eixos de réguas, �, é determinada na fase de cálculo de 

esforços de curto-circuito, não mencionada neste relatório. 

- Os canais a considerar são canais completos, que se desenvolvem ao longo de todo 

o perímetro. 

5.23.2 Localização dos canais internos de circulação 
 

- Para o efeito de cálculo de gradiente cada enrolamento é considerado dividido em n 

partes pelos respectivos canais de circulação (sendo n = n.º canais + 1). 

- Com o objectivo de uniformizar o mais possível os gradientes das várias partes do 

enrolamento, devem distribuir-se os canais de circulação da forma a permitir essa 

uniformização. 

5.23.3 Espessuras mínimas dos canais 
 

- Canais internos de circulação  (caso existam)             

 

mmixcLg

mmixcLg
Completos

4),(440
3),(440

≥�>
≥�≤

→  

 

- Canais de circulação no espaço AT/BT se existirem 

 

      
mmixcLg

mmixcLg
Completos

4),(440
3),(440

≥�>
≥�≤

→  
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Este critério assegura o funcionamento dos canais do ponto de vista da eficiente 

circulação do óleo (considerando óleo mineral). 

No caso de transformadores com óleo de silicone tomar estes valores mínimos com o 

acréscimo de 1 mm.  

5.24 Cálculo do nível de ruído 
 

O ruído emitido pelos transformadores é um ponto cada vez mais importante e na 

maioria dos casos é imposto um nível máximo por parte dos clientes. 

5.24.1 Níveis médios de pressão acústica 
 

- Transformadores imersos em óleo  

(valores a 0.3 m da superfície do transformador) 
 

)500(61log2038

)500(63log2038

kVAdBAEEBcLpA

kVAdBAEEBcLpA

≥−×+×=

<−×+×=
 

 

Bc - Indução na culassa (T) 

EE - Distância entre eixos (mm) 

5.24.2 Nível de potência acústica emitida pelo transformador 
 

0

log10
S
S

LpALwA ×+=  ; )3,0(25,1 mxlmhS =××=  

 

onde:  

LpA – nível médio de pressão acústica em dBA 

 S0 – área de referência = 1 m2 

 S – área de superfície de medida envolvente ao transformador 

 h – altura da cuba 

 lm – perímetro do contorno envolvente da cuba (m) 

x  – distância entre o contorno de medida e a superfície principal de      

radiação (m) 
 

Existe classificação dos transformadores  em função da potência sonora emitida pelo 

mesmo. 
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5.25 Massas e perdas no ferro 

5.25.1 Massas de ferro 
 

a) Núcleos 
 

)(1065,73 4 kgSLn NN
−××××=π  

 

b) Culassas 
 

)(1065,72 4 kgSL CCULC
−××××=π  

 

c) Massa total do CM (sem acessórios) 
 

)(kgCNCM πππ +=  

5.25.2 Perdas no ferro 
  

O valor da perdas no ferro depende dos seguintes factores: 

- Indução no ferro 

- Massa total do circuito magnético 

- Qualidade da chapa utilizada 

- Influência das zonas em que há sobreposição de chapa. Na fabricação que 

serviu de base ao presente estudo, as chapas são enchavetadas sete a sete, 

Step-Lap. 

- Eventual tratamento térmico após o corte. 

- Frequência da rede. 

 

A excitação dum circuito magnético determina uma perda específica correspondente, 

de acordo com a relação WKG = f(B) obtida a partir de medidas em transformadores de 

fabricação corrente, com chapa M5 recozida, para a frequência de 50 Hz. 

 

a) Núcleos 

Parte-se dos seguintes dados: LNUC, BN, SN, �N 

 

1,2000765,0 ×××+= NPNNFN SLππ  
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b) Culassas 

Parte-se dos seguintes dados: LC, BC, SC, CN, �C 

 

CNCPCCFC KSL ×××+= 000765,0ππ  

 

As perdas no ferro serão dadas por: 
 

)(0 WWWP KGCFCKGNFN ×+×= ππ  

 

Onde, os valores de LPN (comprimento perturbado da chapa do núcleo), LPC 

(comprimento perturbado da chapa da culassa), factor de ponderação KCN, são 

obtidos em tabelas em função da largura da chapa magnética. 

Os valores das perdas específicas no núcleo e culassa respectivamente (WKGN 

e WKGC), para um dado valor de BN, são obtidos a partir de tabelas. 

5.26 Massas e perdas no cobre 

5.26.1 Massas de cobre nos enrolamentos 
  

Sendo a massa específica do cobre, a 75 º C , �=8,9x10-6 kg/mm3 e definindo: 

 
�(x,j)= massa de cobre para as três fases, em funcionamento para o enrolamento de 

ordem x e na posição de regulação de ordem j (kg), então: 

 
a) Enrolamento BT (3 fases) 

 
610)0,2()2()2(9,83)0,2( −×××××= NLmσπ  

 

b) Enrolamento AT (3 fases) 
 

610),1()1()1(9,83),1( −×××××= jNLmj σπ  

 
Sendo a massa total do enrolamento (para as três fases) a correspondente à 

posição máxima de regulação. 
 

610),1()1()1(9,83),1( −×××××= mNLmm σπ  
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c) Massa total de cobre dos enrolamentos (para as 3 fases) (não incluindo 

ligações), �enr (kg) 

 
),1()0,2( menr πππ +=  

5.26.2 Perdas no cobre 
 

Perdas no cobre

osenrolamentnosressuplementaPerdas

ligaçõesnas

osenrolamentnos
IRJouledePerdas )( 2×

 

 
a) Perdas Joule nos enrolamentos 

 

)(),(),(4,2),( 2º75 WjxjxjxPP J
C

J δπ ××==  

 

Onde x= 1 ou 2, mediante seja o enrolamento AT ou BT respectivamente e na 

posição de regulação de ordem j. 

 
b) Perdas Joule nas ligações 

 

As perdas Joule nas ligações são obtidas essencialmente em função 

das dimensões das barras de ligação usadas para a BT e da corrente que lá 

circula. 
 

)(104,2
1

)0,2(
)63()0,2( 3.

2

W
Sb

I
m
Kg

LLnPP Cliglig
−××	




�
�


�×××+×=≅  

 

c) Perdas suplementares nos enrolamentos 
 

As perdas suplementares tentam reflectir a soma das obtidas nos dois 

enrolamentos e são calculadas em função da corrente que circula no 

enrolamento da BT. 
 

[ ] [ ])0,2())((%)sup()2sup()1sup()sup( 2 IfjRIPjPPPjP =×≅+=  

 

d) Perdas no cobre totais a 75 ºC 
 

),1()0,2(),1()0,2(),1()0,2()( jPPjPPjPPjPcc SSligligJJ +++++=  
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O valor das perdas cobre totais traduz com aproximação o valor das perdas no ensaio 

em curto-circuito (perdas em curto-circuito).  

5.27 Cálculo dos gradientes de temperatura nos enrolamentos 
 

O valor dos gradientes de temperatura nos enrolamentos é uma grandeza de relativa 

importância, que se deve ter em consideração no cálculo dos transformadores imersos. Este 

valor não deve ultrapassar os 20 ºC, caso contrário irá haver uma aceleração no 

envelhecimento e degradação do papel de isolamento entre camadas. 

Para o cálculo dos gradientes de temperatura em transformadores imersos em óleo 

são tidos em consideração as seguintes suposições. 

 
a) Temperatura do cobre é considerada constante e igual em todas as camadas. 

b) As bobinas são assumidas como tendo superfícies planas como limites, assim 

admite-se temperatura simétrica em relação á superfície média. 

c) Existem 2 modos de transmissão de calor: 
 

a. Convecção 

O calor transmite-se por partículas que se movimentam através 

da circulação do óleo – convecção livre. 
 

α
θ

×
=∆

S
W

 

 

W – potência total a evacuar do enrolamento (W) 

S – superfície total em cm2 

α - coeficiente de transmissão de calor (W/cm2.ºC) 

 
b. Condução 

Ocorre no interior do meio, o calor passa de um ponto para o 

outro sem movimentação desse meio. É o caso comum de transmissão 

através  de sólidos (papel). 
 

ekS
W

××
=∆θ  
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W – potência a ser evacuada do enrolamento (W) 

  S – superfície total em cm2 

  k – inverso do coeficiente de condutividade térmica, (ºC.mm/W) 

  e – espessura do papel de isolamento, mm 

5.28 Cálculo da tensão de curto-circuito 
 

Em transformadores deste tipo o problema que normalmente surge é o cálculo da 

tensão de curto-circuito para a posição normal de regulação AT. 

Quanto ás posições extremas de regulação, o cálculo da respectiva tensão de curto-

circuito por uma expressão simplificativa não é exacto (devido á geometria da regulação). 

Assim  para esta gama de transformadores o procedimento usual é o seguinte: 

- Cálculo da tensão de curto-circuito para a posição normal de regulação AT, ucc(0). 

A expressão que se apresenta para o cálculo da reactância entre os enrolamentos AT 

e BT é a aplicável á gama de transformadores deste tipo. 
 

a) Componente reactiva, ex(%) 
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Sendo:- �, �F (linha de fugas) e kex (factor correctivo com base experimental) 

 - e(x)(%) reactância por fase entre os enrolamentos AT e BT na base de 

potência S e para a relação )(
)0,2(
)0,1(

V
U
U

. 

 

b) Componente resistiva, er(%) 
 

S
Pcc

eR ×
=

10
)0(

(%)
θ

θ  

 

c) Tensão de curto-circuito, ucc(0) (%) 
 

22
)(%)0( exeucc R += θθ , à temperatura de referência � ºC. 
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5.29 Cálculo da cuba e evacuação 
 

Para esta gama de transformadores, o cálculo de evacuação e aquecimento é 

normalmente realizada para a tomada nominal de regulação (j=0). 

5.29.1 Cálculo das perdas a evacuar 
 

As perdas a evacuar pela cuba é dada pelo somatório da perdas no ferro, juntamente 

com a perdas no cobre totais do transformador. 
 

)()( 0 WPccPjPev +=  

5.29.2 Escolha da cuba rectangular 
 

No plano de dimensões normalizadas de cubas rectangulares escolher as cotas C, D, 

F (respectivamente comprimento, largura e altura da cuba), tais que: 

 

min

min

min

FF

DD

CC

≥
≥
≥

, onde as dimensões mínimas são calculadas em função das distâncias 

mínimas da parte activa do transformador à cuba, referidas de forma breve no ponto 5.7.7.. 

5.29.3 Cálculo da evacuação da cuba 
 

Uma  vez definidas as dimensões da cuba e profundidade da alheta (C, D, F e Ja),  

calcula-se a capacidade de evacuação da cuba. 

 A cuba rectangular dispõe de várias superfícies de evacuação, que são tratadas de 

maneira diferente, de acordo com a sua forma e colocação face ao meio ambiente. 

 
a) Faces interiores das alhetas (SA) 

b) Zonas da cuba situadas no interior das alhetas (SB) 

c) Faces exteriores das alhetas (SC) 

d) Cantos da cuba (SD) 

e) Tampa (ST) 

 
Na evacuação da cuba sobrepõe-se os fenómenos de radiação e convecção, para as 

superfícies interiores das alhetas (SA, SB), o coeficiente de evacuação Wint é dado por: 
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JPKWALKW ×××∆= 05,1int θ  

 

Onde:- K�� traduz a influência do óleo superior no processo de evacuação de calor. 

          - WAL traduz a redução no coeficiente de evacuação que se verifica com o 

aumento da profundidade das alhetas, em comparação com uma cuba lisa. 

           - Wint é ainda corrigido com um factor multiplicativo KJP (coeficiente de 

correlação devido à profundidade/passo das alhetas. 

 
Para as superfícies expostas ao exterior (SC,SD), o coeficiente de evacuação Wext é 

dado por: 
 

540×∆= θKWext  
 

 
Não há nestas superfícies influência da profundidade de alheta no coeficiente de 

evacuação. Considera-se que a tampa é plana e horizontal com um coeficiente de evacuação 

avaliado globalmente em 690 W/m2 (convecção + irradiação) 

Com isto, a potência evacuável pela cuba é dada pela expressão: 
 

)(690)(int)( WSWextSSWSSPcuba TDCBA ×+×++×+=  

  

A potência evacuável pela cuba deverá ter um valor superior a Pev(j), para que possa 

garantir o aquecimento do óleo superior considerado como hipótese de cálculo (��h=60 ºC, 

normalmente). 
 

)( jPevPcuba ≥ , caso não se verifique esta condição, será necessário recalcular a 

cuba. 

No caso de transformadores herméticos integrais deve verificar-se se a solução 

encontrada para a cuba está de acordo com as exigências de sobrepressão e flecha nas 

alhetas resultantes do aumento de volume do óleo por aquecimento. 

5.29.4 Cálculo dos aquecimentos óleo superior/cobre médio, em regime nominal 
 

Necessário garantir os aquecimentos do cobre médio/óleo superior inferiores a  
 

)(º)(,)( Cmáx
jh

máx
jc θθ ∆∆  
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a) Aquecimento do óleo superior 
 

85,0
)(

)(

Grmáx
jc

jh

−∆
=∆

θ
θ , onde 0,85 é aproximadamente igual á relação 

entre o aquecimento do óleo médio e o aquecimento do óleo superior 
(caso de óleo mineral) 
 

 
b) Aquecimento do cobre médio 

 

),2(),,1((;)()( jGjGmáxGrGrméd
jhjc =+∆=∆ θθ  

 

• Se máx
jhjh )()( θθ ∆≤∆ , então a cuba deverá evacuar Pev(j) para um aquecimento 

de óleo superior igual a )( jhθ∆ , o qual designamos por )( jhcθ∆ . 

 
• Se máx

jhjh )()( θθ ∆>∆ , então recalculamos )( jcθ∆  correspondente a 

máx
jhjh )()( θθ ∆=∆  

 

máx
jcjc

máx
jhjc Gr )()()()( ;85,0 θθθθ ∆≤∆+×∆=∆ , então a cuba deverá 

evacuar Pev(j) para um aquecimento de óleo superior igual a )( jhθ∆ , o qual 

designamos por )( jhcθ∆ . 

5.29.5 Cálculo da sobrepressão e flecha em cubas herméticas de enchimento 
integral 
 

O aquecimento do dieléctrico resulta no aumento de volume do mesmo e dá origem a 

sobrepressão e flecha nos transformadores herméticos integrais. Mediante o tipo de alhetas 

utilizado é possível calcular estes valores. Deve procurar-se que: 

 

mmf

e

cmkgp

5

.20,0 2

≤

≤ −

 

 

Se necessário aumentar a profundidade das alhetas j da cuba, para atingir esses 

valores, sem esquecer que esta mudança altera �V, porque varia o volume do líquido e seu 

aquecimento. 
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a) Sobrepressão 
 

)20(;
)(

260
5

−∆+××=∆∆×
×−×

××= TTaVVV
jjiN

IE
p β  

 

�V - variação do volume do líquido, em litros 

� – coeficiente de expansão térmica do líquido (ºC-1) 

Ta – temperatura ambiente (ºC) 

�T – aquecimento médio do líquido em regime nominal (ºC) 

N - Número de alhetas da cuba 

i - altura da alheta (dm) 

j - profundidade da alheta (dm) 

p - sobrepressão(kg/cm2) 

E - módulo de elasticidade do aço da chapa (kg/mm2) 

I- momento de inércia por unidade de altura (mm3) 
 

b) Flecha 
 

)(
104992

17
5 mm

IE
jp

f −×××
××=  

5.30 Análise parcial ou global dos resultados do cálculo  
 

Com base nesta análise podem surgir diversas decisões, na maioria dos casos, visto 

este cálculo ser executado com recurso a um programa de cálculo automático, este 

apresenta-nos diversas soluções. Apesar do nosso interesse passar pela escolha da solução 

mais económica há  necessidade de estabelecer um compromisso entre a solução mais 

económica e o cumprimento das respectivas especificações técnicas. 
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5.31 Fluxograma 
 
 

 

Recolha de dados (Consulta ou encomenda do Cliente) 

Cálculo das tensões e correntes(linha e fase) 

Definição do tipo de enrolamentos 

Atribuição de valores iniciais (aplicação de semelhanças) 

Bloco de cálculo de:- Distância Fe/BT- Mandril de 
bobinagem- � e secção do C.M.- Tensão por espira- 
Induções núcleo/culassa- N.º Espiras BT e AT 

Cálculo do erro da relação de transformação 

Cálculo da bobinagem BT: - composição da espira- 
Secções de cobre e densidade de corrente - n.º de camadas 
– isolamento entre camadas - alturas efectiva e axial - 
altura radial (sem canais) 

Cálculo da bobinagem AT: - descrição igual á do bloco 
anterior  

Cálculo de: calagem dos enrolamentos – altura geométrica 

Distâncias de extremidade – altura da janela 

Cálculo de: - Altura radial BT incluindo canais de 
arrefecimento – Diâmetro e comprimentos das espiras BT 

Cálculo do espaço AT/BT 

Cálculo de: - altura radial AT incluindo canais de 
arrefecimento – Diâmetro e comprimento das espiras BT 

Verificação de  mandris 

Correcções? 

Média das espiras médias – Distância entre fases – 
Dimensões transversais do CM 

Bloco de cálculo de: - Ruído- Massas e Perdas (ferro e 
cobre) – Corrente em vazio – Gradientes – Tensão de 
curto-circuito – Impedância homopolar –Esforços de C.C. 

Bloco de cálculo de: - Cuba – Evacuação – Sobrepressão - 
Sobrecargas 

Análise parcial ou global dos resultados dos 2 blocos 
anteriores 

Outros cálculos: 
Massas – Extra corrente na ligação – Quedas de tensão- 
Rendimentos – Resistências dos enrolamentos – etc. 

Correcções? 

FIM 

INÍCIO 

K1 
S 

S 

S 

N 

N 

N 

K2 

K3 

K4 
K5 

K6 
K7 

K2, K8 

K9 

Correcções? 
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Legenda: 

• K1 – Variação do n.º de espiras AT (por ex.: para corrigir o erro da relação de 

transformação) 

• K2 – Variação do n.º de espiras da BT (ex.: actuar no erro da relação de 

transformação; alterar a tensão de curto-circuito; variar a relação de pesos ou 

perdas cobre/ferro; alteração do valor da indução para efeitos de ruído ou 

perdas no ferro). 

• K3 – Variação de canais de arrefecimento internos da AT (ex.: por questão de 

gradiente). 

• K4 – Variação do espaço AT/BT (ex.: por questão de acerto de tensão de 

curto-circuito ou de exigência de gradiente AT). 

• K5 – Variação dos canais de arrefecimento internos da BT (ex.: por exigência 

de gradiente). 

•  K6 – Variação da bobinagem AT (composição da espira, n.º de camadas, mas 

não o n.º de espiras) (ex.: alteração da densidade de corrente para efeitos de 

perdas no cobre; alteração da altura radial ou da altura efectiva para efeitos de 

tensão de c.c. ou imposição do mandril). 

• K7 – O mesmo que K6 mas para a bobinagem BT; ou variação da altura axial 

da BT (ex.: alteração da tensão de c.c., gradientes ou exigências de mandris). 

• K8 – Variação do diâmetro do C.M. (ex.: alteração do valor da indução para 

efeitos de ruído e perdas no ferro). 

• K9 – Alteração de características da cuba (ex.: para efeitos de redução de 

aquecimentos ou de resistência à sobrepressão). 

• K10 – Consideração de novo mandril de bobinagem 
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6. Dieléctricos usados em transformadores de distribuição 

6.1 Breve história dos transformadores 
 

Os transformadores começaram a ser construídos nos finais do sec. XIX, seguindo a 

seguinte cronologia: 

• 1880s – Patente do conceito de isolamento e refrigeração a óleo 

• 1899 – 1º protótipo construído pela General Electric 

•  1899 – Refinaria fabrica primeiro óleo exclusivo para transformadores 

•  1930s – Introdução do askarel, genericamente designados por “PCB’s” 

o  Não-Inflamável (ponto de combustão não mensurável) 

• 1970 – Promulgadas Restrições ao PCB 

o Restrições ambientais e de saúde 

o Introdução aos Fluídos alternativos 

• 1978 – Óleo R-Temp (hidrocarbonetos) 

o Elevado Flash and Fire point 

o Mais de 120 000 instalações sem nenhuma ocorrência de incêndio 

• Silicones (sintético) 

• 1984 – Éster sintético (Envirotemp 200) 

o Excelente Performance 

o Elevado custo - Aplicações Especiais 

• 1996 – Éster Natural 

6.2 Tipos de transformadores 
 

Hoje em dia existem dois tipos de transformadores, os imersos e os secos, havendo 

várias vertentes em cada um destes tipos. 

• Imersos em : 

o Óleo 

� Mineral 

� Biodegradável 

o Silicone 
 

• Secos: 

o Encapsulados em resina 
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6.2.1 Transformadores imersos em óleo mineral 
 

O óleo mineral é sem dúvida o dieléctrico líquido de maior utilização nos 

transformadores de distribuição. As suas características físicas e químicas o bom resultado 

da associação com os isolantes de papel e o seu preço elegeram-no desde sempre como o 

dieléctrico por excelência. Hoje, sem errar por muito, pode-se dizer que a quase totalidade 

dos transformadores de distribuição instalados na rede utiliza o óleo mineral como líquido 

dieléctrico e como meio de arrefecimento da máquina. 

No entanto, o comportamento ao fogo deste dieléctrico (inflamabilidade, alimentação 

da combustão, etc.) há muito que condiciona a sua utilização exigindo um tratamento 

especial em determinados locais de instalação ou obrigando a alternativas. Na eventualidade 

de um derrame acidental, o óleo mineral além de representar um potencial risco de incêndio, 

constitui uma ameaça ambiental, uma vez que contamina o solo circundante, penetrando nos 

lençóis freáticos. 

6.2.2 Transformadores imersos em silicone 
 

Os transformadores imersos em silicone surgem em alternativa aos “PCB’s” também 

designados por “askareis”. Este fluído já era utilizado em transformadores para aplicações 

especiais como, por exemplo em edifícios de comando e de instalações militares, navios e 

aeronaves, mas o baixo preço do askarel manteve-o afastado das aplicações correntes 

durante longos anos. 

Embora ainda caro quando comparado com o óleo mineral, as suas características 

químicas, físicas e de segurança fazem dele uma boa solução de compromisso quando se 

exige elevada segurança em caso de incêndio. 

A grande vantagem do silicone reside na sua baixa inflamabilidade relativamente ao 

óleo mineral ( o Flash point do óleo mineral é da ordem dos 150 ºC e o do silicone 

aproxima-se dos 300 ºC). Contudo, a utilização do silicone em transformadores com 

isolantes sólidos de base celulósica é um contra-senso em termos de exploração. Se por um 

lado se poderia tirar toda a vantagem das características térmicas do dieléctrico líquido, por 

outro lado sabemos que a celulose  começa a degradar-se aos 105 ºC. Ou seja, as 

características térmicas de dimensionamento da máquina (aquecimento em regime nominal e 

sobrecargas admissíveis) continuam limitadas pela utilização do papel.  
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Apesar de todas estas vantagens, e embora sem o carácter nocivo dos “askareis”, o 

silicone continua a não resolver a questão ambiental da contaminação dos solos em caso de 

derrame acidental, uma vez que não é biodegradável. 

6.2.3 Transformadores encapsulados em resina – cast resin 
 

Os transformadores secos ou encapsulados em resina epóxica apresentam-se como 

uma alternativa aos transformadores imersos (em óleo mineral ou silicone) e devem o seu 

sucesso e utilização às restrições legais impostas a estes últimos, nomeadamente através do 

DL n.º 61/90, de 15 de fevereiro ( nos transformadores de distribuição que contenham 

dieléctrico líquido inflamável o volume deste por cuba não deve exceder 251). São 

vulgarmente utilizados em edifícios residenciais, em hospitais, centros comerciais e em 

locais onde a presença de pessoas ou outros aspectos específicos de projecto exijam que seja 

dada especial atenção à segurança da instalação em caso de derrame acidental ou incêndio. 

6.2.4 Transformadores imersos em dieléctricos biodegradáveis 
 

A questão ambiental tem vindo a preocupar a comunidade internacional de forma 

crescente. Assim, as novas tendências apontam para a utilização de dieléctricos líquidos de 

base vegetal da classe dos Ésteres. São óleos com uma elevada resistência ao fogo, flash 

point da ordem dos 330 ºC e cujas propriedades ambientais, químicas e físicas, eléctricas  e 

de segurança contra incêndio lhe conferem o estatuto de “óleo do futuro”. São formulados à 

base de óleo de sementes combinado com aditivos de classe alimentar de forma a aumentar a 

sua eficácia. Não derivam do petróleo e têm a propriedade de se degradarem rapidamente 

tanto em meios sólidos como em meios líquidos. 

6.3 Características básicas dos transformadores 
 

As características dos quatro tipos de transformadores descritos são idênticas no que 

diz respeito aos aspectos básicos de funcionamento. As diferenças estão ao nível dieléctrico 

líquido (caso dos imersos) utilizado, sendo as diferenças construtivas mais evidentes nos 

transformadores do tipo cast resin - encapsulados em resina. 
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6.4 Tipos de óleos biodegradáveis 
 

Existem vários tipos de óleos biodegradáveis consoante os diversos fabricantes, 

alguns dos mais usados são os seguintes: 
 

• Envirotemp FR3 (Éster Natural) 

• Midel 7131 

• Biotrans1000 

• BIOTEMP 

• Coconut Oil 

• ECO Fluid 

 
Após averiguação das características de alguns deles foi solicitado um estudo mais 

aprofundado acerca das características do óleo biodegradável Envirotemp FR3, visto ser este 

o objectivo por parte do departamento R&D da empresa EFACEC DT. 

6.5 Comparação dos dieléctricos líquidos óleo mineral e FR3 

6.5.1 Proveniência 
 

O óleo mineral é proveniente dos combustíveis fósseis, mais propriamente do 

petróleo. Obtido por hidrogenação catalítica e tratamento ácido, é constituído por moléculas 

de carbono e hidrogénio em diferentes estruturas. 

Este dieléctrico, bem como os restantes dieléctricos líquidos, tem como funções 

essenciais, no transformador, de arrefecimento e isolamento. Ao desempenhar as suas 

funções, as suas características têm tendência a perder a qualidade em face da humidade e do 

carbono, originando assim diminuição das capacidades dieléctricas e maior exposição a 

curto-circuitos. O contacto com o oxigénio do ar provoca uma contaminação lenta mas 

eminente no óleo, originando resíduos nas superfícies  de refrigeração, elevando a 

temperatura de funcionamento e encurtando a duração de vida, quando em operação. 

De salientar que cada aumento de 10 ºC na temperatura do óleo origina uma redução 

do tempo de vida útil do transformador para metade.  
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O óleo biodegradável FR3 é fabricado a partir de fontes naturais, ou seja, óleo de 

sementes combinados com aditivos de classe alimentar de forma a aumentar a sua eficácia. 

Não contém materiais à base de petróleo, halogéneos ou silicones, tornando-se amigo 

do ambiente. 

É tingido de verde para reflectir um perfil favorável ao ambiente. Este óleo é 

fabricado pela Cooper Power Systems. 

 

 

���������������	���������	�������

 

6.5.2 Ambiente 
 

O óleo mineral na eventualidade de um derrame acidental, além de representar um 

potencial risco de incêndio, constitui uma ameaça ambiental, uma vez que contamina o solo 

circundante, penetrando nos lençóis freáticos. 

 
O óleo biodegradável FR3 é especificamente formulado para minimizar riscos de 

saúde e ambientais, como o próprio nome indica biodegrada-se totalmente de forma rápida 

tanto em ambientes sólidos como aquáticos. Está comprovado em teste de toxidez aguda 

aquática como não tóxico em alevinos de trutas. 

Obtido a partir de fontes renováveis tornando-se facilmente reciclável e reutilizável. 

Com todas estas características favoráveis ao ambiente substitui o petróleo não renovável e 

óleos sintéticos tornando-se amigo do ambiente. 
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Como se pode observar através do gráfico da biodegradação do FR3, este é 

totalmente biodegradável em cerca de 5 dias, já o óleo mineral ao fim de 40 dias atinge o seu 

nível de biodegradação máxima que é da ordem dos 55%.  

6.5.3 Manutenção e testes recomendados ao FR3 
 

Relativamente à manutenção dos transformadores imersos em óleo FR3 é 

aconselhado a execução de testes periódicos para verificação do óleo, tal como é realizado 

nos transformadores imersos em óleo mineral, ou seja, a mesma programação usada para 

transformadores com óleo convencional. 

Os testes recomendados são: 

 
• Rigidez dieléctrica conforme ASTM D1816. Os limites aceitáveis para o uso 

contínuo do óleo Envirotemp FR3 envelhecido é no mínimo 30 kV ( para 

transformadores com tensões inferiores a 69 kV) 
 

• Quantidades relativamente pequenas de óleo convencional não devem reduzir 

de forma significativa o Flash and Fire points do óleo Envirotemp FR3. A 

contaminação acima de 7,5 % pode reduzir o flash point abaixo dos 300 ºC. 

Se houver suspeita de contaminação do líquido, deve-se medir o flash and fire 

points. 
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• Análise do gás dissolvido é aconselhável para equipamentos de alto valor ou 

que atendam a cargas críticas. 
 

• O teste de uma ou mais propriedades abaixo fornecem uma boa indicação de 

uma possível contaminação ou degradação anormal do óleo.  Os limites para 

aceitação para uso contínuo do óleo Envirotemp FR3 envelhecido são os 

seguintes: 
 

o Factor de dissipação (D924) 1,0 % a 25 ºC máximo 

o Índice Neutralização (D974) 2,5 mg KOH/g máximo 

o Tensão Interfacial (D971) 18 mN/m 
 

Para o óleo que não possa ser reutilizado, opções de descarte recomendados incluem 

venda a processadores para reciclagem/refinação, conversão em óleo biodiesel, ou óleo 

combustível para a fundição com caldeiras e fornos industrias. 
 

Nas operações de transporte e armazenamento devem ser usados, para o caso do FR3, 

os mesmos princípios básicos seguidos para o óleo convencional. Para ajudar a manter o 

valor de fábrica extremamente abaixo do percentual de saturação de humidade, recomenda-

se que o tempo de exposição ao ar seja mínima. O armazenamento e transporte em cisternas 

deve ser protegido tanto interno como externo contra as impurezas. 

6.5.4 Comportamento em caso de incêndio 
 

O FR3 é certificado como óleo refrigerante dieléctrico resistente ao fogo pela FM® 

(Factory Mutual Global) e UL® (Underwriters Laboratories) de acordo com a lista de 

requisitos da NEC® (USA National Electric Code), sendo que não há relato de incêndios ou 

explosões envolvendo transformadores imersos em FR3. 

A probabilidade de um incêndio envolvendo FR3 é tão baixa, que não exige a 

determinação de libertação de calor, nem requisitos para a instalação do FR3. Com isto 

pode-se afirmar que estes transformadores imersos em FR3 protegem as pessoas e os 

edifícios nas zonas que circundam o transformador. 

A UL® (Underwriters Laboratories) desenvolveu a Norma 340 para comparar a taxa 

de perigo ao fogo de diferentes líquidos. O gráfico seguinte mostra a taxa favorável do óleo 

FR3. 
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Do gráfico é possível observar que o óleo Envirotemp FR3 tem uma taxa de perigo 

ao fogo relativamente próxima da do askarel e um pouco melhor que o silicone. Face ao óleo 

mineral (óleo parafínico ou nafténico) verifica-se uma grande vantagem. 

6.5.5 Aplicações de transformadores com FR3 
 

Após referir algumas das características de maior relevo acerca dos transformadores 

com FR3, pode-se dizer que estes podem ser instalados em qualquer local sem qualquer 

risco. Alguns dos locais mais usuais são os seguintes: 
 

• Instalações internas, sem extintores ou poços de contenção de fogo, com 

distância mínima às paredes de apenas 914 mm. 

• Exteriores junto dos edifícios sem necessidade de colocar protecção contra 

incêndios adicional. 

• Zonas pedonais 

• Telhados 

• Ideal para aplicações em locais sensíveis a incêndio (complexos comerciais e 

industriais, edifícios de escritórios, escolas, parques e locais ecologicamente 

sensíveis). 
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6.5.6 Ruído 
 

O ruído emitido por qualquer tipo de transformadores imersos é semelhante, o que se 

pode referir é que os transformadores secos são mais ruidosos que os imersos dado que têm a 

parte activa exposta.  

Nos locais onde o ruído é um requisito importante, o transformador terá de ser 

projectado para o efeito (hospitais  ou caves de edifícios). 

6.5.7 Comportamento em caso de derrame de óleo 
 

Em caso de derrame do óleo FR3, este transforma-se essencialmente em CO2 e H2O, 

dependendo da temperatura e disponibilidade do oxigénio. Como foi referido este óleo é não 

tóxico para os animais e foi desenvolvido para minimizar riscos de saúde e ambientais. A 

taxa de biodegradação é tão boa quanto o material de referência da norma EPA (USA 

Environmental Protection Agency). 

A viscosidade um pouco maior do que o óleo mineral, combinado com a sua 

habilidade de polimerização, quando camadas finas são expostas ao fluxo de ar quente, 

ajudam a prevenir a migração do líquido da superfície para o solo. 

O óleo Envirotemp FR3 é candidato a “Produto Ambientalmente Preferido”, dado 

que contém perigo nulo para a saúde quanto à reactividade, e negativo para efeitos 

cancerígenos. 

6.5.8 Tempo de vida útil 
 

Uma exposição ocasional do óleo FR3 ao ar pode ocorrer sem a detecção da 

degradação das propriedades do mesmo, no entanto, o FR3 é mais susceptível à oxidação do 

que os produtos baseados em petróleo, logo é recomendada exposição mínima ao ar. Posto 

isto, não é recomendado em aplicações em contacto contínuo com o ar. 

Contudo se respeitadas todas as recomendações anteriores, o FR3 proporciona um 

maior isolamento térmico ao longo da vida face ao óleo mineral. 

6.5.9 Aplicações do FR3 
 

• Transformadores de distribuição e de potência; 

• Seccionadores imersos em óleo; 

• Transformadores rectificadores electromagnéticos; 
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• Circuitos de alimentação de luminárias; 

• Substituição de outros isolantes em equipamentos de distribuição; 
 

Além destas actuais aplicações do FR3, ainda existem algumas outras potenciais sob 

estudo, tais como: reguladores de tensão, cabos de alta tensão e condensadores. 

6.6 Propriedades iniciais típicas dos óleos 
 

Os óleos no seu estado inicial são detentores de determinadas propriedades, as quais 

são obtidas mediante a realização de testes físicos, químicos e eléctricos. De seguida são 

apresentados os valores inicias típicos fornecidos pelo fabricante, no entanto não é descrito 

como é realizado nenhum dos ensaios, nem qual a sua importância, dado que isso não é 

relevante para este relatório. No entanto esses ensaios estão devidamente documentados  e 

acessíveis por parte do fabricante. De salientar, que neste trabalho pretende-se usar somente 

os dados fornecidos pelo fabricante sem recorrer a quaisquer testes ou ensaios. 

Os resultados apresentados se seguida foram retirados de uma publicação do 

“Laboratory Testing of Natural Ester Dielectric Liquids”, estes resultados para o caso do 

FR3 poderão ter ligeiras diferenças aos publicados pela Cooper Power Systems, fabricante 

do óleo biodegradável Envirotemp FR3. 

6.6.1 Testes Físicos 
 

Testes Físicos 

ASTM test (Método de Ensaio) Mineral Oil 
Typical Values 

Envirotemp 
 FR3 BIOTEMP Coconut 

Oil ECO Fluid 

Data source   Doble  Doble Producer Producer 
Aniline Point, D616, ºC ≤ 80 2,4 25     
Color, D1500 ≤ 0,5 L0,5 (Green) L0,5   1 
Flash Point, D92, ºC > 145 326 328 225 321 
Fire Point, D92, ºC 180 362 358   341 
Interfacial Tension, D971, mN/m > 40 24 26   26 
Pour Point, D97, ºC ≤ (- 40) - 21 - 12 20 - 12 
Relative Density, D1298, 60/60 ≤ 0,910 0,923 0,919 0,917 0,920 
Viscosity at 40 ºC, D 445 ≤ 11 33,8 41,4 29 92 
Refractive Index at 20 ºC, D 
1807 1,4808 1,475 1,4708   1,46 

Visual, D 1524 Clear/Bright Clear/Bright Clear/Bright Clear Clear/Bright 

���������	����	��	���&�����
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6.6.2 Testes Químicos 
 

Testes Químicos 

ASTM test (Método de Ensaio) Mineral Oil 
 Typical Values 

Envirotemp  
FR3 BIOTEMP Coconut 

Oil ECO Fluid 

Data source   Doble Doble Producer Producer 

Corrosive sulfur D1275 Non-
corrosive 

Non- 
corrosive 

Non-
corrosive   Non-

corrosive 
Water Content, D 1533, ppm ≤ 30 < 80 < 80 1,0 110 
Neutralization Number, D 974, mg KOH/g ≤ 0,015 0,02 0,02   0,05 
Oxidation Inhibitor; D2668, % ≤ 0,30 ND ND   0,15 
Furanic Compounds, D 5837, µg/L all < 5 654 HMF all < 5     
Benzotriazole, Double, µg/L ≤ 10a ≤ 10 ≤ 10     
Polychorinated Biphenyls, D4049, ppm < 2 < 2 < 2   < 2 

��������������	��	��'�&�����

 

6.6.3 Testes Eléctricos 
 

Testes Eléctricos 

ASTM test (Método de Ensaio) Mineral Oil 
 Typical Values 

Envirotemp 
FR3 BIOTEMP ECO Fluid 

Data source   Doble Doble Producer 
Dielectric Breakdown, D 877, kV ≥30 51 38 45 
Dielectric Breakdown, D 1816 kV, 1mmm gap ≥20 36 33 61 
Power Factor at 20-25 ºC, D924, % ≤ 0,05 0,0610 0,0093 0,09 
Power Factor at 100 ºC, D924, % ≤ 0,30 1,850 0,59 0,30 
Dielectric Constant at 25 º C, D924 2,2 3,1 3,1 2,86 

Impulse Breakdown, D 3300, kV ≥145 Insufficient 
Sample 134 148 

Gassing Tendency, D2300, µL/min negative -80,5 -52,7 +22,0 

���������
����	��	����(������
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6.7 Principais características dos diferentes dieléctricos  
 

Propriedades  Óleo mineral Silicone 
Envirotemp 

 FR3 

20 ºC 25 50 73 

40 ºC 9,2 37 33 
Viscosidade  

(mm2/s) ou cSt 
100 ºC 2,5 15 8 

Densidade (Kg/dm3) 25 ºC 0,869 0,96 0,92 

Coef. Exp. Térmica (ºC-1) 25 ºC 0,000795 0,00104 0,00074 

Condutividade Térmica (W/m.K) 25 ºC 0,135 0,151 0,167 

Calor Específico (J/kg.K) 25ºC 1730 1570 1970 

Flash Point ºC  150 300 330 

Fire Point ºC  165 343 360 

Ponto de Fluidez ºC  -50 -55 -21 

Rigidez dieléctrica kV1 25ºC 62 43 69 
1eléctrodos de esfera, 2 mm de afastamento 

������������������	�&������
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6.7.1 Calor específico em função da temperatura 
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6.7.2 Flash and Fire points dos óleos 
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Os líquidos para serem considerados como resistentes ao fogo devem ter um fire 

point superior a 300 ºC. 

 

6.7.3 Viscosidade do FR3 em função da temperatura 
 

Kinematic Viscosities of Dielectric Fluids
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O óleo FR3 tem uma viscosidade próxima da do óleo mineral, como se pode observar 

no gráfico, no entanto um pouco maior, factor a ter em consideração em instalações com 

temperaturas ambientes muito baixas.  

O FR3 tem melhor rigidez dieléctrica em aplicações novas e existentes e ainda uma 

excelente estabilidade química ao longo do tempo. A sua exclusiva estrutura química 

proporciona excelentes características de performance, bem como grande capacidade de 

extrair humidade retida e absorver água libertada pelo envelhecimento do papel. Tem a 

capacidade de prevenir as moléculas do papel de se desfazerem quando expostas ao calor.  

Todos estes atributos minimizam a taxa de envelhecimento do papel, havendo testes 

que revelam que com FR3 o final de vida do papel leva 5 a 8 vezes mais tempo até ser 

alcançado relativamente ao envelhecimento com óleo mineral. Esses resultados podem ser 

observados nos gráficos seguintes: 
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O FR3 tem ainda um excelente desempenho quando há necessidade de executar 

manobras em carga, mantendo uma excelente conservação de rigidez dieléctrica, 

lubricidade, principalmente sem formação de resíduos (borra) e uma baixa tendência para 

formação de gás. Estas vantagens tornam o FR3 óptimo para aparelhos de manobras em 

carga, no entanto, este benefício não tem aplicação nos transformadores de distribuição, 

visto não existirem quaisquer manobras em carga. 
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6.8 Substituição do óleo mineral em transformadores usados por FR3 
 

O óleo FR3 é usado não só em transformadores novos, mas também como óleo de 

substituição em transformadores usados elevando assim a margem de segurança dos 

mesmos. Esta operação permite dotar o transformador de novas potencialidades tanto no 

aspecto ambiental como na segurança contra incêndio. 

O FR3 facilita esta operação dado que é totalmente miscível com o óleo mineral, 

hidrocarbonetos de alto peso molecular e muitos outros substitutos do askarel. O óleo 

residual que permanece no transformador, não reduz o fire point abaixo do mínimo de 300 

ºC, o suficiente para ser considerado como um líquido resistente ao fogo. Contudo a 

percentagem de óleo residual, contida no transformador, para satisfazer estas condições 

deverá ser limitado no máximo aos 7 %, conforme se pode observar no gráfico. 

Além destas fundamentais vantagens obtidas com a substituição conseguem-se ainda 

algumas adicionais tais como: 
 

• Alta rigidez dieléctrica 

• Excelente lubricidade 

• Coeficiente de expansão térmica semelhante ao óleo mineral 
 

E ainda beneficia do facto do FR3 actuar como agente de secagem do papel de 

isolamento, que se tornou húmido devido ao envelhecimento, prolongando-lhe a vida útil. 
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7. Cálculo de transformadores de distribuição com óleo biodegradável 

A objectivo final do trabalho é calcular a tabela de transformadores de distribuição 

imersos que a EDP habitualmente adquire à EFACEC DT, usando como dieléctrico o óleo 

biodegradável Envirotemp FR3 comercializado pela Cooper Power Systems. Estes 

transformadores serão calculados com um programa de cálculo automático, o usado para 

cálculo de transformadores imersos em óleo mineral, com as respectivas modificações 

adequando este ao novo dieléctrico. 

Após adquirir o know-how de cálculo de transformadores de distribuição imersos e 

obter as principais características do dieléctrico a usar, começa-se por observar quais as 

grandezas que são afectadas com este novo dieléctrico. 

7.1 Principais grandezas alteradas relativo ao cálculo com óleo mineral 
 

O dieléctrico tem como principais funções o isolamento e arrefecimento do 

transformador. A nível de isolamento, mais propriamente de distâncias de isolamento não 

existe qualquer problema com o uso do FR3 face ao óleo mineral pois as características 

eléctricas do primeiro são melhores, sendo assim poder-se-ia dizer que poderíamos ter 

reduções nas distâncias de isolamento. 

A nível de arrefecimento existem alguns pontos cruciais tais como: 
 

- O FR3 tem vantagens a níveis das suas características térmicas, face ao óleo 

mineral, com isto seria possível aumentar as temperaturas de funcionamento da máquina, no 

entanto estas continuam limitadas pela celulose (papel de isolamento) aos 105 ºC. Ou seja as 

características térmicas de dimensionamento da máquina como o aquecimento em regime 

nominal e sobrecargas admissíveis continua limitado pela utilização do papel.  

- As características físicas do FR3 obrigam a algumas considerações adicionais. A 

viscosidade e a densidade do FR3 são ligeiramente superiores às do óleo mineral originado 

algumas dificuldades de circulação do mesmo no interior da cuba. Dada que a convecção 

existente neste tipo de cubas é convecção natural, ou seja o arrefecimento é do tipo natural 

através de alhetas colocadas nas faces dos transformadores. Estas considerações surtem 

efeitos ao nível: 
 

• Relação de temperaturas (ponto médio e superior do óleo) no interior da cuba 

• Aquecimentos do óleo superior/cobre médio 
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• Gradientes de temperatura dos enrolamentos 

• Sobrepressão no interior da cuba 

• Efeito de flecha nas alhetas 

• Canais de circulação do óleo 

• Potência evacuável pela cuba 

7.1.1 Relação de temperaturas no interior da cuba 
 

A relação entre as temperaturas do óleo médio e do óleo superior não é fácil de 

calcular sem elaborar algumas experiências. Sem recurso a estas, resta-nos estimar um valor 

com base em algumas deduções e aproximações, para isto, são importantes as características 

dos dieléctricos em questão e podem ser observadas na tabela 1.3 do ponto 6.7. 

O caudal de circulação é proporcional a : 
 

2
;

)( 2
mMmM TT

Tmed
cpTT

Q
+

=
×−××

∝
ν

βρ
 

 

� (T) – expansão térmica 

	 (T) – densidade 

ν (T) – viscosidade 

cp(T) – calor específico 

TM – temperatura do óleo superior 

Tm – temperatura do óleo inferior 

Tmed – temperatura do óleo médio 
 

- Óleo mineral 
 

Com base em ensaios e experiência acumulada ao longo de vários anos, 

conhece-se a seguinte relação: 
 

   aolmed-olsup =θθ  e a relação entre ambos é 85,0
sup

=
ol
olmed

θ
θ
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- Silicone 
 

Com base em ensaios e experiência acumulada ao longo de vários anos, 

conhece-se a seguinte relação: 
 

a2olmed-olsup =θθ  

Com a relação de temperaturas, relacionando as características deste com o de 

óleo mineral é possível o seguinte: 
 

353,1
med

sup =
θ

θsil
  

 

,com isto admite-se que a temperatura do óleo médio num transformador 

imerso, qualquer que seja um dos 3 dieléctricos é igual, considera-se esta 

aproximação reflecte bastante a realidade. 

 

- Óleo biodegradável Envirotemp FR3 
 

Como foi referido anteriormente obter valores para as temperaturas do óleo 

médio e superior não é fácil sem efectuar testes práticos. Mas com base em princípios 

teóricos e nas características dos 3 dieléctricos conhecidos, tentou-se estimar um 

valor. 
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 Da equação de proporcionalidade anterior facilmente se afirma que a 

diferenças de temperaturas do FR3 superior e médio está entre a e 2a , e a 

proximidade é maior do valor de 2a. No entanto falta-nos informação acerca do 

caudal, logo não é possível obter o valor correcto. Sendo assim e após alguns 

cálculos admite-se com alguma segurança que o valor é de 1,7a. 
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7.1.2 Aquecimentos do óleo superior/cobre médio 
 

É necessário garantir que os aquecimentos do óleo superior/cobre médio não 

ultrapassem determinados valores, para isso há que ter em atenção a potência de perdas a 

evacuar e a potência evacuável pela cuba, como indicado no ponto 5.28.4. 

Com o uso do FR3, dado que há um pouco mais de dificuldade de circulação do óleo 

no interior da cuba, a potência evacuável pela cuba será menor, consequência disso é um 

ligeiro aumento dos aquecimentos no interior do transformador. 

7.1.3 Gradientes de temperaturas dos enrolamentos 
 

As diferenças de temperatura requeridas para evacuar as perdas geradas nos 

enrolamentos dos transformadores dependem do valor das perdas, das áreas das bobinas e 

das característica dos isolantes. Para o efeito de cálculo dos gradientes admite-se que a 

temperatura é constante no cobre e ao longo de todas as camadas. Os enrolamentos são 

assumidos como sendo superfícies planas, criando distribuições simétricas de temperatura 

em relação à superfície média. 

A transmissão de calor no transformador é feita por dois modos: 

- Convecção, ou seja, o calor transmite-se por partículas que se movimentam através 

da circulação do óleo. 

- Condução, ou seja, ocorre no interior do meio, o calor passa de um ponto para o 

outro sem movimentação desse meio, caso comum da transmissão de calor através de 

sólidos, neste caso o papel isolante. 

O único que depende do tipo de dieléctrico é a transmissão de calor por convecção, 

ou seja, do coeficiente de transmissão de calor (α ) do líquido. 
 

α
θ

×
=∆

S
W

 

 

Para o cálculo do coeficiente de transmissão de calor são necessários dados como a 

geometria em questão, tipo de situação concreta, (velocidade dos fluídos envolvidos, 

materiais em contacto com o fluído envolvido e eventualmente as suas propriedades) e 

finalmente as propriedades do óleo em questão, massa volúmica, viscosidade e 

condutividade térmica em função da temperatura. 
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Sem recurso a experiências laboratoriais, e dispondo somente de alguns dados 

fornecidos pela Cooper Power Systems (viscosidade, calor específico e expansão térmica, 

ambos em função da temperatura) optou-se por relacionar o óleo mineral e o FR3, dado que 

a geometria e situação em questão são semelhantes. Sendo assim: 
 

2
1

	



�
�


� ××=
ν
ρβα cp

 

 

� (T) – expansão térmica 

	 (T) – densidade 

ν (T) – viscosidade 

cp(T) – calor específico 
 

Contudo os resultados obtidos não foram os pretendidos, dado que não se sabe quais 

as circunstâncias em que o coeficiente do óleo mineral foi determinado. Foram realizadas 

algumas outras tentativas para diferentes temperaturas que também se revelaram um 

fracasso. Como os valores das grandezas são bastantes pequenos, basta um pequeno erro 

para o resultado final obtido ser um disparate. 

Com isto, houve necessidade de obter o valor pretendido através de algumas 

considerações e com recurso à experiência de cálculo de transformadores. 

O gradiente de temperatura é inversamente proporcional a um coeficiente de 

transmissão de calor global ( transmissão por convecção e condução). 
 

ekS
W

Gr G
G ×+

=
×

=

α

α
α 1

1
;  

 

Gα - coeficiente de transmissão global ( convecção e condução) 

k – inverso do coeficiente de condutividade térmica do papel 

e – espessura equivalente do papel do enrolamento 

W- perdas totais a evacuar do enrolamento 

S – superfície total do enrolamento 
 

O coeficiente de transmissão de calor global não depende somente do coeficiente de 

transmissão de calor do líquido, também depende da condução do calor através do papel. No 
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entanto,  o coeficiente de transmissão de calor do óleo depende essencialmente da 

viscosidade, e no caso de cálculo do gradiente de transformadores imersos em silicone a 

experiência demostra que se deve dar uma margem de 20 % relativamente ao óleo mineral. 

Como se pode observar na tabela do ponto 6.7, a viscosidade do FR3 é inferior à do silicone, 

logo criando uma relação entre a viscosidade dos 3 tipos de dieléctricos (mineral, FR3 e 

silicone), deduz-se que se pode calcular com segurança o valor do gradiente em 

transformadores com FR3 for usada uma margem de 16 % relativo ao cálculo com óleo 

mineral. 

 

Os gradientes de temperatura não devem ultrapassar os 20 ºC, caso contrário, 

verifica-se uma maior degradação e envelhecimento dos materiais do transformador. Para 

diminuir o valor dos gradientes pode-se baixar as densidades de corrente, aumentar o 

número de canais de refrigeração e/ou as espessuras dos mesmos, e ainda dotar os  

enrolamentos de ventilação para o interior. 

7.1.4 Sobrepressão no interior da cuba 
 

Nos transformadores herméticos integrais ,a sobrepressão e flecha nas alhetas da 

cuba do transformador são resultantes do aumento de volume por aquecimento do 

dieléctrico. Normalmente este tipo de transformadores são fechados e ajustados de modo que 

a sobrepressão do líquido de arrefecimento, em relação à pressão atmosférica seja nula à 

temperatura ambiente (20 ºC). 

Uma vez que a sobrepressão é integralmente compensada pela dilatação das alhetas 

pode ser calculada como indicada no ponto 5.28.5 a). 
 

)20(;
)(

260
5

−∆+××=∆∆×
×−×

××= TTaVVV
jjiN

IE
p β  

 

Como se pode observar na fórmula de cálculo da sobrepressão, a única grandeza 

dependente do tipo de dieléctrico é a variação de volume, que depende do coeficiente de 

dilatação do líquido (�) e do aquecimento médio do líquido em regime nominal (�T). 

Deve procurar-se que a sobrepressão não ultrapasse os 0,20 kg.cm-2, para atingir 

esses valores pode-se alterar o tipo de alhetas bem como a sua profundidade. 
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7.1.5 Efeito de flecha nas alhetas 
 

A flecha ou dilatação das alhetas é provocada pelo aumento do volume do líquido e 

consequente sobrepressão no interior da cuba. A flecha depende de uma única grandeza 

variável com o tipo de dieléctrico, a sobrepressão, referida no ponto 7.1.3. É importante 

limitar a flecha ao máximo de 5 mm, de forma a não afectar as propriedades e eficiência das 

alhetas. 
 

)(
104992

17
5 mm

IE
jp

f −×××
××=  

 

7.1.6 Canais de circulação do óleo 
 

O transformador contém vários canais de arrefecimento, o canal Fe/BT, o canal 

AT/BT e possíveis canais de refrigeração internos dos enrolamentos. Estes canais com 

respectivas dimensões apropriadas asseguram o funcionamento do ponto de vista da 

eficiente circulação do óleo (considerando óleo mineral). As espessuras mínimas são obtidas 

de forma a satisfazerem ambos os critérios de isolamento eléctrico e mecânico para o caso 

de uso de óleo mineral, contudo dadas as óptimas propriedades eléctricas do FR3 face ao 

óleo mineral verifica-se que esses critérios são satisfeitos. Com isto, poder-se-ia até efectuar 

reduções nas distâncias de isolamento, no entanto isso não é possível para efeitos de 

circulação do óleo.  

Uma eficiente circulação do óleo através dos canais obriga a que estes atendam a 

distâncias mínimas, que dependem das características físicas do óleo em questão. Dado que 

o FR3 é mais viscoso que o óleo mineral, tem mais dificuldades de circulação, considera-se 

importante tomar os valores de espessura mínimos dos canais, para o óleo mineral,  com um 

acréscimo de 1 mm, tal como é efectuado para transformadores com silicone. 

7.1.7 Potência evacuável pela cuba 
 

A potência evacuável pela cuba supõe fenómenos de radiação e convecção como se 

indica no ponto 5.28.3, e estes dependem do tipo de óleo usado. Os coeficientes de 

evacuação interior e exterior são directamente proporcionais ao coeficiente de correcção 

devido ao aquecimento do óleo superior (��h).  

Quanto maior for a diferença de temperaturas entre o  ponto médio e o ponto superior 

do óleo no interior da cuba, maior vai ser a velocidade de circulação do óleo e 
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consequentemente maior é a evacuação da cuba. Mas se nos referirmos a óleos diferentes, a 

velocidade não depende só da diferença de temperaturas, mas também das características do 

óleo (viscosidade, densidade, capacidade calorífica). A partir de dados calculados verifica-se 

que a diferença de temperaturas no óleo mineral é superior à do FR3, bem como a 

velocidade de circulação, logo as cubas com óleo mineral têm maior evacuação.  

7.2 Alterações a efectuar no cálculo com FR3 
 

• Programa 

No programa é possível forçar as seguintes grandezas. 
 

� Aquecimento do óleo superior 
 

A temperatura do FR3 superior é limitada a 60 ºC, no entanto esta 

grandeza tem se ser convertida para o respectivo valor em óleo mineral, 

só dessa forma se consegue obter resultados correctos no programa. Se foi 

admitido anteriormente que a temperatura do óleo médio é igual, qualquer 

que seja o dieléctrico usado (aproximação válida para os 3 dieléctricos 

referidos), facilmente se obtém o valor pretendido. 

C
Aq

Aq FR
ol º3,54

3,185,0

sup
3sup =

×
= , basta impor este valor no programa de 

cálculo automático. 
 

� Densidade do FR3 
 

  A densidade do FR3 é 0,92 Kg/dm3 

 

� Preço do FR3 
 

O preço usado para o FR3 foi estimado em 2,32 €/Kg  
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• Cálculo Manual 

Partindo dos resultados do programa há necessidade de calcular os novos 

valores para o FR3 ou reconverter os valores obtidos. 
 

� Gradientes nos enrolamentos 
 

.)(16,13 progGrGr olFR ×=  

 

� Sobrepressão 
 

)20(;
)(

260
5

−∆+××=∆∆×
×−×

××= TTaVVV
jjiN

IE
p β  

 

Coeficiente de dilatação do FR3 – � =7,4×10-4  

Aquecimento médio do FR3 em regime nominal - )(º
3,1

sup
3 C

Aq
T FR=∆  

Volume do líquido - )(
92,0

.)(3
l

progFRdemassa
V =  

 

� Flecha 
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5
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IE
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f −×××

××=  

 

� Aquecimento do FR3 superior em regime nominal 
 

3,185,0.)(supsup
3 ××= progAqAq olFR  

 

� Aquecimento cobre médio em regime nominal 
 

)(
3,1 3

sup
3

FR
FR

med Grmáx
Aq

AqCu +=  
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7.3 Especificações do cliente 
 

Os transformadores calculados tem de satisfazer as especificações impostas pelo 

cliente, neste caso emitidas no DMA-C52-125/N de julho de 2001 por parte da EDP 

Distribuição. Este DMA indica todas as normas específicas que os transformadores devem 

estar sujeitos, bem como respectivos ensaios a que devem ser submetidos. Além dessa 

informação dispõe ainda das principais características pretendidas para os transformadores 

tais como tensões, potências, perdas no ferro e no cobre, tensão de curto-circuito, as quais 

podem ser observadas na tabela seguinte, bem como os valores dos níveis de isolamento ao 

choque e à frequência industrial que os materiais devem ser capazes de garantir. 

 

S (kVA) U (kV) Pcc (W) P0 (W) ucc (%) 
15 1030 120 4 

50 
30 1090 130 5 
15 1700 210 4 

100 
30 1690 230 5 
15 2250 300 4 

160 
30 2280 330 5 
15 3050 430 4 

250 
30 3030 460 5 
15 4190 630 4 

400 
30 4100 660 5 
15 5700 910 4 

630 
30 5470 940 5 

����������������	�����5	���(�����

 
Níveis de isolamento Tensão mais elevada 

para o material Um 
(kVef) 

Tensão suportável nominal de curta 
duração à frequência industrial 

(kVef) 

Tensão suportável nominal aos 
choques atmosféricos 

(kVcrista) 
�1,1 (S�250 kVA) 10* 30* 
�1,1 (S>250 kVA) 3 ** 

12 28 75 
17,5 38 95 
36 70 170 

�������������1����	��
����&�	���
	�������	����

 
* os enrolamentos de baixa tensão dos transformadores assinalados devem poder suportar 
entre todos os terminais reunidos e a massa um ensaio por tensão aplicada de 10 kVef 
durante um minuto e um ensaio à onda de choque atmosférico de 30 kV crista. 
**Os enrolamentos de baixa tensão destes transformadores não são submetidos a ensaios à 
onda de choque atmosférico.  
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 O nível de potência sonora emitido pelo transformador é umas das preocupações 

actuais dos clientes e  também é tido em consideração no programa de cálculo. No DMA da 

EDP são especificados valores máximos para o nível da potência sonora a emitir pelo 

transformador, no entanto neste trabalho não se deu grande importância a essa grandeza. Os 

transformadores imersos têm níveis de potência sonora semelhantes, dado que esta grandeza 

não depende do tipo do dieléctrico, logo se os transformadores imersos em óleo mineral 

satisfazem esta condição, os de FR3 também. 

 De salientar que os transformadores de 50 e 100 kVA (15 ou 30 kV) destinam-se a 

utilização em poste, sendo realizados em cubas hermética tipo poste com 3 faces alhetadas. 

Os restantes transformadores são realizados em cubas hermética normal com 4 faces 

alhetadas. 

7.4 Resultados obtidos 
 

O objectivo principal é comparar as principais diferenças entre os transformadores 

imersos em óleo mineral e os imersos em FR3, todos estes transformadores foram calculados 

tendo em conta o factor económico, e satisfazendo todas as condições técnicas. Além destes 

transformadores são apresentados custos meramente informativos de transformadores 

imersos em silicone e encapsulados em resina. Os diversos tipos de transformadores têm 

características eléctricas semelhantes, e os custos apresentados referem-se ao material, com 

base em tabelas de preços de reposição actuais.  

O cálculo dos transformadores da EDP consistia em determinar, para os 2 tipos de 

dieléctricos usados (óleo mineral e óleo biodegradável Envirotemp FR3), o tipo de 

enrolamentos usado para a BT e AT e o seu respectivo peso, o tipo e quantidade de chapa 

magnética a usar, tipo e peso da cuba e a quantidade de óleo. Com todos estes dados era 

obtido o custo final do transformador. Toda essa informação não consta neste relatório, visto 

pertencer à EFACEC, neste trabalho são apresentados unicamente os custos finais em base 

100, permitindo uma comparação dos diversos dieléctricos. 

Além destes valores foram obtidos/calculados os valores referentes às grandezas 

técnicas de cada transformador, tais como perdas, tensão de curto-circuito, gradientes de 

temperatura nos enrolamentos, sobrepressão, flecha, tipo e características da cuba, 

aquecimentos do cobre médio e óleo superior. Nas tabelas em anexo é possível encontrar 

estes valores. 
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7.4.1 Distribuição relativa das massas 
 

Imerso em FR3 
(400kVA; 15kV)

FR3
20%

Cuba
 20%

Parte activa
 60%

 
������������ 6�����4�������	�������
	��������
������������
���$%%�71�8�9:�71�

7.4.2 Custo comparativo 
 
 

custo comparativo em base 100 (15 kV) 

Potência/Tipo Óleo 
mineral Silicone Envirotemp 

FR3 Power Cast 

50 100 144 127  
100 146 210 179  
160 244 320 301  
250 290 392 370 611 
400 385 496 461 743 
630 535 732 694 979 

������������������������������
	�����������
��	��	��4��	�9%%�
	�9:�71�

�

�

custo comparativo em base 100 (30 kV) 

Potência/Tipo Óleo 
mineral Silicone Envirotemp 

FR3 Power Cast 

50 124 182 166  
100 169 261 223  
160 272 402 372  
250 346 495 460 868 
400 446 645 587 987 
630 610 831 780 1241 

������������������������������
	�����������
��	��	��4��	�9%%�
	��%�71�

�

�

Imerso em óleo mineral 
(400 kVA; 15 KV)

Óleo
 19%

Cuba
20%

Parte activa
 61%



EEEE                                                                                                        EFACEC DT, S.A. 
 

 

                                                                                                               Grupo EFACEC 
 

 

 
PSTFC                                            Julho 2005                                           Página 78 de 90 

Custo comparativo em base 100 (15 kV)
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8. Análise comparativa das características/custos de materiais dos 

transformadores de distribuição com diferentes dieléctricos 

Os gráficos da distribuição relativa de massas num transformador, no ponto 7.4.1, 

evidenciam a quantidade relativa de material combustível em cada um dos transformadores. 

Observa-se que os transformadores com FR3 e óleo mineral, para esta de gama de 

potências e especificações, têm distribuições relativas semelhantes. No entanto os valores 

das massas obtidos para cada tipo de material (parte activa, cuba e óleo), não apresentados 

neste documento, são superiores no transformador imerso em FR3, no entanto este aumento 

não é uniforme face ao transformador imerso em óleo mineral. Dado que a distribuição 

relativa da cuba é a mesma nos dois casos, supondo esta como base, observa-se que há um 

aumento, maior na quantidade de óleo face à parte activa. Esta não uniformidade poderá ter 

duas justificações, a económica ou a económica em função da viabilidade técnica, ambas 

dependentes da cuba (quando se passa de óleo mineral para FR3 a espessura dos canais e 

distância AT/BT são factores a considerar). 

Se a cuba é a mesma, para o caso do FR3 e óleo mineral, a não uniformidade deve-se 

ao facto de ser mais económico fazer aumentos na quantidade de óleo face à parte activa, 

originado uma nova redistribuição de materiais, dado que esta é a responsável pelo maior 

encargo a nível de material. Sendo esta solução mais vantajosa a nível económico e sendo 

viável a nível técnico é a adoptada. 

Se as dimensões da cuba aumentam, como se pode observar na tabela 1.8 e 1.9 em 

anexo. Isto deve-se, essencialmente às características físicas do FR3, ou seja, maior 

viscosidade e densidade face ao óleo mineral. Desta forma há uma maior dificuldade de 

circulação do FR3 no interior do transformador, o FR3 circula a uma velocidade menor, 

reduzindo a capacidade de evacuação de calor, consequentemente verifica-se um aumento 

dos gradientes de temperatura, do aquecimento do cobre médio e FR3 superior, da 

sobrepressão e flecha. As larguras dos canais de arrefecimento e a distância AT/BT são 

maiores no FR3, podendo por vezes, ser a causa do aumento das dimensões da cuba, por 

forma de garantir as distâncias de isolamento mínimas da parte activa à cuba. Esta alteração 

causa uma redistribuição de materiais, actuando principalmente na redução da parte activa 

pois é a responsável pela maior parcela do custo final, de forma a optimizar o custo total.  

 
Comparando o custo dos materiais dos transformadores com diferentes dieléctricos, 

indicados nos gráficos 2.0 e 2.1 do ponto 7.4.1, verifica-se que os transformadores imersos 
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em FR3 são cerca de 25% a 30 % mais caros que os imersos em óleo mineral. O custo final 

terá uma diferença semelhante dado que o custo de mão de obra associado a ambos é 

semelhante. Esta diferença pode ser menor, se forem contabilizados os benefícios ambientais 

do FR3 e a segurança contra incêndio. 

 

Com os valores de preços usados para o silicone e FR3, verifica-se que os 

transformadores em FR3 envolvem custos de materiais inferiores ao silicone, reflectindo-se 

nos custos finais totais. Também neste caso considera-se que o custo de mão de obra é 

semelhante, tratando-se ambos de transformadores imersos. Os transformadores em FR3 são 

cerca de 7 % a 15 % mais baratos que os de silicone. 

 

Os transformadores com FR3 têm diversas vantagens face aos transformadores secos. 

Se admitirmos dois transformadores com características técnicas semelhantes, verifica-se 

que o transformador com FR3 tem maior capacidade de sobrecarga porque é do tipo imerso, 

sendo assim, irá funcionar com temperaturas inferiores ou terá menores perdas na operação 

ou na melhor das opções consegue-se atingir os dois objectivos em conjunto. Estas duas 

vantagens em conjunto ou separadas permitem prolongar o tempo de vida do transformador 

com FR3 dada a sua eficiência. 

Além das vantagens já referidas, o transformador com FR3 produz menor ruído em 

funcionamento que os encapsulados em resina, bem como ocupa menos espaço, conseguindo 

com tudo isto ter um custo total de ciclo de vida inferior (tipicamente funcionam durante 

décadas, sendo assim o custo é amortizado mais facilmente que os secos).  

Na presença de harmónicos os transformadores encapsulados são bastante sensíveis, 

podendo sofrer estragos irreparáveis se os níveis de harmónicos ultrapassarem determinados 

limites. Os transformadores com FR3 são menos sensíveis a estas perturbações, podendo ser 

concebidos especificamente para satisfazerem cargas com harmónicos sem haver alteração 

no isolamento. 

Face a tais evidências, e aos valores de custos associados , indicados nos gráficos 2.1 

e 2.1 do ponto 7.4.1,  pode conclui-se que os transformadores com FR3 conseguem competir 

em termos de qualidade/preço directamente com os transformadores encapsulados em resina 

– cast resin. 
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9. Isolantes sólidos usados em transformadores de distribuição 

O isolante sólido usado nos transformadores de distribuição é o papel diamante 

obtido a partir da celulose adicionado de pequenas quantias de resina epoxi sobrepostas no 

papel em forma de diamante. Como já foi referido anteriormente, a celulose começa a 

degradar-se aos 105 ºC, ou seja, as características térmicas de dimensionamento da máquina, 

como aquecimento em regime de funcionamento nominal e sobrecargas admissíveis, 

continuam limitadas pela utilização de papel. Com este tipo de isolante é complicado tirar 

um maior partido das excelentes propriedades térmicas do óleo biodegradável Envirotemp 

FR3. 

Surgiu então a ideia de utilizar um tipo de isolante sólido, que permitisse explorar 

outras temperaturas de funcionamento da máquina. O NOMEX®, fabricado pela DuPont, é 

um isolante sintético, com estrutura molecular estável, capaz de suportar temperaturas da 

ordem dos 220 ºC. Este isolante tem ainda grande capacidade de isolamento eléctrico, 

grande rigidez dieléctrica e mecânica, boa estabilidade térmica e ainda é resistente ao fogo. 

Este tipo de isolante sólido já é usado actualmente em conjunto com o silicone, 

permitindo explorar as características térmicas dos condutores e dos materiais para além do 

que é habitual em transformadores imersos. Entre outras, esta solução encontra aplicação 

cada vez mais alargada nas instalações para aproveitamentos de energia eólica. Os 

transformadores elevadores ligados na saída dos aerogeradores estão sujeitos a grandes 

variações de carga e a longos períodos de sobrecarga, uma vez que a potência de saída das 

turbinas é proporcional ao cubo da velocidade do vento. Os transformadores imersos em 

silicone e utilizando NOMEX® como isolante sólido podem funcionar em regimes de 

sobrecarga altamente severos como é o caso. Esta vantagem permite explorar melhor as 

características térmicas dos materiais, elevando a temperatura de funcionamento da máquina 

para gamas diferentes das convencionais, ainda é possível reduzir a superfície de evacuação 

da cuba de óleo, resultando num transformador mais pequeno que pode ser instalado dentro 

da própria torre do aerogerador. 

Apesar destas vantagens do silicone, este continua a não resolver o aspecto 

ambiental, uma vez que não é biodegradável. Uma solução alternativa e mais eficiente é a 

aplicação de NOMEX® com FR3, pois as propriedades do FR3 são ainda melhores que as do 

silicone, e ainda resolvemos o aspecto ambiental. Existem alguns estudos das 

compatibilidade destes dois materiais, no entanto esta é uma tecnologia ainda em fase de 
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investigação, desconhece-se por completo, até à data, o fabrico de transformadores imersos 

com este tipo de materiais. 

 

No caso em concreto do cálculo da tabela de transformadores para a EDP 

distribuição, esta solução não demostra ser uma solução economicamente viável. 

O valor das perdas impostas pelo cliente EDP são bastante baixos, logo não é 

possível subir as densidades de corrente além dos 3,2 A/mm2, bem como a indução além dos 

1,4 T, na maioria dos casos fica-se ainda muito abaixo deste valores. A tensão de curto-

circuito de 4 % para 15 kV e 5 % para os 30 kV é outra grande limitação. Como o NOMEX® 

é bastante mais caro que o papel diamante, cerca de 4 a 5 vezes, não se consegue obter 

ganhos em reduções de dimensões do transformador, quantidades de cobre e dieléctrico de 

forma a tornarem esta solução economicamente viável, satisfazendo a totalidade dos 

requisitos técnicos. Sendo assim esta alternativa foi colocada de parte para efeitos da EDP, 

pois um aumento de preços, relativos aos transformadores com óleo mineral, pelo facto de 

usar transformadores com FR3 ainda é suportável dado que se ganha no aspecto ambiental e 

segurança contra incêndio. No entanto um acréscimo ainda maior pelo facto de usar FR3 

com NOMEX®, sem nenhum ganho adicional está fora de questão. 

 Apesar de não se justificar neste tipo de aplicações, esta tecnologia poderá vir a ser 

implementada em transformadores com requisitos técnicos mais “alargados”,  permitindo 

obter ganhos a nível económico, atravancamento, ambiental e segurança contra incêndio. 
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10. Conclusões e Vantagens para a EFACEC 

Ao nível dos transformadores imersos, a semelhança de muitas das características 

físicas e químicas dos diferentes dieléctricos, conduz a projectos praticamente iguais para os 

diferentes tipos em causa. Por vezes, a utilização de um ou outro dieléctrico pode resultar em 

soluções tecnicamente um pouco diferentes, uma vez que a grande disparidade de custo entre 

eles pode fazer variar ligeiramente as características da própria parte activa da máquina. 

 

Ao nível da cuba de arrefecimento, encontram-se certamente pequenas diferenças 

que resultam principalmente de diferenças de viscosidade, densidade e coeficiente de 

dilatação térmica. 

 

Os transformadores imersos em FR3 têm actualmente, alguma dificuldade em 

competir directamente com os transformadores imersos em óleo mineral, isto porque o 

incremento de custo é da ordem dos 25 a 30%, no entanto se acrescentarmos os benefícios 

ambientais, e de segurança contra incêndio a diferença é menor. Outro ponto que começa a 

beneficiar o FR3 é o actual aumento do custo do petróleo bem como o aumento da produção 

do FR3 contribuindo ambos para uma maior competitividade do transformador imerso em 

FR3. 

 

Neste contexto, o silicone, começa claramente a perder vantagens para o FR3 e a 

EFACEC deve ponderar a utilização alternativa deste isolante líquido. Aproveitando todas as 

mais valias, de uma campanha de marketing no sentido de reforçar a ideia da “protecção 

ambiental” proporcionada pelo FR3.  

 

O transformador imerso em FR3 consegue competir facilmente com os encapsulados 

em resina como se pode comprovar pelos resultados obtidos, tornando-se numa alternativa 

técnica e economicamente viável. 

 

De salientar que quando se refere, neste trabalho, à segurança contra incêndio, 

pretende dizer-se que o transformador por si só é incapaz de provocar um incêndio mesmo 

na ocorrência de um curto-circuito ou sobrecarga no seu interior. É habitual referir-se que os 

transformadores com FR3 não são os responsáveis pela origem do incêndio e tendem a 
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dificultar a sua progressão, dado que não “alimentam” o incêndio. Isto acontece devido ao 

elevado flash and fire point do FR3 330 ºC e 360 ºC respectivamente. No entanto é sabido 

que as temperaturas envolvidas num incêndio são bem superiores a estas, nesse caso, o 

transformador não resiste, nessa altura não há nenhum que resista! 
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http://www.pauwels.com 
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  Enrolamentos Alhetas Cuba Temperaturas 

Pot.  
Grad. 
 BT 

Grad. 
 AT tipo Sobrepressão Flecha tipo Wcuba Wevac 

Óleo 
(sup) 

Cobre  
(méd) 

(kVA) º C º C   kg/cm2 mm   W W º C º C 

50 15,7 8,6 I 0,259 2,42 11.10.11.R 2272 1146 33,5 44,2 

50 18,33 9,98 I 0,257 2,402 11.10.11.R 2093 1119 36,35 46,29 

100 17 9,3 I 0,272 2,538 11.10.14.R 2612 1902 43,8 54,2 

100 19,95 11,48 I 0,259 2,423 12.11.13.R 2744 1905 44,86 54,46 

160 8,9 12,5 I 0,196 1,831 16.15.14.R 5519 2456 31,4 39,1 

160 9,74 14,50 I 0,202 1,889 16.15.14.R 4863 2557 35,91 42,13 

250 7,8 8,1 I 0,182 1,702 16.15.15.R 6401 3495 37 39,5 

250 8,82 9,16 I 0,197 1,843 17.15.16.R 5834 3483 39,67 39,68 

400 9,2 8,3 I 0,184 1,719 18.16.17.R 8023 4872 40,3 43,4 

400 10,67 9,63 I 0,189 1,769 18.16.17.R 7061 4906 44,86 45,18 

630 8 6,5 I 0,177 1,651 20.18.20.R 10923 6615 40,2 42,1 

630 8,47 6,50 I 0,185 1,725 21.19.20.R 9927 6602 43,32 41,79 
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  Enrolamentos Alhetas Cuba Temperaturas 

Pot.  
Grad. 
 BT 

Grad.  
AT tipo Sobrepressão Flecha tipo Wcuba Wevac 

Óleo 
(sup) 

Cobre  
(méd) 

(kVA) º C º C   kg/cm2 mm   W W º C º C 

50 12,9 9,5 I 0,274 2,557 12.13.14.R 3162 1229 28,2 36,8 

50 14,96 11,02 I 0,278 2,596 12.13.14.R 2790 1226 31,05 38,85 

100 16,8 11,8 I 0,266 2,484 14.14.14.R 3853 1928 32,6 44,5 

100 19,49 13,69 I 0,271 2,531 14.14.15.R 3650 1928 36,02 47,20 

160 8,7 18,3 I 0,185 1,729 19.18.15.R 6727 2604 25,7 40,1 

160 9,74 7,42 I 0,197 1,838 19.19.15.R 6652 2617 28,40 31,59 

250 7,6 6,4 I 0,19 1,776 19.19.17.R 8580 3463 29 32,3 

250 8,47 7,19 I 0,194 1,815 20.19.17.R 7784 3438 31,16 32,44 

400 7,6 6,8 I 0,235 2,19 21.20.19.R 9330 4755 35 37,4 

400 9,86 8,00 I 0,236 2,201 22.21.18.R 8481 4771 37,90 39,02 

630 7,7 6,7 I 0,216 2,013 23.22.21.R 12294 6432 35,7 38,1 

630 8,93 7,54 I 0,218 2,033 23.22.21.R 10823 6455 39,67 39,45 
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Legenda: 
  
 Transformadores imersos em óleo mineral 
 Transformadores imersos em óleo biodegradável FR3 
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  15 kV  30 kV 

Potência  Po Pcc Ucc  Po Pcc Ucc 
(kVA)  (W) (W) (%)  (W) (W) (%) 

50  120 1026 3,96  130 1099 4,89 
50  121 998 4,12  130 1096 4,87 
100  210 1692 4,03  230 1698 5,11 
100  209 1696 3,99  230 1698 5,11 
160  300 2156 4,03  330 2274 4,9 
160  301 2256 3,89  331 2286 4,9 
250  430 3065 4,09  459 3004 5,14 
250  427 3056 4,02  462 2976 5,01 
400  627 4245 3,87  660 4095 5,14 
400  629 4277 3,97  659 4112 4,93 
630  914 5701 4,07  940 5492 4,96 
630  915 5687 3,97  939 5516 4,86 
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