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Resumo – Descargas parciais são pequenas descargas elétricas que ocorrem em imperfeições no dielétrico, acelerando o
envelhecimento da isolação e o aumento dos custos de manutenção. e operação dos equipamentos elétricos. A metodologia utilizada neste projeto incluiu ensaios de laboratório e de campo
para o estabelecimento de assinaturas das descargas e dos ruídos eletromagnéticos mais comuns. O ensaio de descargas parciais sempre foi considerado de difícil realização e interpretação, e até recentemente, a medição em campo era considerada
impossível, e pela complexidade das assinaturas das descargas e
dos tipos de interferência presentes exigir-se-ia um especialista
na operação da aparelhagem de medição. Tendo em vista essa
dificuldade, este projeto desenvolveu um sistema inteligente
para o monitoramento de descargas parciais, para funcionamento na subestação de forma autônoma, com recursos para
reconhecimento automático das descargas e sua separação do
ruído eletromagnético presente, e capaz de transmitir ao escritório das equipes de gestão da manutenção os dados préprocessados, através de tecnologia de telefonia celular. O protótipo desenvolvido foi condicionado para funcionar nas subestações, na presença de altas temperaturas, umidade, poeira, e
campos elétricos e magnéticos radiados e conduzidos elevados.
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rem, normalmente, em pequenas cavidades no interior do
material dielétrico dos equipamentos elétricos que, em condições normais, deveriam estar sob o mesmo potencial. Neste processo, elétrons são arrancados de átomos, acelerados
pelo campo elétrico durante um curto período, e retornam ao
estado inicial. A aceleração de cargas elétricas gera ondas
eletromagnéticas em todas as direções, a partir da cavidade
onde ocorre a descarga parcial. Essas descargas elétricas são
progressivas e outros pontos de descargas parciais podem
ocorrer, acelerando a degradação do sistema de isolamento.
Como consequência de todo esse processo de degradação
podemos citar o envelhecimento precoce do sistema de isolamento e o aumento dos custos associados à manutenção e
operação dos equipamentos elétricos. O diagnóstico das descargas parciais em equipamentos elétricos pode ser feito por
técnicas que envolvem fenômenos físicos associados às descargas parciais, dos quais se destacam os fenômenos ópticos,
acústicos e elétricos.
A medição e análise dessas descargas elétricas em laboratórios de alta tensão são utilizadas há anos para a avaliação
desses equipamentos, e sua presença constitui-se em um
indicativo da presença de algum defeito importante. A possibilidade de serem efetuados diagnósticos sobre o estado do
sistema de isolamento do equipamento a partir de medições
realizadas do exterior do equipamento, a alta sensibilidade e
a rapidez nas medições, são alguns dos pontos positivos dessa técnica de diagnóstico do estado operativo do equipamento.
Por outro lado, o ensaio de descargas parciais sempre foi
considerado de difícil realização e interpretação dos resultados, mesmo sob as condições controladas dos laboratórios
de alta tensão, devido à presença recorrente de ruídos ou
interferências eletromagnéticas, que prejudicam a qualidade
das medições e a sua mensuração e interpretação. Até pouco
tempo, a medição em campo era considerada impossível,
pois a complexidade das assinaturas das descargas e dos
tipos de interferência presentes exigiria um especialista na
operação da aparelhagem de medição. A análise e interpretação dos resultados das medições constituem-se numa das
dificuldades quando da realização dos ensaios de descargas
parciais em equipamentos de alta tensão, demandando o
conhecimento prévio das assinaturas associados ao fenômeno.
Dessa forma, esta pesquisa contemplou ainda, como objetivo, o aumento do conhecimento relacionado à variedade de

assinaturas de descargas parciais, características de cada tipo
de equipamento presentes nas subestações de transmissão de
energia, bem como dos tipos de interferência presentes em
diversas localidades onde estão localizadas as subestações
de transmissão. Ainda visando o aumento do conhecimento
das assinaturas sob várias condições, a pesquisa contemplou
o estudo de descargas parciais em isolação papel/óleo, em
ensaios em laboratório, ensaios em campo em reatores, ensaios laboratoriais e em campo de para raios, disjuntores e
subestações blindadas isolada com SF6.
A pesquisa originou como produto um sistema inteligente
para o reconhecimento automático de assinaturas associadas
às descargas parciais, utilizando medições no domínio do
tempo, apresentando as seguintes características: funcionamento autônomo no ambiente das subestações, monitoramento continuo durante períodos programáveis, recursos de
comunicação via GPRS para transmissão dos dados monitorados e para a operação remota do sistema, rotinas para o
cálculo de indicadores e de estatísticas associadas às descargas parciais, rotinas de interface gráfica para a apresentação
e visualização dos dados coletados e analisados. 04 canais
de alta resolução, altas velocidade de amostragem e profundidade de memória, medição de temperatura, umidade relativa, pressão atmosférica.
O processo de análise das medições toma como referência
dados de medições laboratoriais em equipamentos com defeito e dados de medições em campo. Essas informações,
disponíveis para diversas situações, foram obtidas em ensaios realizados em equipamentos apresentando problema de
descargas parciais, os quais foram identificados considerando-se, conforme o caso, seu histórico de ensaios cromatográficos, termográficos, ou medições por métodos convencionais baseados na norma IEC 60270, e foram validados nos
ensaios em campo realizados. Esta pesquisa apresenta aspectos de originalidade, onde se destacam a possibilidade de
medição energizada, a realização do reconhecimento automático dos pulsos de descargas parciais, viabilizando o diagnostico automatizado, o funcionamento autônomo do sistema de medição por longos períodos, sem a presença do
operador no ambiente das subestações, a realização de comunicação e supervisão remota, a partir do escritório.
O produto foi testado em laboratório durante um ano sob
diversas situações, e testado em campo durante 01 mês no
monitoramento de equipamentos com defeito, para a verificação da funcionalidade, em subestações de 440kV a 88kV.
O sistema foi instalado em campo para a realização de medições em equipamentos reais e sob condições normais de
funcionamento, onde foi exposto a elevados níveis de campo
elétrico e a diversos tipos de interferências eletromagnéticas
radiadas e conduzidas, considerando desde 60Hz até centenas de MHz, condições de elevadas temperaturas e variações
de temperatura e umidade. Em 100% dos casos o equipamento identificou a falha corretamente, em equipamentos
que apresentavam problemas, e indicou corretamente a ausência de falha, em equipamentos sem problemas. A comunicação entre o sistema em campo e o PC do escritório através de telefonia celular GPRS obteve sucesso, sendo realizada nos horários de menor congestionamento da rede celu-

lar nos períodos noturno e matutino.
O sistema desenvolvido foi objeto de depósito de patente
de invenção junto ao INPI, em 2014.
Considerando que o fenômeno das descargas parciais afeta a praticamente todos os equipamentos de alta tensão, os
resultados desta pesquisa apresentam ampla aplicabilidade
aos equipamentos de subestações do Sistema CTEEP.
Em particular, vislumbra-se especial benefício na avaliação em campo dos seguintes equipamentos de alta tensão,
quanto à presença de descargas parciais:
• Transformadores para instrumentos, com isolação papel-óleo ou isolação epóxi
• Disjuntores a SF6 e módulos compactos
• Para-raios de óxido de zinco – ZnO e de carboneto de
silício – SiC
• Subestações blindadas
• Reatores

II. BANCO DE ASSINATURAS DE DESCARGAS PARCIAIS
A análise e interpretação dos resultados das medições
constituem-se numa das dificuldades quando da realização
dos ensaios de descargas parciais em equipamentos de alta
tensão, demandando o conhecimento prévio das assinaturas
associados ao fenômeno. O banco de assinaturas para a avaliação de descargas parciais deve levar em consideração a
natureza da isolação presente no equipamento, sendo, portanto, consideradas as seguintes possibilidades:
• Isolação sólida, como por exemplo, o epóxi utilizado
em TCs de média tensão.
• Isolação papel-óleo, utilizado na grande maioria dos
equipamentos das subestações.
• Isolação gasosa a SF6, utilizada nas subestações blindadas e disjuntores.
Para o estudo desses tipos de isolação, foram desenvolvidas células de ensaios com defeitos artificialmente introduzidos, de forma a se induzir a presença de descargas parciais
quando da aplicação de alta tensão, permitindo a obtenção
das assinaturas das descargas parciais em várias situações
passiveis de ocorrência em equipamentos reais. A experiência adquirida tem demonstrado a praticidade das medições
nas células de ensaio, em detrimento aos ensaios no equipamento propriamente dito, pela maior facilidade na realização
dos experimentos, pois é possível trabalhar com valores de
alta tensão muito menores que aquelas necessárias para a
geração de descargas parciais em equipamentos reais, a um
custo menor em termos de horas de laboratório, de mão de
obra necessária para as montagens, tempo gasto na preparação dos ensaios, e obtendo-se resultados equivalentes aos
obtidos nos equipamentos reais. Em casos puntuais, quando
necessário, foram realizadas medições em equipamentos
reais em laboratório de alta tensão, para comparação com os
resultados obtidos nas células de ensaio.
Foram realizados testes em diferentes configurações de
eletrodos e amostras, constituídas por placas de material

isolante imersos em óleo mineral isolante, ou configurações
de eletrodos agulha-plano imersos em óleo mineral isolante,
submetidas à alta tensão. Nas etapas iniciais desta pesquisa,
dois procedimentos foram utilizados para a medição de descargas parciais: medições no domínio da frequência com a
utilização de analisador de espectro; e medições no domínio
do tempo com a utilização de osciloscópio. Este documento
apresenta as medições no domínio do tempo. Os ensaios
foram realizados com a utilização de um transformador de
corrente de alta frequência aplicado ao condutor de aterramento do circuito de ensaio, que foi utilizado para a detecção dos pulsos de corrente gerados quando da ocorrência das
descargas parciais.
Para esses ensaios considerando isolação sólida, foram
utilizadas placas de poliéster, ou fibra de vidro, imersas em
óleo isolante, com dimensões de aproximadamente 6 mm de
espessura, 15 cm de comprimento e 15 cm de largura, contendo em seu interior uma pequena cavidade, com o objetivo
de se provocar a ocorrência de descargas parciais. A placa
sob ensaio foi posicionada entre dois eletrodos de latão,
sendo aplicada alta tensão no eletrodo superior e aterrandose o eletrodo inferior.
As placas foram imersas em óleo isolante, para evitar a
ocorrência de descargas disruptivas superficiais, durante a
aplicação da alta tensão entre os eletrodos.
As figuras 1 e 2 mostram o arranjo utilizado.

Figura 2. Corrente gerada por descarga parcial em amostra do tipo placa
isolante de fibra de vidro, com aplicação de 25kV. Escalas 10mV/div 200ns/div. Frequência aproximada 12,5MHz

As figuras 3 e 4 mostram corrente gerada por DP, utilizando-se, porém, varredura do osciloscópio mais lenta, de
20 ms/div. Para referência, apresenta-se também a forma de
onda senoidal da tensão aplicada à amostra, obtida utilizando-se um sensor de campo elétrico.
Observa-se que as descargas ocorrem, nos semiciclos positivo e negativo, durante a porção crescente (em módulo) da
senoide.

Figura 3. Corrente gerada por descarga parcial em amostra do tipo placa
isolante de fibra de vidro, com aplicação de 9kV. Escalas: canal amarelo
5V/div – 20ms/div; canal lilás 800mV/div – 20ms/div.
Figura 1. Placa de poliéster imersa em óleo isolante, contendo uma cavidade, posicionada entre dois eletrodos de latão.

Utilizando-se o arranjo experimental descrito anteriormente, foram realizadas medições com o TC de alta frequência acoplado a osciloscópio, dessa forma obtendo-se a
forma de onda de corrente produzida pelas descargas parciais, quando da aplicação de alta tensão às amostras [1]. A
figura 2 mostra assinatura obtida nessa configuração.

Figura 4. Corrente gerada por descarga parcial em amostra do tipo placa
isolante de fibra de vidro, com aplicação de 9kV.

A célula de ensaios para o estudo de descargas parciais
em isolação do tipo papel-óleo utilizada, mostrada na figura

5, consiste em um eletrodo tipo agulha posicionada a aproximadamente 10 mm de distância de um eletrodo circular de
face plana com diâmetro de 25 mm, imersos em óleo isolante mineral. O eletrodo circular foi aterrado, e foi aplicada
alta tensão ao eletrodo tipo agulha. As descargas parciais
foram medidas através de TC de alta frequência aplicado ao
condutor de aterramento do eletrodo tipo agulha.

Cabo de alta
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Equalizador de
campo elétrico

Figura 7. Célula para ensaios de descargas parciais em gás SF6.

Figura 5. Eletrodo agulha-plano aterrado, imerso em recipiente contendo
óleo isolante.

De forma a se verificar as características das descargas
parciais em equipamentos isolados em gás SF6, foi utilizada
uma célula de ensaios, mostrada nas figuras 6 e 7, constituída por uma caixa de alumínio com tampa parafusada e selada com o-ring, de forma a permitir a injeção do gás SF6, e
apresentando recursos para o controle da pressão interna. A
célula de ensaios possui dimensões suficientes (50cm x
50cm x 35cm) para a acomodação de eletrodos de ensaios
com diversas configurações, de forma a se reproduzir defeitos típicos presentes nos equipamentos com esse tipo de isolação.

Figura 8. Configuração Eletrodo ponta-plano aterrado, mantido em ambiente com gás SF6 pressurizado.

Figura 9. Célula de ensaios, configuração eletrodo plano – ponta aterrada,
meio isolante gás SF6 à pressão de 2 bar, espaçamento de eletrodos 2,5mm,
tensão de ensaio 6kV – canal A vermelho corrente associada à descarga
parcial, escalas 100ns/div, 20mV/div.

III. ENSAIOS EM CAMPO
A técnica foi aplicada na medição de descargas parciais
em Reator 460kV, 66,7MVA, com histórico de presença de
gases combustíveis em níveis anormais, nas análises cromatográficas dos gases dissolvidos no óleo isolante. A figura 10
mostra o reator suspeito [2].

Figura 6. Célula para ensaios de descargas parciais em gás SF6.

Figura 12. Medições realizadas com TC de alta frequência instalado no
condutor de aterramento do reator. Escalas 2 ms/div e 200mV/div.
SUSPEITO.

A figura 13 mostra medição realizada com antena direcional e osciloscópio.
Figura 10. Reator suspeito da presença de descargas parciais, tensão
460kV, potência 66.7MVA.

A Tabela I mostra resultados da análise cromatográfica.
Tabela I. Análise cromatográficas dos gases dissolvidos no óleo isolante do
reator de 460kV, 66.7MVA

A Tabela I mostra uma tendência de aumento dos gases
combustíveis totais, no decorre do tempo, indicando a possível presença de descargas internas.
As figuras 11 e 12 mostram oscilogramas das medições
efetuadas com o TC de alta frequência.
Figura 13. Medição realizada com antena direcional.

As figuras 14 e 15 mostram resultados das medições com
antena.

Figura 11. Medições realizadas com TC de alta frequência instalado no
condutor de aterramento do reator. Escalas 2 us/div e 200mV/div.
SUSPEITO.

Figura 14. Medições com antena, na faixa de 9kHz-20MHz. Escalas:
100ns/div and 100mV/div. SUSPEITO.

gas parciais.

Figura 15. Medições com antena, na faixa de 9kHz-20MHz. Escalas:
50ns/div and 100mV/div. SUSPEITO.

Para a prevenção de falha em serviço, o reator foi desligado para verificação interna e localização do foco das descargas. Nessa inspeção, indicio de descargas foram observadas na janela de inspeção da bucha de alta tensão H1, conforme mostra a figuras 16.

Figura 18. - Escala 500ns/div, canal 1 500mV/div fase VM, canal 2
100mV/div fase BR, canal 3 100mV/div fase AZ (SUSPEITO)

A figura 19 mostra disjuntor de 230kV, submetido à medição de descargas parciais através de TC de alta frequência
e através de antena ativa. Foram obtidos resultados suspeitos, conforme figura 20 [4]-[6].

Figura 16. Indicio de descargas observadas na janela de inspeção da bucha
de alta tensão H1

A técnica de medição de descargas parciais foi aplicada
na avaliação de para-raios de ZnO e de SiC, conforme ilustrado pela figura 17 [3].
Figura 19. Medição de descargas parciais no Disjuntor de 230kV, utilizando-se antena direcional, acoplada a osciloscópio.

Figura 17. Medição de descargas parciais em para-raios de ZnO.

A figura 18 mostra oscilograma obtido em para-raios de
ZnO de 88kV, considerado suspeito da presença de descar-

Figura 20. Medição de descargas parciais no Disjuntor de 230kV. Canal 1
(amarelo): DP medida com TC de alta frequência instalado no aterramento

do disjuntor, escala 200mV/div – 200ns/div. Canal 3 (roxo): DP medida
com antena direcional apontada para a coluna de acionamento, escala
500mV/div – 200ns/div. Canal 2 (verde): Interferência (corona) medida
com TC de alta frequência meda no aterramento da torre. Escala
500mV/div – 200ns/div. SUSPEITO

IV. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA INTELIGENTE PARA O
MONITORAMENTO REMOTO DE DESCARGAS PARCIAIS DE
EQUIPAMENTOS EM CAMPO

A complexidade das assinaturas das descargas e dos tipos
de interferência presentes exigiria um especialista na operação da aparelhagem de medição. Considerando essa dificuldade, este sistema de monitoramento destina-se a detecção e
avaliação remota de descargas parciais em equipamentos,
provido de recursos para a identificação e análise das descargas parciais, disponibilizando informações importantes
para a tomada de decisões voltadas à manutenção do equipamento. A utilização de um sistema de monitoração inteligente permite reduzir o custo das medições, por sua operação autônoma prescindindo da necessidade de operador para
a realização das medições, além de permitir que a monitoração ocorra durante longos períodos, reduzindo o custo de
mão de obra, além de adicionalmente reduzir os riscos pessoais inerentes a essa atividade, e com a possibilidade da
monitoração remota através da transmissão de dados via
Web.
A metodologia desenvolvida é baseada na medição, análise e interpretação do perfil eletromagnético emitido pelas
descargas elétricas, com interpretação realizada de forma
automatizada, baseada no cruzamento entre dados de medições realizadas e métricas que foram obtidas da experiência
adquirida anteriormente nas medições laboratoriais e de
campo já realizadas, relacionadas ao formato dos pulsos
associados às descargas elétricas.
Os dados de medições consistem em sinais de tensão analógicos decorrentes da presença de descargas parciais, os
quais são obtidos através de sensores ou transdutores de
corrente ou de tensão instalados no equipamento sob teste.
Esses sinais analógicos são digitalizados para possibilitar a
análise dos parâmetros de interesse, sendo estes, associados
ao formato desses sinais de tensão analógicos, os quais se
apresentam normalmente sob a forma de pulsos de curta
duração.
O banco de dados contém informações obtidas de medições realizadas em laboratório ou em campo, em equipamentos sabidamente apresentando atividade de descargas parciais. Essas informações consistem nos valores típicos ou faixas de valores considerados importantes na caracterização
do formato dos pulsos elétricos decorrentes das descargas
parciais. A esse conjunto de valores típicos ou faixas de valores, damos a denominação de assinatura das descargas
parciais.
O conhecimento das assinaturas associadas às descargas
parciais e dos tipos de interferências mais comuns torna possível a elaboração de um sistema computacional capaz de
reconhecer a ocorrência das descargas parciais, em meio aos
ruídos eletromagnéticos presentes. A experiência adquirida
na detecção e análise das descargas parciais em campo, bem

como a disponibilidade de resultados de medições realizadas
em laboratório e em campo, fornecem os subsídios ao desenvolvimento do sistema inteligente de detecção e avaliação, baseado em software incorporando o conhecimento
adquirido, visando ao reconhecimento dos padrões associados à ocorrência de descargas parciais em equipamentos, e
sua separação dos ruídos ou interferências eletromagnéticas
presentes no ambiente das subestações. O reconhecimento
automático das assinaturas de descargas parciais constitui-se
numa grande vantagem frente aos produtos atualmente disponíveis no mercado, os quais não apresentam esse recurso.
O sistema desenvolvido possibilita a realização de supervisão do equipamento de forma remota, utilizando recursos
de comunicação sem fio além de possuir recursos para o
armazenamento dessas informações, por grandes períodos.
Adicionalmente, o sistema inteligente contempla recursos
para a localização das descargas e quantificação da intensidade, informações importantes para a tomada de decisões
voltadas à manutenção do equipamento. Há indícios de que a
ocorrência das descargas parciais pode sofrer influência de
diversos fatores, como a temperatura do equipamento sob
análise, ou também do grau de umidificação e de sua distribuição ao longo da superfície da isolação, como por exemplo, no caso dos para-raios, demonstrando a importância do
monitoramento contínuo desses equipamentos, durante períodos suficientemente longos, de modo a compreender uma
gama maior de condições de contorno associados aos equipamentos, como por exemplo, maior gama do ciclo de insolação, variações da umidade na superfície do equipamento,
variações no carregamento do sistema elétrico (curva de
carga) e alterações na tensão do sistema, às quais esses equipamentos estão normalmente sujeitos quando instalados em
campo.
O produto da pesquisa possibilita a realização do monitoramento remoto do equipamento de forma automatizada no
que se refere às descargas parciais, em vários tipos de equipamentos, como por exemplo, transformadores para instrumentos (TIs), disjuntores, para-raios, e outros, dessa forma
quebrando dois paradigmas, quais sejam da medição em
campo, considerada até recentemente quase impossível, e o
monitoramento do fenômeno das descargas, o que implica na
medição de forma autônoma, sem a supervisão do operador.
O sistema é constituído de dois módulos, mostrados na figura 21, sendo o Modulo de Campo (1) instalado junto ao
equipamento monitorado, e o Módulo do Escritório (2) podendo estar localizado no escritório da equipe de manutenção.
Por meio do Módulo de Campo, o sistema realiza medições através da captura de informações na forma de sinais
elétricos constituídos por pulsos de curta duração associados
ao equipamento defeituoso, bem como sinais de ruído do
ambiente onde o equipamento monitorado está instalado.
Essa informações são tratadas pelo software de filtragem e
classificação instalado em (1), onde são eliminados os ruídos
do ambiente, e também são medidos e calculados os parâmetros dos pulsos que caracterizam e identificam esses pulsos
como originários do defeito. Tais parâmetros são armazenados em tabelas, e periodicamente são enviados ao Módulo

do Escritório (2) utilizando-se de sistema de comunicação
sem fio, por ondas eletromagnéticas. No Módulo do Escritório esses parâmetros são recepcionados, armazenados, e tratados por software destinados a promover a visualização e
ao cálculo de grandezas associadas ao defeitos.

Figura 21. Visão geral do sistema de monitoramento de descargas parciais

Durante a fase de desenvolvimento, o sistema de monitoramento foi exaustivamente testado em laboratório, na medição de descargas parciais reais em células de ensaios, exemplificado na figura 22, em ambiente caracterizado pela presença de alta tensão ou com altos valores de campo elétrico.

Figura 22. Célula de ensaios constituída por eletrodo agulha submetido à
alta tensão, eletrodo plano aterrado, imersos óleo isolante, com placa de
papelão interposta entre os eletrodos.

O sistema de monitoramento de descargas parciais, foi
avaliado em campo no monitoramento de equipamentos como, por exemplo, para-raios de 440kV e de 88kV, selecionados com base em testes realizados previamente com a
técnica já validada nesta pesquisa, utilizando osciloscópio e
TC de alta frequência [1]. Foram escolhidos para raios considerados suspeitos, e para raios considerados não suspeitos.
Foi também avaliada a comunicação através de modem celular GPRS, entre a Unidade de Campo e o PC do Escritório.
Foi também possível avaliar em campo a estabilidade de
funcionamento e a imunidade às interferências eletromagnéticas, do Sistema de monitoramento com bom resultados. A
figura 23 mostra a caixa para condicionamento do sistema
de monitoramento, em campo.

Figura 23. Caixa metálica utilizada para abrigar o sistema de monitoramento, para instalação em campo.

As figura 24 a 30 mostram os testes realizados. Esses testes tiveram por objetivo avaliar o comportamento do protótipo sob condições de campo, onde estão presentes alguns
fatores que poderiam prejudicar o seu funcionamento:
- verificação do comportamento frente à presença de campos elétricos e campos magnéticos elevados, típicos de subestações, avaliando-se a suportabilidade e imunidade do
sistema
- verificação do comportamento na presença de elevado
nível de ruídos do tipo corona, particularmente observado
próximo ao disjuntor primário do TR7, com avaliação da
imunidade e suportabilidade do sistema
- presença de ruído de fundo elevado, com comportamento errático e bastante variável quanto à amplitude, permitindo avaliar a capacidade do software de alto ajuste do fundo
de escala da medição
- avaliação da imunidade da comunicação entre notebook
e osciloscópio perante essas condições
- teste da estabilidade (não travamento) do sistema operacional Windows (no osciloscópio e no notebook), durante
funcionamento ininterrupto, realizado durante longo período
(3 horas).
- funcionamento sob condições de insolação, vento e poeira presentes no local, e vibrações durante movimentações e
transporte

Figura 28. Tela de saída do software de análise do PC do Escritório, mostrando a visualização dos dados de medições enviados pela Unidade de
Campo, através de comunicação sem fio utilizando modem celular GPRS.
Figura 24. Teste em campo do sistema de monitoramento

Figura 29. Tela de saída do software de análise do PC do Escritório, mostrando a visualização dos dados de medições enviados pela Unidade de
Campo, através de comunicação sem fio utilizando modem celular GPRS.

Figura 25. Teste em campo do sistema de monitoramento

Figura 30. Tela de saída do software de análise do PC do Escritório, mostrando a visualização dos dados de medições enviados pela Unidade de
Campo, através de comunicação sem fio utilizando modem celular GPRS.

Figura 26. Tela obtida através da Unidade de Campo, em medição realizada na subestação

O comportamento do sistema foi considerado bastante satisfatório, considerando que não foi observado nenhum
comportamento defeituoso ou anormal, seja do software ou
do hardware.

V. COMENTÁRIOS FINAIS

Figura 27. Tela obtida através da Unidade de Campo, em medição realizada na subestação

Este projeto de P&D permitiu o aumento do conhecimento do fenômeno descargas parciais, e a utilização desse conhecimento, associado ao sistema de monitoramento, permitira a identificação de equipamentos suspeitos, ou reciprocamente, identificar equipamentos com muitos anos de operação, mas que estão em boas condições operativas no que
se refere a descargas parciais. Os resultados deste P&D tem
aplicação na avaliação de:
• Transformadores para instrumentos, com isolação papel-óleo ou isolação epóxi

• Disjuntores a SF6 e módulos compactos
• Para-raios de óxido de zinco – ZnO e de carboneto de
silício – SiC
• Subestações blindadas
• Reatores
O sistema desenvolvido foi objeto de depósito de patente
de invenção junto ao INPI, em 2014.
Este P&D gerou publicações internacionais do Cigré e do
IEEE, e viabilizou a dissertação de mestrado de Felippe
Bacega no Programa de Pós-graduação em Energia da USP,
intitulada “Avaliação do estado dos equipamentos do sistema de transporte de energia elétrica através de técnicas de
medição de descargas parciais em campo”.
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