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RESUMO 

PALITÓ, T. T. C.  Metodologia acústica para análise de óleo de transformador por 

sensores piezoelétricos.   2019.  132 f.  Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. 

 

Os transformadores são equipamentos fundamentais para o sistema elétrico e o 

acompanhamento regular de suas condições de operação é muito importante para que se 

reduzam custos associados ao seu ciclo de vida, bem como para que se possa garantir a sua 

confiabilidade e a sua durabilidade. As falhas elétricas ocorrem, muitas vezes, motivadas pela 

degradação do sistema isolante e consequentemente danificam o equipamento. O óleo é um dos 

componentes isolantes que se deteriora com facilidade devido ação de falhas ou variação de 

temperatura e umidade. O acompanhamento e a manutenção da qualidade do óleo isolante são 

etapas essenciais para proporcionar uma operação confiável dos equipamentos elétricos 

garantindo a confiabilidade do fornecimento de energia. Um dos parâmetros que pode ser 

monitorado no óleo é a água, pois esta reduz drasticamente a rigidez elétrica do dielétrico. Uma 

revisão na literatura relata alguns procedimentos de diagnósticos disponíveis para avaliar a 

condição do óleo de transformadores, tais como as análises físico química e a análise de gases 

dissolvidos (DGA). Pesquisas recentes revelam um tópico ressaltado que consiste na utilização 

de sensores acústicos para caracterização de líquidos, uma vez que essa análise possui a 

vantagem de ser não destrutiva, com possibilidade de aplicações não invasivas e em 

transformadores em operação. Neste contexto, esta tese propõem uma metodologia acústica 

para contribuir na detecção de umidade no óleo mineral isolante utilizando sensores 

piezoelétricos. A metodologia consiste na utilização de sensores para emitir e recepcionar os 

sinais transmitidos através de amostras de óleos de transformadores. Os experimentos foram 

realizados na faixa de MHz, utilizando transdutores comerciais e na faixa de kHz, utilizando 

um transdutor piezoelétrico desenvolvido pelo Grupo de Alta Tensão e materiais da USP de 

São Carlos. Medidas da amplitude do sinal são correlacionadas com o teor de água contido nas 

amostras de óleos. Os resultados revelam que é possível diagnosticar se as amostras de óleo 

estão aptas ou não para uso em transformadores. Em alguns casos é possível distinguir as quatro 

classes das amostras de óleo mineral isolante testadas: óleo novo (virgem), óleo regenerado, 

óleo sujo e óleo queimado. A metodologia proposta, além de ser inédita, se mostra promissora 

para auxiliar no diagnóstico de amostras de óleo mineral isolante em campo. 

 

Palavras-chave: Análise acústica. Óleo mineral isolante. Sensor piezoelétrico. Transdutor 

acústico.  





 

 

 

ABSTRACT 

PALITÓ, T. T. C.  Acoustic methodology for oil transformers analysis by piezoelectric 

sensors. 2019.  132 p.  Doctoral Thesis – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade 

de São Paulo, São Carlos, 2019. 

 

Transformers are fundamental equipment in electrical power system and constant monitoring 

their operating conditions is very important to reduce the costs associated with their life cycle, 

as well as to guarantee their reliability and durability. One of the main cause of electrical failures 

in power transformers is the degradation of the power transformer insulation system, which can 

cause permanent damages. A crucial element in their insulation system is oil used to insulate 

parts, but also to cool the equipment. Therefore monitor and maintain the insulating oil are 

essential steps to provide a reliable operation of the electrical equipment guaranteeing the 

reliability of the power supply. A review in the literature reports a wide variety of diagnostic 

procedures available to assess the condition of transformer oil, such as physical chemical 

analysis and dissolved gas (DGA) analysis. Recent research reveals a highlighted topic that 

consists of the use of acoustic sensors for characterizing liquids, since the acoustic analysis 

presents the characteristic of being non-destructive with possibility of non-invasive and 

application during transformer operation i.e. in line. In this context, this thesis proposes an 

acoustic methodology for the analysis of mineral insulating oil using piezoelectric sensors. The 

methodology consists of the use of sensors to emit and receive signals transmitted through oil 

transformer samples. The experiments were carried out in the MHz band, using commercial 

transducers and in the kHz band, using a piezoelectric transducer developed by the High 

Voltage and Materials Group from USP of São Carlos. Measurements of signal amplitude are 

correlated with the water content contained in the oil samples. The results show that it is 

possible to diagnose whether or not the oil samples are suitable for use in transformers. In some 

cases it is possible to distinguish the four classes of tested mineral oil samples. The proposed 

methodology is promising for the diagnosis of mineral insulation oil samples in the field. 

 

Keywords: Acoustic analysis. Acoustic  transducer. Insulating mineral oil. Piezoelectric sensor. 
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Capítulo 1  

Introdução 

1.1 Considerações iniciais 

Os transformadores são equipamentos fundamentais para os sistemas elétricos de 

potência, sua principal função é a adequação dos níveis de tensão, servindo de elo entre os 

sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Trata-se de equipamentos 

estratégicos e sua importância está diretamente relacionada à continuidade e qualidade do 

sistema de fornecimento de energia elétrica, uma vez que, a sua perda, por falha ou por defeito, 

significa a interrupção imediata no fornecimento de energia em áreas de grande amplitude. 

Portanto, a verificação regular das condições desses equipamentos torna-se cada vez mais 

importante, seja no comissionamento, nas atividades de manutenção preventiva ou processos 

de reparo e também na administração de seu tempo de vida útil. 

1.2 Justificativa  

Nas últimas décadas, a grande expansão tecnológica e a proliferação dos equipamentos 

eletrônicos, altamente sensíveis a variações de tensões de curta duração, têm levado os 

consumidores a exigirem cada vez mais por qualidade e confiabilidade no fornecimento de 

energia elétrica. Com isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) força as empresas 

do setor elétrico a preocuparem-se continuamente com a melhoria dos índices de qualidade e 

confiabilidade do sistema de energia elétrica. Neste contexto, torna-se evidente a necessidade 

de identificar as principais causas de perturbações nos sistemas elétricos e mitigar seus efeitos 

com monitoramentos constantes. 

Descontinuidades no fornecimento de energia elétrica provocam vários prejuízos 

financeiros para as concessionárias, tais como: possíveis multas por parte do agente regulador, 

indenizações por perdas e danos causados a consumidores, além de desgastar a imagem da 

empresa (AZEVEDO, 2009). Nesse sentido, as concessionárias de energia elétrica buscam 

investir em prática eficazes para aprimorar as suas técnicas de manutenção, visando à detecção 

prévia de defeitos nos equipamentos elétricos, antes que eles possam comprometer o bom 

desempenho do sistema (SOUZA, 2008). 
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A verificação regular das condições dos equipamentos elétricos, em particular, dos 

transformadores, tem como objetivo diminuir os desligamentos para realizações de 

manutenções ou até mesmo desligamentos de falhas elétricas, muitas vezes ocorrem motivadas 

pela degradação do sistema isolante (AZEVEDO, 2009). O óleo mineral isolante do 

transformador é um dos principais componentes que precisa ser monitorado, pois este óleo sofre 

deterioração por esforços elétricos e térmicos que por sua vez gera produtos de decomposição 

que provocam a ocorrência de falhas nos equipamentos. O óleo presente nestes equipamentos 

é responsável pelo resfriamento e pelo isolamento elétrico. Com o tempo, algumas de suas 

propriedades físicas e químicas, como cor, viscosidade e teor de água, variam devido às 

condições ambientais e à alta exposição a campos elétricos (MA; SAHA; EKANAYAKE, 

2012).  

O acompanhamento e a manutenção da qualidade do óleo isolante são etapas essenciais 

para proporcionar uma operação confiável desses equipamentos elétricos, garantindo a 

confiabilidade do fornecimento de energia. Uma revisão na literatura revela uma grande 

variedade de procedimentos e critérios para esta finalidade, estabelecidos por agências 

reguladoras do setor elétrico, concessionárias de energia e indústrias em vários países 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 2017).  

Um número significativo de estudos tem apresentado soluções efetivas para 

monitoramento de transformadores e para manutenção preditiva (ARVIND; KHUSHDEEP; 

DEEPAK, 2008; ZHANG; GOCKENBACH, 2008; VRSALJKO; HARAMIJA; HADZI-

SKERLEV, 2012; SUN; HUANG; HUANG, 2012; MORAVEJ; BAGHERI, 2015), e muitos 

deles têm como foco a análise de óleo (EMSLEY et al., 2000; PHADUNGTHIN et al., 2010; 

MARQUES et al., 2017; MAHANTA; LASKAR, 2018). Entre as técnicas de diagnóstico 

disponíveis para avaliar a condição de isolamento dos transformadores, é possível citar a análise 

físico-química, a análise de gases dissolvidos, a análise ótica, a medição do grau de 

polimerização (DP), a medição e análise de furanos por cromatografia líquida de alta eficiência 

(High Performance Liquid Chromatography - HPLC) e a análise acústica. 

Dessas técnicas, duas são amplamente utilizadas em programas preventivos, são elas: 

análise de gás dissolvido (DGA) no óleo e a análise físico-química. A DGA determina a 

concentração dos gases dissolvidos no óleo, esta técnica é útil para detectar perturbações 

elétricas e decomposição térmica em componentes internos de transformadores. A formação de 

gases no interior dos equipamentos pode ser causa de algum tipo de problema, como mau 

contato entre componentes internos, fugas de energia entre espiras, esforço à altas correntes de 

curto circuito e tempo de trabalho prolongado com cargas elevadas. Por outro lado, a análise 

http://ieeexplore.ieee.org.ez67.periodicos.capes.gov.br/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Rattanakorn%20Phadungthin.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.ez67.periodicos.capes.gov.br/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Rattanakorn%20Phadungthin.QT.&newsearch=true
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físico-química determina a capacidade de isolação e o estado de envelhecimento do óleo 

mineral, indicando mudanças nos parâmetros físicos e químicos do óleo, que também são 

cruciais para a operação do transformador. Por exemplo, a porcentagem de água no óleo reduz 

drasticamente a rigidez elétrica do dielétrico. Os resultados desses parâmetros são comparados 

aos valores pré-estabelecidos em normas. Valores fora dos limites especificados indicam 

necessidade de tratamento termo vácuo, substituição ou regeneração do óleo mineral 

(LORENCINI, 2017). Atualmente a análise físico-química e a análise de gases dissolvidos são 

técnicas consolidadas e utilizadas em larga escala pelos setores de manutenção das 

concessionárias do setor elétrico como técnicas preditivas de manutenção voltada ao 

acompanhamento das condições do sistema isolante de transformadores de potência imersos 

em óleo mineral isolante.  

Outro método utilizado no monitoramento transformadores é a análise acústica, esta 

técnica é amplamente utilizada para determinar os impactos de descargas parciais (DP) em 

transformadores de potência. As descargas parciais são apontadas como uma das principais 

causas de envelhecimento precoce do sistema de isolamento, em especial, o óleo.  Por meio da 

análise acústica é possível monitorar a ocorrência de DPs internas ao transformador e em alguns 

casos é possível localizar a fonte das descargas (FERREIRA et al., 2017). Estudos recentes 

abordam a análise acústica como técnica preditiva no monitoramento de transformadores para 

detecção de umidade no óleo de transformadores. Seguindo este conceito, este trabalho 

apresenta o uso de sensores acústicos e ultrassônicas para verificar a presença de umidade no 

óleo mineral isolante. As configurações que são apresentadas no Capítulo 4 fazem parte do 

estudo de protocolos acústicos inéditos desenvolvidos para detecção da umidade em OMI. 

1.3 Motivação 

Dependendo da aplicação, uma substância líquida pode ser caracterizada direta ou 

indiretamente, por meio de suas propriedades físicas, químicas, ópticas, elétricas e acústicas, 

usando técnicas como cromatografia, propagação ultrassônica e medições de impedância 

(WITHERS, 1996; EGGERS; KAATZE, 1996; MARQUES et al., 2017; MAHANTA; 

LASKAR, 2018). Um tópico destacado nessa área é o método baseado na propagação de ondas 

acústicas, comumente conhecido como método de emissão acústica (AE). Pesquisas recentes 

revelam a utilização de sensores acústicos e ultrassônicos para caracterização de líquidos 

conforme relatado na literatura (MENG; JAWORSKI; WHITE, 2006; FRANCO; 
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ADAMOWSKI; BUIOCHI, 2012; CHAUDHURI et al., 2014; XIAO, 2015; TOKITOU; 

SHIDA, 2004; TYURYUMINA; BATRAK; SEKACKIY, 2017). 

Meng, Jaworski e White (2006) apresentaram um estudo experimental realizado para 

caracterizar misturas heterogêneas (emulsões) de petróleo e água, utilizando transdutores 

ultrassônicos. As medições são baseadas no tempo de voo da onda de pressão ultrassônica para 

obter a velocidade do som. Os resultados, que mostram a variação da velocidade do som com 

a fração volumétrica do petróleo, para três temperaturas diferentes, são comparados com cinco 

modelos teóricos disponíveis na literatura. O estudo demonstra que os sensores propostos 

podem ser utilizados como um método simples e confiável de medição da composição de 

misturas heterogêneas. O artigo também fornece uma breve revisão dos modelos teóricos da 

propagação ultrassônica e estuda sua relevância na previsão da velocidade ultrassônica do som 

para o meio sob investigação.  

Em Franco, Adamowski e Buiochi (2012) é realizado o estudo inverso, ou seja, a 

detecção de contaminantes oleosos em água, utilizando a técnica de reflexão de cisalhamento 

por ondas ultrassônicas. A determinação do coeficiente de reflexão complexo de ondas sonoras 

ultrassônicas na interface sólido-líquido é uma técnica empregada para a medição das 

propriedades visco elásticas dos líquidos. Uma característica interessante desta técnica é a 

pequena profundidade de penetração das ondas de cisalhamento na amostra líquida, o que 

permite medições com filmes líquidos de alguns micrômetros de espessura. Esta propriedade, 

juntamente com a adesão de substâncias oleosas às superfícies, pode ser usada para a detecção 

de contaminantes oleosos em água. Os resultados indicam que ambas as quantidades, a 

magnitude e a fase do coeficiente de reflexão, mostraram a mudança esperada quando foram 

incorporados 5 ml de óleo SAE 40 na água. Os resultados sugerem a adequação da magnitude 

para a aplicação, visto que a mesma apresenta um comportamento estável a variação de 

temperatura (0,9 °C) durante o tempo de teste (150 minutos).  Em contraste, a fase não é útil 

para o monitoramento da contaminação, pois a mesma apresenta uma variação importante 

durante o tempo de teste devido à variação de temperatura. O estudo revela que a metodologia 

proposta tem potencial para a detecção de contaminantes oleosos em água, em que foi possível 

detectar com êxito uma contaminação de 0,5% em volume de óleo SAE 40 em água.  

No artigo de Chaudhuri et al. (2014) são realizados ensaios de fluxo controlado 

utilizando misturas de óleo e água em diferentes frações de massa em um circuito de fluxo na 

Universidade de Tulsa. Um método acústico não invasivo desenvolvido no Laboratório 

Nacional de Los Alamos (LANL) é aplicado para calcular as frações de massa e volume de 

petróleo e água no fluxo misto de duas fases, medindo a velocidade do som através da mistura 
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de fluidos compostos juntamente com a temperatura instantânea. As densidades e velocidades 

de som em cada componente de fluido são obtidas antecipadamente para fins de calibragem a 

várias temperaturas, e os coeficientes apropriados são utilizados no algoritmo final. Neste 

trabalho, Chaudhuri e colaboradores (2014) apresentam os resultados da medição da 

composição utilizando a técnica acústica de LANL para diferentes proporções de mistura de 

petróleo bruto e água e a diferentes taxas de fluxo, e uma comparação dos resultados do método 

acústico com aqueles de medidores Coriolis (padrão da indústria) que mediram os índices de 

fluxos de massa individuais antes da mistura. Ao fim do estudo, observa-se que a diferença 

média entre as duas técnicas de medição era inferior a 1,4% em peso e é dependente das taxas 

de fluxo totais. 

O estudo proposto por Xiao (2015) revisa o uso de medidas acústicas da velocidade do 

som (SoS) para determinar a fração de volume de água em poços. É apresentado um método 

simples de cálculo algébrico baseado na física que fornece resultados precisos para um fluxo 

homogêneo de petróleo-água. Uma fracção de volume de água é calculada a partir da medida 

de SoS uma vez que a densidade e a compressibilidade adiabática dos constituintes da mistura 

de fluxo são determinadas por medição ou modelação de laboratório. Os resultados do teste do 

circuito de fluxo mostraram bom desempenho desta abordagem para uma ampla gama de taxas 

de fluxo. O erro na fração de volume de água entre o modelo e a medida de referência do circuito 

de fluxo foi de 5% em diferença absoluta, excedendo a precisão requerida para as utilizações 

de produção e gestão de reservatórios. 

No artigo dos autores George, Rufus e Alex (2016) é proposto um método para análise 

da qualidade do óleo de transformador condido em um tanque de alumínio hermeticamente 

selado utilizando um sensor ultrassônico. O método é baseado na propagação e reflexão de 

ondas que são recebidas pelo transdutor ultrassônico. Os autores utilizam a Transformada 

Rápida de Fourier (FFT) para obter a magnitude do sinal e calcular o coeficiente de reflexão 

que por sua vez é utilizado para calcular a impedância acústica do óleo. As medidas são 

realizadas em amostras de óleo novo e em amostras de óleo com um ano de uso. A impedância 

acústica média medida experimentalmente para o óleo usado é de 4.0021 MRayls e para o óleo 

novo óleo é de 2.882 MRayls. Os resultados experimentais são comparados com a impedância 

acústica teórica, com a densidade (calculada pelo método massa por volume) e com a 

viscosidade (obtida a partir de um viscosímetro de Brookfield). Para verificar a 

reprodutibilidade do método, os experimentos foram repetidos ao menos 10 vezes. A partir dos 

resultados obtidos observou-se que as medidas são consistentes apresentando um desvio padrão 

de 0,056 para o óleo usado e 0,112 para óleo novo. George, Rufus e Alex (2016) concluíram 
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que o método proposto é capaz de detectar a mudança dos parâmetros do óleo do transformador 

a partir do seu coeficiente de reflexão e que este método pode ser desenvolvido como uma 

técnica nova e eficiente para monitorar a qualidade do óleo do transformador em tanques 

herméticos em locais remotos. 

Nas últimas décadas algumas pesquisas envolvendo a análise acústica e ultrassônica na 

detecção de umidade em óleo de transformadores vêm sendo desenvolvidas. Normalmente, a 

água dificilmente é dissolvida no óleo devido à polaridade das moléculas e a característica 

hidrofóbica do óleo. No entanto, o óleo novo ou regenerado contém quantidades mínimas de 

água, que são medidas em ppm (parte por milhão) (LIU et al., 2016). Além disso, ao longo do 

tempo, durante a operação, o nível de umidade pode aumentar devido à degradação de materiais 

poliméricos e à absorção de umidade externa (ZHU, 1996). Portanto, a detecção de umidade no 

óleo isolante é importante e se faz necessária devido sua característica nociva ao óleo e outros 

componentes isolantes. Entre os danos causados pela água podemos citar: diminuição da 

resistência dielétrica do óleo, aceleração do envelhecimento da celulose (utilizada como 

revestimento isolante internamente nos transformadores) e formação de bolhas quando os 

equipamentos estão expostos a altas temperaturas (KOCH; KRUGER, 2009). 

No artigo de Tokitou e Shida (2004), é apresentado um sistema de detecção para 

discriminar a água no óleo. O método de detecção adota a diferença do tempo de propagação 

de uma onda ultrassônica na água e no óleo, para cada temperatura característica. Quando a 

água e o óleo são aquecidos, esses tempos de propagação sofrem uma mudança inversa. Os 

autores alegam que por esse motivo, o sistema proposto não precisa fornecer nenhum banco de 

dados de valores absolutos anterior como referência. Adicionalmente, os autores sugerem a 

possibilidade de detectar a água presente no óleo de um transformador utilizando o método 

proposto. 

Chang-ping e colaboradores (2010), desenvolveram um método de detecção de umidade 

no óleo de transformador baseado na diferença do tempo de trânsito ultrassônico. A 

metodologia proposta parte do pressuposto de que a velocidade ultrassônica do óleo e da água 

são semelhantes, porém tem uma diferença relativamente grande com o gelo. Assim as amostras 

de óleo-água são congeladas para realização das medições. Nos experimentos, são utilizadas 

diferentes amostras (300 ml) de misturas, preparadas pelos autores, de óleo e água. O método 

consiste na utilização de duas células de medição idênticas, onde são acoplados dois 

transdutores, um operando como emissor e outro como receptor, separados por uma distância 

fixa. Em uma célula é realizada a medição da amostra de um óleo padrão, sem adição de água. 

Na outra célula são testadas as diferentes misturas óleo-água. É emitido um pulso de sinal 
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senoidal, que atravessa o meio e em seguida é detectado pelo receptor. Os dois sinais são 

comparados e a análise é feita com base na diferença do tempo de propagação ultrassônica dos 

sinais.  Os resultados demonstram que quanto maior for o teor de água no óleo, menor será a 

velocidade de propagação no meio e maior será a diferença do tempo de propagação entre um 

óleo padrão e uma mistura de óleo-água. No artigo os autores não revelam o modelo dos 

transdutores nem a frequência utilizada nos experimentos. 

Em um outro artigo, Tyuryumina, Batrak e Sekackiy (2017) utilizam o método de 

emissão acústica (AE) como uma técnica de diagnóstico online para identificar falhas em 

evolução em transformadores de potência. Este método é usado para medir sinais acústicos 

originados por impurezas (água, celulose, gás) no óleo do transformador. A metodologia 

consiste em um gerador de sinais, dois transdutores piezoelétricos e um computador onde os 

sinais são processados via software. Inicialmente é feito um teste de comparação entre duas 

amostras de óleo, uma nova e outra envelhecida, presentes em tanques de transformadores, para 

verificar a sensibilidade do método proposto. Para determinar a influência da água, da celulose 

e do gás no óleo de transformador, os autores adicionam diferentes concentrações destes a 

diferentes amostras de óleo novo e em seguida, fazem a medição do sinal. Os autores analisam 

o espectro de frequências do sinal (1 a 10 kHz) para obter as informações sobre a condição do 

transformador. De acordo com os resultados obtidos, a água e a celulose influenciaram a 

qualidade do óleo do transformador. Porém, o método AE não foi sensível à determinação da 

fase gasosa no óleo do transformador na faixa de frequência selecionada.  

Diante da literatura relatada, a análise acústica se mostra promissora para análise de óleo 

mineral isolante, por ser uma técnica robusta, imune a ruídos eletromagnéticos e em alguns 

casos, dependendo do sensor aplicado, uma técnica de baixo custo. Portanto, esta tese propõe 

uma nova técnica acústica aplicada ao diagnóstico auxiliar da qualidade do óleo mineral 

isolante, utilizado em transformadores, integrando como transdutor acústico um piezoeletreto 

termoformado, tecnologia esta 100% nacional, inédita e de baixo custo. 

1.4 Objetivos  

Objetivo geral: 

Esta tese consiste em parte integrante da pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Alta 

Tensão e Materiais (Gatm) na produção de uma nova metodologia acústica, onde aqui se busca 
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desenvolver ensaios laboratoriais para detecção de umidade e do comportamento desta em óleo 

de transformadores utilizando transdutores piezoelétricos. 

Objetivos Específicos: 

 Estudar metodologias acústicas para ser usadas na realização de testes acústicos, em 

laboratório, em materiais líquidos; 

 Aperfeiçoar o transdutor acústico para fins de utilização em materiais líquidos; 

 Realizar os ensaios em amostras de óleos minerais isolantes com diferentes níveis de 

degradação;  

 Estudar o comportamento dos sinais provenientes dos ensaios laboratoriais, a fim de 

encontrar uma assinatura característica para cada tipo de óleo estudado. 

 Verificar a potencialidade do sensor piezoelétrico para fins de detecção acústica para 

analisar a umidade no óleo que contribui para o diagnóstico de OMI de transformadores. 

1.5 Estrutura do trabalho 

Encontram-se descritos neste capítulo a introdução, justificativa e a motivação que 

contém uma revisão bibliográfica apresentando os resultados mais importantes e ressaltando as 

principais pesquisas encontradas na literatura para o desenvolvimento deste trabalho. 

Adicionalmente são apresentados os objetivos e o escopo geral dos capítulos desta tese. 

No Capítulo dois apresenta-se de forma resumida a fundamentação teórica necessária 

para o entendimento desta tese. Será apresentado os principais métodos de análise de óleo em 

transformadores. E também será apresentado uma revisão bibliográfica acerca dos eletretos, 

piezeletricidade e piezoeletretos. 

O Capítulo três apresenta o transdutor piezoelétrico utilizado nesta pesquisa. 

No Capítulo quatro descrevem-se as metodologias, procedimentos e materiais utilizados 

nos experimentos realizados. Ainda no capítulo quatro são apresentados e discutidos os 

resultados de cada configuração e nos meios propostos. 

As considerações finais e propostas para continuação deste trabalho são apresentados 

no Capítulo cinco. 

Por fim, são apresentadas as referências consultadas durante o desenvolvimento desta 

tese e em seguida consta o Apêndice A em que são apresentados os artigos resultantes desta 

pesquisa.
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Capítulo 2 

Fundamentação Teórica 

2.1 Considerações iniciais 

Existe um grande potencial de aplicações de métodos para caracterização de líquidos 

em diversos setores produtivos e de pesquisa. Para cada aplicação, pode-se utilizar instrumentos 

de medição de algumas grandezas, como a densidade, viscosidade, propriedades químicas, 

termodinâmicas, acústicas, ópticas, elétricas, que direta e indiretamente podem ser utilizadas 

para caracterizar um meio líquido (HIGUTI; FURUKAWA; ADAMOWSKI, 2001). Neste 

capítulo são apresentadas algumas técnicas de análise de óleo mineral isolante, especificamente 

a análise físico-química, análise de gases dissolvidos (DGA) e análise acústica. 

Adicionalmente, este capítulo também faz um levantamento histórico e apresenta alguns 

conceitos relacionados aos eletretos, piezoeletricidade e piezoeletretos, que apesar de não terem 

relação direta com análise de óleos são fundamentos teóricos que são necessários para a 

compreensão do funcionamento dos sensores utilizados nesse trabalho. 

2.2 Óleo mineral isolante (OMI) 

O óleo mineral isolante (OMI) é utilizado em equipamentos empregados na geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica. O OMI utilizado em transformadores, 

disjuntores, reatores e religadores, são compostos químicos derivados do petróleo. Sua 

composição química bem como suas características dependem da natureza do petróleo do qual 

foram extraídos e também do processo empregado para sua produção. Este óleo é constituído 

por uma mistura de hidrocarbonetos parafínicos e naftênicos, também, fazendo parte, em 

quantidade reduzida, os compostos hidrocarbonetos aromáticos, heterocompostos e de 

nitrogênio. Portanto, o OMI, originado do petróleo de base parafínica, é chamado de óleo 

parafínico e, quando obtido do petróleo de base naftênica, denomina-se óleo naftênico (LUPI 

FILHO, 2012). 

O desempenho confiável de um óleo mineral isolante, em um sistema de isolamento, 

depende de certas características básicas do óleo que podem afetar o desempenho geral do 
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equipamento elétrico. Para atender satisfatoriamente a seu papel múltiplo de dielétrico e agente 

de transferência de calor, o óleo deve possuir certas propriedades básicas, como (ABNT, 2017):  

 rigidez dielétrica suficiente para suportar as tensões elétricas impostas pelo serviço; 

 viscosidade adequada para que sua capacidade de circular e transferir calor não seja 

prejudicada; 

 propriedades adequadas às condições climáticas esperadas no local de instalação; 

 resistência à oxidação adequada para assegurar uma vida útil satisfatória. 

O OMI em serviço está sujeito à deterioração devido às condições de uso. Esta 

degradação ocorre como resultado de tensões elétricas, térmicas e mecânicas, dependendo das 

condições de operação às quais o equipamento é submetido e de reações químicas dentro do 

equipamento (MARQUES et al., 2017).  

O óleo em serviço é submetido a reações de oxidação devido à presença de metais e/ou 

compostos metálicos, que agem como catalisadores. Como consequência, podem ocorrer 

mudanças de cor, formação de compostos ácidos e, em um estágio avançado da oxidação, 

precipitação de borra, que podem prejudicar as propriedades elétricas. Além dos produtos de 

oxidação, outros contaminantes, como água, partículas sólidas e compostos polares solúveis em 

óleo, podem ser acumulados no óleo durante o serviço e alterar suas propriedades (MA; SAHA; 

EKANAYAKE, 2012; ABNT, 2017). 

Atualmente, duas técnicas são amplamente utilizadas pelos setores de manutenção das 

concessionárias do setor elétrico como técnicas preditivas de manutenção voltada ao 

acompanhamento das condições do sistema isolante de transformadores de potência imersos 

em óleo mineral isolante, são elas: a análise de gás dissolvido (DGA) no óleo e a análise físico-

química (AZEVEDO, 2009). A DGA é útil para detectar perturbações elétricas e decomposição 

térmica em componentes internos de transformadores. Já a análise físico-química indica 

mudanças nos parâmetros físicos e químicos do óleo, que também são cruciais para a operação 

do transformador.  

2.3 Análises em óleo mineral isolante 

Como já mencionado, a condição do óleo afeta consideravelmente o desempenho e a 

vida útil dos transformadores. Uma combinação de testes elétricos, físicos e químicos pode ser 

realizada para medir a alteração nas propriedades elétricas, a extensão da contaminação e o grau 

de deterioração no óleo isolante.  Os resultados desses testes são utilizados para estabelecer 
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procedimentos de manutenção preventiva, para evitar paradas não programadas, falhas 

precoces e prolongar a vida útil do equipamento (WANG; VANDERMAAR; SRIVASTAVA, 

2002). Há uma infinidade de testes disponíveis para o óleo isolante (DUVAL, 2002; SAHA, 

2003a; PHADUNGTHIN et al., 2010; MARQUES et al., 2017), os mais comumente usados, e 

sua significância, são apresentados a seguir. 

2.3.1 Análise físico-química 

A análise físico-química permite inferir a condição da isolação e o estado do óleo 

mineral isolante a partir da análise em laboratório de amostras de OMI do transformador em 

serviço. As principais características físico-químicas, ou ensaios, utilizados como parâmetros 

de classificação do óleo isolante, são: cor e aparência, rigidez dielétrica, teor de água, índice de 

acidez, tensão interfacial, perdas dielétricas e densidade (MARQUES et al., 2013). As normas 

específicas, nacional e internacional, para determinação de cada uma dessas propriedades são 

descritas na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Ensaios para óleo mineral isolante. 

Característica Norma Brasileira Norma Internacional 

Cor e aparência ABNT NBR 14483 ASTM D 1500 

Rigidez dielétrica ABNT NBR IEC 60156 IEC 60156 

Teor de água ABNT NBR 10710 IEC 60814 

Índice de neutralização ABNT NBR 14248 ASTM D 974 

Tensão interfacial ABNT NBR 6234 ASTM D 971 

Fator de perdas dielétricas ABNT NBR 12133 ASTM D 924 

Densidade ABNT NBR 7148 ASTM D 1298 

Fonte: Autora (2019). 

Além dos ensaios relacionados na Tabela 2.1, classificados como ensaios de rotina, 

existem os ensaios complementares e os ensaios investigativos especiais. Porém os ensaios de 

rotina são considerados suficientes para determinar se as condições do óleo são adequadas para 

operação contínua e sugerir o tipo de ação corretiva necessária, onde aplicável (ABNT, 2017). 

A Tabela 2.2 apresenta os valores de referência para início de controle de óleos isolantes 

em quatro categorias de equipamentos novos. Estes valores de referência são aplicados a 

ensaios realizados em amostras antes do enchimento, retiradas após 24 horas e até 30 dias após 

o enchimento do equipamento, antes da energização. Nos casos em que a energização for 

superior a 30 dias e dentro do período de garantia do equipamento, os valores de referência 

devem ser acordados entre comprador e fabricante (ABNT, 2017). 
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Tabela 2.2 – Ensaios para óleo mineral isolante. 

Característica 

Categoria do equipamento 

≤ 36,2 kV 
> 36,2 kV >72,5 kV 

> 145 kV 
≤ 72,5 kV ≤ 145 kV 

Aparência Claro e isento de materiais em suspensão 

Cor, máx. 1 

Índice de neutralização, mg KOH/g, máx. 0,03 

Tensão interfacial a 25 °C, nH/m, min. 40 

Teor de água, mg/kg, máx. 20 15 10 10 

Rigidez dielétrica, kV, mín. 55 60 70 80 

Fator de Perdas dielétricas a 25 °C, %, máx. 0,05 

Fonte: Adaptado de ABNT (2017). 

Nos próximos subtópicos são comentados cada uma das características e ensaios das 

normas brasileira citados na Tabela 2.1.  

2.3.1.1 Cor e aparência 

O ensaio de cor é realizado pelo método do colorímetro ASTM que consiste na 

utilização de uma fonte padrão de luz. A cor de um óleo isolante é determinada pela luz 

transmitida e é expressa por um valor numérico (0,5 a 8,0), que é comparado com uma série de 

padrões de cores. A cor não é uma propriedade crítica, mas pode ser útil para avaliação 

comparativa ou para identificar o tipo de óleo, por exemplo, o mineral (incolor) e o vegetal 

(verde). A medida que o óleo vai oxidando, a sua cor vai escurecendo. Um número de cor muito 

alto significa que o óleo está em más condições. Além da cor, é importante observar a aparência 

do óleo, pois esta pode apresentar turbidez ou sedimentos, que podem indicar a presença de 

água livre, borra insolúvel, carbono, fibras, sujeira ou outros contaminantes (ABNT, 2015, 

2017; PHADUNGTHIN et al., 2010). 

2.3.1.2 Rigidez dielétrica 

A rigidez dielétrica ou tensão de ruptura dielétrica mede a capacidade de o óleo isolante 

suportar o estresse elétrico. O ensaio é realizado da seguinte forma: uma amostra de óleo, 

contida em uma célula de ensaio com dois eletrodos, é submetida a um campo elétrico 

crescente, aplicado a uma taxa constante de elevação de tensão até que ocorra a ruptura elétrica 

(ABNT, 2004, 2017). O óleo seco e limpo apresenta uma rigidez dielétrica intrinsecamente alta. 

https://www.sinonimos.com.br/intrinsecamente/
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Água livre e partículas sólidas, em combinação com altos níveis de água dissolvida, tendem a 

migrar para regiões de alta solicitação elétrica e reduzir drasticamente a rigidez dielétrica. 

Portanto, a medida da rigidez dielétrica, serve principalmente para indicar a presença de 

contaminantes, como água e materiais sólidos em suspensão e também para advertir quanto a 

necessidade de executar um tratamento de secagem e filtragem. Um valor baixo de rigidez 

dielétrica implica que o óleo tenha sido contaminado por uma grande quantidade de partículas. 

Entretanto, uma alta rigidez dielétrica não indica necessariamente a ausência de contaminantes.  

(ABNT, 2017; PHADUNGTHIN et al., 2010).  

2.3.1.3 Teor de água 

A umidade ou teor de água no óleo de transformador é altamente indesejável, pois afeta 

negativamente as propriedades dielétricas do óleo, aumentando a condutividade elétrica e o 

fator de dissipação e reduzindo sua resistência elétrica (SAHA, 2003b). Além disso, o teor de 

água do sistema de isolação acelera a degradação do isolamento, diminui a eficiência do 

resfriamento do transformador e provoca a emissão de bolhas a altas temperaturas. No óleo de 

transformador, a água pode originar-se da atmosfera ou ser produzida pela deterioração de 

materiais isolantes (celulose e óleo) (ZHU, 1996; ZHANG; GOCKENBACH, 2008; KOCH; 

KRUGER, 2009). Normalmente o teor de água no óleo, dado em miligramas por quilograma 

(mg/kg) ou parte por milhão (ppm), é medido pelo método da titulação coulométrica de Karl 

Fisher, em que são utilizados reagentes (ABNT, 2006, 2017). No óleo novo ou regenerado as 

quantidades de água devem ser mínimas, por norma o teor de unidade aceitável para um óleo 

novo ou regenerado em um equipamento novo, é 20 ppm, já para o óleo de equipamentos 

(transformadores e reatores) em operação, o valor limite para ação corretiva é de 40 ppm, ambos 

os valores para a categoria de equipamentos de até 36,2 kV. Conforme aumenta a categoria do 

equipamento, o teor de umidade permitido no óleo diminui (ABNT, 2006).  

2.3.1.4 Índice de neutralização 

O óleo de transformador novo ou em uso, pode conter componentes básicos ou ácidos, 

presentes como aditivos ou como produtos de degradação formados durante o serviço, como 

por exemplo, produtos de oxidação. O índice de neutralização (acidez) do óleo é a medida dos 

constituintes ou contaminantes ácidos presentes no óleo. Este índice é representado por um 
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número de neutralização, cuja unidade é mgKOH/gm, que significa a quantidade de miligrama 

de hidróxido de potássio para neutralizar um grama de óleo. O índice de neutralização aumenta 

como resultado da oxidação. Os ácidos e outros produtos de oxidação afetam, em conjunto com 

a água e contaminantes sólidos, o dielétrico e outras propriedades do óleo. Os ácidos têm um 

impacto na degradação dos materiais celulósicos e podem também ser responsáveis pela 

corrosão de peças de metal de um transformador. A taxa de aumento da acidez de um óleo em 

serviço é um indicador da taxa de envelhecimento do óleo (ABNT, 2009, 2017). 

2.3.1.5 Tensão interfacial 

A tensão interfacial entre o óleo e a água é um ensaio para se detectar contaminantes 

polares solúveis e produtos de oxidação, ou seja, é a medida de força necessária para se romper 

uma interface óleo – água. Quando o óleo é novo esta interface é rígida e a força é grande. A 

medida que o óleo vai se deteriorando, compostos polares vão se formando e estes tendem a se 

concentrar na interface óleo – água e quanto maior for esta concentração menor será o valor da 

tensão interfacial. Uma rápida diminuição da tensão interfacial pode também ser uma indicação 

de problemas de compatibilidade entre o óleo e alguns materiais do transformador (vernizes, 

gaxetas etc.) ou de contaminação durante o enchimento com óleo. Com transformadores 

sobrecarregados a deterioração dos materiais é rápida e a tensão interfacial é uma ferramenta 

para a detecção dessa deterioração (ABNT, 2015, 2017; DATALINK, 2017). 

2.3.1.6 Fator de potência do isolamento ou fator de perdas dielétricas e resistividade 

A determinação de perdas dielétricas pode ser realizada através da medição do fator de 

potência ou do fator de dissipação. O fator de potência do isolamento é a relação entre o 

componente da corrente resistiva e a corrente de fuga total sob uma tensão aplicada. O fator de 

perdas dielétricas e resistividade são muito sensíveis à presença de contaminantes polares 

solúveis, produtos de envelhecimento ou coloides no óleo. Um fator de potência elevado ou 

valores baixos de resistividades significa deterioração e / ou contaminação do óleo. Há 

geralmente uma relação entre o fator de perdas dielétricas e a resistividade, com a resistividade 

decrescendo à medida que o fator de perdas dielétricas aumenta. Geralmente, não é necessário 

realizar ambos os ensaios no mesmo óleo e na maioria das vezes o fator de perdas dielétricas é 

o ensaio mais utilizado. A resistividade e o fator de perdas dielétricas são dependentes da 
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temperatura (ABNT, 1991, 2017; WANG; VANDERMAAR; SRIVASTAVA, 2002, 

SUWANASRI et al. 2009). 

2.3.1.7 Densidade 

A densidade é usada para identificação do tipo de óleo. A densidade relativa do óleo é 

definida como a relação entre a massa de determinado volume de óleo e a massa de igual volume 

de água pura na temperatura de 15 °C.  Se o valor da densidade for no máximo 0,860, trata-se 

de óleo parafínico e se for igual a 0,900, tem-se um óleo naftênico. Não há evidências de que a 

densidade seja afetada pela deterioração normal do óleo (ABNT, 2013, 2017; CAMPI, 2014). 

2.3.1.8 Viscosidade 

A viscosidade dinâmica está relacionada à velocidade de fluxo do líquido dielétrico. O 

óleo de transformador deve ter baixa viscosidade, de modo que ofereça menos resistência ao 

fluxo convencional de óleo, não afetando, portanto, o resfriamento do transformador. O 

envelhecimento e a oxidação normal do óleo não afetam de maneira significativa a sua 

viscosidade. A viscosidade cinemática (relação entre a viscosidade dinâmica pela densidade) 

faz parte dos ensaios investigativos, e apesar de não ser essencial, pode ser utilizada para 

estabelecer identificação do tipo de óleo (ABNT, 2017; ELETRIAL4U, 2019).  

2.3.2 Análise de gases dissolvidos  

A análise da evolução dos gases dissolvidos em óleo (do inglês 

Dissolved Gas Analysis - DGA) é a técnica mais utilizada para monitorar o desempenho de 

transformadores de potência (COURDEC; BOURASSA; MUIRAS, 1996; YANG; HUANG, 

1998; DUVAL, 2002) e outros equipamentos elétricos que contenham óleo. Utilizando a DGA, 

é possível avaliar a condição de operação do isolamento do equipamento uma vez que esta 

técnica é capaz de identificar vários tipos de gases, permitindo com isso diagnosticar diferentes 

tipos de falhas. A formação de gases pode ocorrer devido ao processo de envelhecimento 

natural e/ou como resultado de falha no equipamento, mesmo que ainda esta esteja na fase 

incipiente (MARQUES et al., 2013). Dessa forma a DGA pode ser empregada para detectar 

falhas em estágios iniciais (LAPWORTH, 2002). 
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A descoberta de falhas incipientes na isolação óleo/papel pelo método de DGA é 

fundamentado no fato de que a quebra da isolação líquida e sólida, sob condições térmicas e 

elétricas anormais, fornece uma variedade de substâncias voláteis e não voláteis resultantes da 

degradação do material isolante, que podem evoluir a falhas nos equipamentos (COURDEC; 

BOURASSA; MUIRAS, 1996).  

Os gases recorrentes de uma falha são produzidos pela deterioração do óleo do 

transformador e dos materiais isolantes tais como o papel e o papelão de isolação do núcleo. A 

taxa da degradação da celulose e do óleo aumenta significativamente com a presença de uma 

falha dentro do transformador. Os gases mais comumente encontrados no óleo de 

transformadores estão agrupados em: Hidrogênio (𝐻2) e Hidrocarbonetos, como por exemplo: 

metano (𝐶𝐻4), etano (𝐶2𝐻6), etileno (𝐶2𝐻4) e acetileno(𝐶2𝐻2), óxidos de carbono como o 

monóxido de carbono (𝐶𝑂) e dióxido de carbono (𝐶𝑂2) também podem estar presentes, bem 

como  gases ditos normais, ou seja, não oriundos de faltas (nitrogênio (𝑁2) e oxigênio (𝑂2)). 

As causas do surgimento dos gases de falha, normalmente, são classificadas em três categorias: 

efeito Corona ou descargas parciais, aquecimento e arco elétrico (SAHA, 2003a). 

Geralmente, a DGA é realizada através de cromatografia em fase gasosa, método 

tradicional, a qual fornece resultados admissíveis. A análise cromatográfica dos gases 

dissolvidos no óleo é feita em três etapas: a amostragem do óleo, a extração dos gases da 

amostra de óleo e a análise dos gases extraídos da amostra no cromatógrafo de gases, 

responsável pela identificação e quantificação de cada gás dissolvido no óleo (ABNT, 2006; 

MILASCH, 1984). 

Após o estudo da taxa de evolução de cada gás, deve ser realizada uma análise mais 

criteriosa dos dados obtidos, primeiramente levando em conta as relações de gases encontrados, 

onde são estabelecidas faixas de valores prováveis para a ocorrência de determinados tipos de 

falha. Em seguida a análise deve levar em conta a formação do gás mais significativo para 

aquele tipo de falha, também chamado de gás chave (MORAIS, 2004). Há diversos métodos 

para realizar o diagnóstico de falhas incipientes no óleo de transformadores, a partir das relações 

entre os gases encontrados na detecção. Como métodos mais convencionais disponíveis na 

literatura e reconhecido mundialmente destacam-se os métodos que utilizam relações de 

concentrações de gases, como o método de Rogers (1975), o método de Doernenburg (IEEE, 

1991), o método previsto na NBR 7274 (ABNT, 2012), e o método de Duval (1989), que leva 

em consideração apenas a concentração percentual relativa dos gases. 

A seguir são relacionados os métodos de DGA e os diagnósticos de falhas para cada um 

deles: 
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 Método de Rogers utiliza as relações 𝐶𝐻4/𝐻2, 𝐶2𝐻6/𝐶𝐻4, 𝐶2𝐻4/𝐶2𝐻6 e 

𝐶2𝐻2/𝐶2𝐻4 e é capaz de detectar: nenhuma falha (deterioração normal); descargas 

parciais de alta e baixa densidade de energia; descargas de baixa energia (arco sem 

potência e centelhamento contínuo); descargas de alta energia (arco com potência); 

sobreaquecimento do condutor isolado e falhas térmicas baixa (𝑇 <  150 °𝐶), 

média (100 °𝐶 <  𝑇 <  150 °𝐶), sobreaquecimento do cobre por correntes 

parasitas   (150 °𝐶 <  𝑇 <  300 °𝐶) e maus contatos por formação de carbono 

pirolítico de correntes no núcleo e/ou no tanque (300 °𝐶 <  𝑇 <  700 °𝐶) 

(ROGERS, 1975).  

 Método de Doernenburg baseia-se nas relações 𝐶𝐻4/𝐻2, 𝐶2𝐻2/𝐶2𝐻4, 𝐶2𝐻6/𝐶2𝐻2 e 

𝐶2𝐻2/𝐶𝐻4 e é capaz de identificar três tipos de falhas: superaquecimento local 

(pontos quentes), descargas parciais e outros tipos de descargas (falhas elétricas) 

(IEEE, 1991). 

 Método da norma NBR 7274 é baseado nas relações 𝐶2𝐻2/𝐶2𝐻4, 𝐶𝐻4/𝐻2 e 

𝐶2𝐻4/𝐶2𝐻6 e utiliza duas tabelas para realizar o diagnóstico da amostra em análise.  

Os diagnósticos são: sem defeito; descargas parciais de pequena e alta densidade de 

energia; descargas parciais de energia reduzida; descargas de alta energia; 

sobreaquecimentos (150 <  𝑇 <  300)°𝐶, (300 <  𝑇 <  700)°𝐶 e (𝑇 >

 700 °𝐶) (ABNT, 2012). 

  Método de Duval apenas analisa a concentração percentual relativa dos gases 

metano (𝐶𝐻4), etileno (𝐶2𝐻4) e acetileno(𝐶2𝐻2) e permite identificar três falhas de 

origem elétrica e três falhas de origem térmica. Os códigos apresentados no triângulo 

representam uma condição de falha, são eles: A: descargas de alta energia; B: 

descargas de baixa energia; C: descargas parciais; D: falha térmica, 𝑇 <  200 °𝐶; 

E: falha térmica, (200 <  𝑇 <  400) °𝐶; F: falha térmica, 𝑇 >  400 °𝐶 (DUVAL, 

1989). 

2.3.3 Análise acústica 

Uma outra técnica que pode ser aplicada no diagnóstico da qualidade do óleo mineral 

isolante é a análise acústica que é um método baseado na propagação de ondas acústicas, 

comumente conhecido como método de emissão acústica (AE). Esta técnica sensível emprega 

sensores acústicos para detectar ondas acústicas (contínuas ou pulsadas) que são transferidas 
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para o meio. As ondas acústicas são então monitoradas de acordo com parâmetros acústicos 

como velocidade de propagação, atenuação e impedância acústica e estes parâmetros podem 

ser relacionados com algumas propriedades físicas do meio, tais como densidade, viscosidade 

e elasticidade (FRANCO GUZMÁN, 2010). Uma das vantagens dessa técnica é que ela pode 

ser usada para avaliar de forma indireta variáveis de processos industriais e de pesquisa de 

forma não destrutivas, com possibilidade de aplicações não invasivas e em linha (HIGUTI; 

FURUKAWA; ADAMOWSKI, 2001). A seguir são descritos alguns conceitos e parâmetros 

utilizados na análise acústica. 

2.3.3.1 Ondas acústicas 

Ondas acústicas são perturbações de tensão mecânica que podem se propagar em meios 

gasoso, líquido ou sólido (FRANCO GUZMÁN, 2010). De maneira geral, as ondas acústicas 

propagam-se mais facilmente nos sólidos do que nos líquidos, e estes, melhor do que os gases.  

Uma onda acústica pode ser classificada como progressiva ou estacionária. Na onda 

progressiva todas as partículas do meio contidas na direção da onda oscilam entre os máximos 

e os mínimos de deslocamento da mesma. Já as ondas estacionárias são formadas pela 

superposição de duas ou mais ondas, que se propagam em sentidos opostos e que possuem os 

mesmos valores de amplitude, frequência, comprimento de onda e velocidade. Normalmente, 

as ondas estacionárias são confinadas entre um transdutor e um refletor, a onda emitida pelo 

transdutor é refletida pelo refletor, esta sofre múltiplas reflexões gerando assim uma onda 

estacionária entre ambos (RAMOS, 2017). 

Na Figura 2.1 é apresentada a representação esquemática de uma onda estacionária, que 

contém cincos nós, indicados pela letra N, e quatro ventres, indicados pela letra V. O ventre 

(crista ou vale) corresponde ao ponto que sofre interferência construtiva. Por outro lado, o nó 

ou nodo da onda corresponde ao ponto que sofre interferência destrutiva. A distância entre dois 

nós ou dois ventres consecutivos é igual a meio comprimento de onda (λ/2), já a distância entre 

um ventre e um nó consecutivo é igual a um quarto do comprimento de onda (λ/4) (RAMOS, 

2017). O comprimento de onda, λ, é definido como sendo a velocidade de propagação da onda 

dividida pela frequência (𝜆 = 𝑐/𝑓). 
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Figura 2.1 – Representação esquemática de uma onda estacionária. 

 

Fonte: Ramos (2017). 

As ondas acústicas podem se propagar em diversas frequências. Na escala sonora, ondas 

acústicas emitidas em frequências menores que 20 Hz são caracterizadas como infrassônicas, 

já as ondas acústicas produzidas em frequências maiores que 20 kHz são denominadas ondas 

ultrassônicas e a faixa de frequência entre 20 Hz e 20 kHz corresponde ao intervalo de audição 

humano. 

2.3.3.2 Impedância acústica 

A impedância acústica (𝑍) é a resistência oferecida por sistemas à propagação de ondas 

sonoras e está relacionada à densidade e à velocidade de propagação através da relação: 

𝑍 = 𝜌𝑐, (2. 1) 

em que, 𝜌 é a densidade do líquido e 𝑐 é a velocidade de propagação (ASHER, 1987; HALE, 

1988).  

 A velocidade de propagação é calculada a partir da medição do tempo de trânsito de um 

pulso ultrassônico ao longo de uma distância conhecida. Enquanto que a impedância acústica 

pode ser calculada a partir da medição do coeficiente de reflexão do som na interface de um 

material com impedância acústica conhecida (material de referência) e o líquido desconhecido 

PUTTMER, HAUPTMANN, HENNING, 2000). As diferentes impedâncias acústicas em uma 

interface entre dois meios controlam as quantidades relativas das ondas ultrassônicas refletidas 

e transmitidas através dessa interface (ASHER, 1987).   
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2.3.3.3 Velocidade de propagação e atenuação 

A espectrometria acústica é uma poderosa técnica para estudar processos químicos e 

físicos elementares em líquidos. Ela é empregada na caracterização de materiais relacionando 

alguma propriedade destes com a atenuação ou velocidade de propagação em função da 

frequência. Para isso, podem ser utilizados métodos de onda contínua, também denominado de 

ressonância ou ondas pulsadas (EGGERS; KAATZE, 1996; McCLEMENTS; FAIRLEY, 

1991). 

O método de ressonância, consiste em um ressoador e dois transdutores. O ressoador 

possui uma cavidade, normalmente cilíndrica, que é preenchida pelo líquido a ser estudado. Um 

transdutor opera como transmissor e o outro como receptor, e são posicionados de modo a 

fechar o cilindro. A excitação com onda contínua ocorre e a ressonância do conjunto é medida. 

Destas medidas obtém-se o fator de mérito 𝑄, que é definido como a relação entre a frequência 

de ressonância e a largura de banda 𝐵 de -3 dB, ou também igual a 2𝜋 vezes a energia 

armazenada dividido pela energia dissipada por ciclo. O valor de 𝑄 é relacionado com o 

coeficiente de atenuação (𝛼) e com a velocidade de propagação (𝑐) na frequência de 

ressonância por meio da Equação 2.2. 

𝑄 =  
𝜋

𝜆𝛼
= 𝜋

𝐵

𝑐
 (2. 2) 

Em que λ é o comprimento de onda na ressonância (KAATZE; WEHRMANN; POTTEL, 

1987). Este método trabalha em frequências menores que 10 MHz, e é mais utilizado em 

aplicações onde a atenuação na amostra é baixa (EGGERS; KAATZE, 1996). 

 Os métodos pulsados são aplicados na faixa de frequência entre 1 MHz e 10GHz. 

Atualmente este método tem sido mais aplicado devido a natureza dos ensaios não destrutivos 

por ultrassom, à sua simplicidade e rapidez.  No método pulsado podem ser utilizados um ou 

dois transdutores. Quando se faz o uso de apenas um transdutor, este opera no modo pulso eco 

utilizando um refletor sólido (McCLEMENTS; FAIRLEY, 1991). Quando se utiliza dois 

transdutores, no caso da maioria dos espectrômetros, um transdutor opera como transmissor e 

o outro como receptor (KAATZE; WEHRMANN; POTTEL, 1987; CHALLIS et al.,1991; 

KAATZE et al., 1993; KUSKIBIKI, et al., 1995).  

As linhas de atraso possuem duas funções: a primeira é separar os transdutores da 

amostra, e a segunda é separar, no domínio do tempo, os sinais acústicos de interferência 

eletromagnética quando se tem amostras de espessura fina. Dependendo da disposição do 
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transmissor e do receptor, a linha de atraso também tem a função de separar esses dois 

elementos (EGGERS; KAATZE, 1996).  

A Figura 2.2, apresenta o método pulsado com duas opções: a primeira (a) com um 

transdutor operando no modo pulso eco, e a segunda (b) com dois transdutores, um operando 

como transmissor e o outro como receptor. Em ambos os casos é possível ter um acoplamento 

direto ou utilizar uma linha de atraso entre o transdutor e a amostra. 

Figura 2.2 – Medição de atraso de tempo pelo método pulsado: (a) pulso eco (b) transmissão – recepção. 

 
(a) (b) 

Fonte: Adamowski et al. [201-?]. 

 A partir do atraso de tempo (∆𝑡), é possível obter, nos dois casos da Figura 2.2, a 

velocidade de propagação no material 𝑐, ou a espessura 𝑑: 

𝑑 =  
𝑐∆𝑡

2
. (2.3) 

A atenuação (α) é obtida através da relação entre as amplitudes das múltiplas reflexões 

dentro do material, por meio da Equação 2.4 (ADAMOWSKI et al., [201-?]). 

𝐴(𝑥) =  𝐴0𝑒
−∝𝑥. (2.4) 

 Para garantir a consistência dos resultados, durante as medições, a temperatura da 

amostra deve permanecer constante. Como a velocidade e a atenuação são parâmetros altamente 

dependentes da temperatura, com a variação desta, podem ocorrer pequenas mudanças na 

velocidade e na atenuação, tornando os resultados incoerentes (ASHER, 1987; HALE, 1988; 

McCLEMENTS; FAIRLEY, 1991). 
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2.3.3.4 Coeficiente de reflexão e densidade 

O método ultrassônico mais utilizado para medir a densidade em líquidos baseia-se na 

medição do coeficiente de reflexão na interface entre um material de referência e a amostra do 

líquido (PAPADAKIS, 1968). São descritas duas formas de se obter o coeficiente de reflexão:  

o método da reflexão relativa e o método de múltiplas reflexões.  

No método da reflexão relativa há a necessidade de uma calibração com uma reflexão 

com o ar. Considera-se o esquema da Figura 2.3, onde se tem um transdutor operando como 

transmissor (𝑇𝑥) e receptor (𝑅𝑥), acoplado a uma linha de atraso (referência), que por sua vez 

está em contato com a amostra (ar ou líquido, por exemplo) que se deseja medir, e um refletor. 

Figura 2.3 – Princípio para medição da densidade pelo método da reflexão relativa. 

 

Fonte: Adaptado de McClements e Fairley (1991). 

O transdutor gera um pulso de ultrassom que se desloca ao longo da linha de atraso 

(referência) até atingir a interface referência-amostra, onde é parcialmente refletido e 

parcialmente transmitido. A porção transmitida viaja através da amostra e é refletida na 

interface amostra-refletor. Os pulsos refletidos de ambas as interfaces voltam ao transdutor, 

onde são detectados. A impedância da amostra é determinada medindo a amplitude do impulso 

refletido a partir da interface refletor-amostra. A velocidade é determinada pela medição da 

diferença de tempo entre este eco e o eco refletido a partir da interface amostra-refletor, 

enquanto que o coeficiente de atenuação é determinado medindo a amplitude destes dois ecos 

(McCLEMENTS; FAIRLEY, 1991).  

Para calcular o coeficiente de reflexão, as amplitudes do sinal que atinge a interface 

linha-amostra e a amplitude do sinal que atinge a interface amostra-refletor devem ser 

determinadas. Considerando inicialmente o ar como amostra, o coeficiente de reflexão na 

interface referência-ar (𝑅𝑎𝑟) é praticamente igual a -1 (Equação 2.5). 



45 

 

 

𝑅𝑎𝑟 =
𝐴𝑅1𝑎𝑟

𝐴0
≅ −1 (2.5) 

Em que 𝐴0 é a amplitude do sinal que atinge a interface entre a referência e o ar e 𝐴𝑅1𝑎𝑟 é a 

amplitude do sinal refletido nessa mesma interface (McCLEMENTS; FAIRLEY, 1991). 

 Substituindo o ar por um líquido, tem-se o coeficiente de reflexão na interface 

referência-líquido (𝑅𝑙𝑖𝑞 ), dado pela Equação (2.6). 

𝑅𝑙𝑖𝑞 =
𝐴𝑅1𝑙𝑖𝑞

𝐴0
≅ −

𝐴1𝑙𝑖𝑞

𝐴1𝑎𝑟
 (2.6) 

Em que, 𝐴𝑅1𝑙𝑖𝑞 é a amplitude do sinal refletido na interface referência-líquido, 𝐴1𝑙𝑖𝑞  e 𝐴1𝑎𝑟 são 

as amplitudes dos sinais refletidos medidos pelo transdutor quando a amostra é o líquido e o ar, 

respectivamente.  

 Considerando a propagação de ondas planas incidindo perpendicularmente em uma 

interface entre dois meios com impedâncias acústicas diferentes, o coeficiente de reflexão na 

interface (𝑅12) é dado por: 

𝑅12 =
𝑍2 − 𝑍1

𝑍2 + 𝑍1
 (2.7) 

em que, 𝑍1 e 𝑍2 são as impedâncias acústicas dos meios 1 e 2, respectivamente. A densidade 

do líquido é obtida a partir da expressão do coeficiente de reflexão. Conhecendo a densidade 

(𝜌1) e a velocidade (𝑐1) no material de referência (meio 1), e a velocidade de propagação no 

líquido (𝑐2), no meio 2, que pode ser obtida utilizando-se os ecos 𝐴1 e 𝐴2, a densidade do 

líquido é calculada a partir da Equação 2.8 (ADAMOWSKI et al., 1995). 

𝜌2 =
𝜌1𝑐1

𝑐2

1 + 𝑅12

1 − 𝑅12
 (2.8) 

Em geral a impedância do líquido é menor que a impedância do material de referência, 

e 𝑅12 é negativo. Este método apresenta dois problemas: o primeiro é a necessidade de se 

realizar a medida com ar, e o segundo é a instabilidade na eletrônica que pode alterar a 

amplitude do sinal transmitido 𝐴0 (assumindo constante nessa análise) entre a calibração com 

ar e a medida com o líquido, e perdas por difração acústica (ADAMOWSKI et al., [201-?]). 

 A outra maneira para calcular o coeficiente de reflexão é utilizando o método de 

múltiplas reflexões. Neste método, não há necessidade de calibração e assim como no método 

da reflexão relativa, faz uso de linha de retardo entre o transdutor e a amostra, cujas 

propriedades são medidas (HIGUTI; ADAMOWSKI, 2002; BJØRNDAL; FROYSA, 2008; 

HOCHE; HUSSEIN; BECKER, 2013, 2015). Na Figura 2.4 é apresentado o método de 

múltiplas reflexões. 



46 
 

 

Figura 2.4 – Método das múltiplas reflexões. 

 

Fonte: Adaptado de Adamowski et al. [201-?]. 

A amostra do material em estudo fica entre a linha de retardo e um meio refletor que 

possua impedância acústica muito diferente da amostra. O transdutor emite um pulso ou trem 

de pulsos com amplitude 𝐴𝑖  que se propaga pela linha de retardo (meio1). Quando este pulso 

encontra-se com a interface da amostra (meio 2), uma parte deste é transmitida e outra é refletida 

em direção ao transdutor, com amplitude 𝐴0. A parte transmitida se propaga pela amostra e é 

refletida pelo refletor (meio 3) e volta para a interface amostra-linha de retardo, sendo que parte 

é transmitida e captada pelo transdutor, com amplitude 𝐴1, e parte é refletida e se propaga na 

amostra até atingir o refletor, sendo que parte deste eco chegará ao transdutor com amplitude 

𝐴2 (ADAMOWSKI et al., [201-?]). A Figura 2.5 apresenta os sinais recebidos no método de 

múltiplas reflexões, com excitação pulsada. 

Figura 2.5 – Sinais obtidos no método de múltiplas reflexões.  

 

Fonte: Adamowski et al. [201-?]. 
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Para que sejam obtidas amplitudes com valores da mesma ordem de grandeza, 

aumentando assim a sensibilidade das medições, é desejável que o material da linha de retardo 

tenha um baixo coeficiente de atenuação, e que sua impedância acústica não seja muito 

diferente da amostra. Os valores das amplitudes pico a pico 𝐴0, 𝐴1 e 𝐴2 (Figura 2.5) devem ser 

acompanhados dos respectivos sinais, de acordo com a fase do eco recebido. Na configuração 

da Figura 2.4, a onda refletida na interface entre a linha de retardo e a amostra, que tem 

amplitude 𝐴0, está em oposição de fase à onda incidente 𝐴𝑖 . As fases estão representadas pelos 

sinais (+) e (−). Assim, o produto 𝐴0𝐴2 sempre terá sinal negativo (ADAMOWSKI et al., 

[201-?]). 

O coeficiente de atenuação de uma amostra pode ser determinado medindo-se a 

amplitude dos ecos transmitidos e refletidos. As Equações 2.9, 2.10 e 2.11 relacionam as 

amplitudes dos ecos com a amplitude incidente, através dos coeficientes de reflexão, 

transmissão e atenuação. O material da linha de retardo tem coeficiente de atenuação 𝛼1, e o da 

amostra tem coeficiente de atenuação 𝛼2 (McCLEMENTS; FAIRLEY, 1991).   

𝐴0 =  𝐴𝑖𝑅12𝑒
−2∝1𝑙  (2.9) 

𝐴1 = 𝐴𝑖𝑇12𝑅23𝑇21 𝑒
−2∝1𝑙𝑒−2∝2𝑙 (2.10) 

𝐴2 = 𝐴𝑖𝑅21𝑇12𝑅23𝑅23𝑇21 𝑒
−2∝1𝑙𝑒−4∝2𝑙 (2.11) 

Em que, 

𝑅𝑚𝑚  é o coeficiente de reflexão da onda se propagando no meio 𝑚 ao atingir o meio 𝑛; 

𝑇𝑚𝑚 é o coeficiente de transmissão da onda do meio 𝑚 para o meio 𝑛; 

𝑙 é a distância percorrida na linha de retardo; 

𝐿 é a distância percorrida na amostra. 

Considerando  𝑅 = 𝑅12 chega-se à seguinte relação: 

𝑅2

(1 − 𝑅2)
= −

𝐴0𝐴2

𝐴1𝐴1
, (2.12) 

o coeficiente de atenuação na amostra é determinado pela Equação 2.13. Para se obter 𝛼2 é 

necessário calcular 𝑅 e 𝑅23 através das impedâncias acústicas da linha de retardo, da amostra e 

do meio refletor (ADAMOWSKI et al., [201-?]), pela relação: 

𝛼2 =
ln (−𝑅𝑅23

𝐴1
𝐴 2
)

2𝐿
. 

(2.13) 
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2.4 Sensores piezoelétricos 

Conforme já apresentado, a análise acústica faz uso de transdutores para adquirir os 

parâmetros necessários para caracterização de líquidos. As ondas acústicas podem ser 

produzidas e detectadas por materiais piezoelétricos, que são cada vez mais populares e podem 

ser usados como atuadores e sensores. Portanto, os métodos acústicos têm usado transdutores 

piezelétricos em muitas áreas de pesquisa, por exemplo, na medicina para aplicações em 

imagens médicas (SHUNG; CANNATA, 2007; ULIANA et al., 2018), a engenharia elétrica 

usa sensores piezoelétricos para detectar e em alguns casos localizar descargas parciais 

(PALITÓ et al., 2014; FERREIRA et al., 2017) e a indústria de água usa acelerômetros 

piezoelétricos para a otimização da medição da vazão (MEDEIROS et al., 2016).  

Assim exposto, há uma necessidade em se compreender o funcionamento destes 

transdutores. Para tal, os tópicos a seguir fazem um levantamento histórico e apresentam alguns 

conceitos relacionados a piezoeletricidade, aos eletretos, e aos piezoeletretos. Adicionalmente 

é apresentado o processo de fabricação do piezoeletreto termoformado utilizado nessa pesquisa. 

2.4.1 Piezoeletricidade 

Gerhard-Multhaupt (2002) define a piezoeletricidade como sendo um fenômeno 

estritamente linear, que relaciona qualquer deslocamento mecânico e tensão elétrica, ou 

qualquer tensão elétrica e deslocamento mecânico como causa e efeito, respectivamente.  

A piezoeletricidade foi descoberta em 1880, pelos irmãos Pierre e Jaques Curie, quando 

observavam estruturas cristalinas, que apresentavam uma geometria molecular bipolar com 

alinhamento assimétrico. Essa característica produz uma polarização capaz de induzir cargas 

elétricas na superfície do material, o que mantém a estrutura em equilíbrio elétrico. Ao sofrer 

uma perturbação, por exemplo, uma excitação mecânica, esse equilíbrio é alterado gerando uma 

reorganização das cargas produzindo um fluxo de corrente que pode ser facilmente mensurada 

(BOTTOM, 1968; TRAINER, 2003). Esse efeito é conhecido como piezoeletricidade direta, 

onde uma excitação mecânica gera uma resposta elétrica.  

O efeito inverso foi previsto por Gabriel Lipmann, em 1881, em que uma excitação 

elétrica provoca uma resposta mecânica (BALLATO, 1996; BASSO et al., 2006; 

KRESSMANN, 2001). A Figura 2.6 apresenta um esquemático de como ocorre o efeito 

piezelétrico. 
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Figura 2.6 – Efeito piezoelétrico: (a) direto (b) inverso. 

 
(a) (b) 

Fonte: Falconi (2010). 

A primeira aplicação do efeito piezoelétrico, o sonar, foi desenvolvida por Paul 

Langevin durante a Primeira Guerra Mundial para detectar submarinos. No final da Segunda 

Guerra Mundial, o efeito piezelétrico foi observado em cerâmicas piezoelétricas e 

ferroelétricas, estas últimas apresentando propriedades piezoelétricas superiores aos dos 

materiais naturais até então catalogados. A primeira cerâmica piezoelétrica foi sintetizada em 

1946, com o titanato de bário (BaTiO3) e esta permaneceu, como principal material 

piezoelétrico até o começo da década de 50, quando foi possível produzir cerâmicas mais 

eficientes, a exemplo do PZT, nomeado de titanato zirconato de chumbo (SHIRANE; 

SAWAGUCHI; TAKAGI, 1951; TRAINER, 2003; MANBACHI; COBBOLD, 2011).  

Outros trabalhos foram desenvolvidos paralelamente durante os anos 50 com os 

biopolímeros (a exemplo da celulose e fibras de colágeno) mostrando que materiais dessa 

natureza também apresentavam o efeito piezelétrico (FUKADA, 2000; FURUKAWA, 1989; 

RICHARDSON, 1989). Esses resultados incentivaram as pesquisas da piezoeletricidade em 

polímeros e em 1969 Kawai descreveu um trabalho constatando que filmes de PVDF 

polarizados também poderiam atuar como materiais piezelétricos (FUKADA, 2000). Esta 

descoberta desencadeou inúmeras vantagens sobre os materiais cerâmicos, uma vez que os 

polímeros possuem características específicas, tais como: flexibilidade, menor massa específica 

e maior facilidade de fabricação que as já tradicionais cerâmicas (CAPRON; HESS, 1986).  

Dessa forma, o principal objetivo das pesquisas envolvendo piezoeletricidade, passou a 

ser o desenvolvimento de polímeros que apresentassem coeficientes piezelétricos mais 

elevados. Assim, uma solução encontrada foi unir os altos coeficientes piezoelétricos das 

cerâmicas com a flexibilidade dos polímeros. Esses materiais ficaram conhecidos como 

compósitos e foram formados por partículas de cerâmica piezoelétricas (PZT) misturadas a uma 

base polimérica de PVDF (FEDOSOV; SEGGERN, 2008; FURUKAWA, 1989).  
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O aprisionamento de cargas elétricas nos polímeros retoma os estudos dos eletretos. 

Embora sejam totalmente diferentes dos polímeros piezoelétricos, por não apresentarem uma 

estrutura cristalina bipolar, os eletretos também possuem uma polarização remanescente criada 

pelo aprisionamento de cargas (SESSLER, 1987). 

2.4.2 Eletreto 

A principal propriedade de um eletreto é ser um armazenador de cargas e detentor de 

um campo elétrico que permanece no material, por um longo período, mesmo sem a aplicação 

de um campo elétrico externo. Dois são os fenômenos que explicam a presença de um campo 

elétrico residual em um material dielétrico: a polarização dielétrica e o aprisionamento de 

cargas elétricas por armadilhas energéticas (HILCZER; MALECKI, 1986). 

Os primeiros eletretos foram produzidos por Mototaro Eguchi, utilizando uma mistura 

de cera de carnaúba e cera de abelha através do método térmico2. Avanços nas pesquisas 

relacionadas aos eletretos proporcionaram a descoberta de materiais poliméricos com melhores 

características de retenção de cargas, a exemplo dos Teflon® FEP (Politetraflouretileno-co-

hexapropileno) e PTFE (politetrafluoretileno), PVDF (polifluoreto de vinilideno) e filmes 

celulares e porosos de PP (polipropileno) (GERHARD-MULTHAUPT, 2002; ALTAFIM et al., 

2006; FALCONI et al., 2010; ASSAGRA, 2013). Esses novos materiais viabilizaram 

comercialmente uma das mais importantes aplicações dos eletretos, o microfone de eletreto 

(GERHARD-MULTHAUPT, 2002; GOEL, 2003). 

Nesse contexto, na década de 70, Wada e Hayakawa comprovaram a hipótese de que 

era possível aprisionar carga em materiais apolares. Wada e Hayakawa construíram 

transdutores com camadas de eletretos sobrepostas (KACPRZYK; MOTYL, 1994; WADA; 

HAYAKAWA, 1976). No entanto, testes experimentais realizados na época com estes 

polímeros polarizados não demonstraram fortes propriedades eletromecânicas, fato que 

enfraqueceu as pesquisas (QIU, 2010).  

Posteriormente, este cenário foi completamente modificado, quando foi observado que 

filmes porosos e celulares de polipropileno (PP) quando eletricamente carregados passaram a 

apresentar coeficientes piezoelétricos similares ou superiores aos das cerâmicas (GERHARD-

MULTHAUPT, 2002). 

                                                           
2 Método desenvolvido por Gray, que consiste em derreter e esfriar um dielétrico na presença de um campo elétrico (SESSLER, 
1987). 
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Diferentemente dos eletretos formados por filmes rígidos, a estrutura porosa desses 

filmes poliméricos, como mostrado na Figura 2.7, apresentam cavidades que aliadas à 

propriedade de armazenamento de cargas de alguns polímeros, permitem a formação de grandes 

dipolos elétricos, quando submetidos a intensos campos elétricos.  

Figura 2.7 – Imagens microscópicas de filmes celulares: (a) polipropileno (PP) (b) politereftalato de etilenglicol 

(PETP).  

  
(a) (b) 

Fonte: Hillenbrand et al. (2003). 

Os macros dipolos somados à estrutura mais flexível possibilitaram maior compressão 

do material mediante a aplicação de uma força externa, o que normalmente resultam grandes 

efeitos piezoelétricos (GERHARD-MULTHAUPT, 2002). Devido à similaridade com os 

eletretos e ao elevado coeficiente piezoelétrico esses materiais foram chamados de 

ferroeletretos ou piezoeletretos. 

Exemplos bem-sucedidos de substâncias onde as cargas elétricas podem ser 

aprisionadas em armadilhas devido, principalmente, a sua estrutura molecular anisotrópica são 

os materiais amorfos, policristalinos e substâncias parcialmente cristalinas. O Teflon FEP® é 

um exemplo de material com essa propriedade, cujas estruturas microscópicas retêm 

principalmente cargas negativas em armadilhas superficiais profundas. Estas cargas elétricas, 

quando aprisionadas, permanecem estáveis, presas à estrutura molecular do Teflon por um 

longo período de tempo (GERHARD-MULTHAUPT et al., 1999). 

Pode-se explicar o efeito piezoelétrico nos polímeros porosos através de dois fatores 

principais: as cavidades e ao processo de carregamento. Durante o carregamento elétrico a 

estrutura celular é exposta à influência de um intenso campo elétrico, que provoca a ruptura do 

gás dentro das cavidades em forma de descargas elétricas (ALTAFIM et al., 2008; QIU et al., 

2007). Essas descargas promovem a ionização do gás dentro das cavidades e que, pela ação do 

campo elétrico, são deslocadas em direções opostas (positivas e negativas) (MEDEIROS, 

2014). 
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Entretanto, alguns polímeros apresentam características de aprisionamento de cargas, e 

as cargas deslocadas ficam aprisionadas nas superfícies das cavidades, formando dipolos, como 

ilustrado na Figura 2.8.  

Figura 2.8 – Esquema ilustrativo das cargas elétricas aprisionadas nos polímeros celulares após carregamento 

elétrico e a deformação das cavidades pela aplicação de uma pressão externa na estrutura. 

 

Fonte: gerhard-Multhaupt (2002). 

Quando eletrodos são depositados nas superfícies desses filmes, cargas elétricas de 

compensação surgem para cancelar a polarização do material. Ao submeter o material a uma 

força mecânica externa e negativa, na mesma direção da polarização, ocorre uma redução na 

sua espessura, provocando uma aproximação das cargas aprisionadas nas superfícies internas 

das cavidades. Isso causa um desequilíbrio nas cargas de compensação externas, que tendem a 

se reorganizar, gerando uma resposta elétrica instantânea (BAUER et al., 2005; MEDEIROS, 

2014). 

Atualmente, o efeito piezelétrico é o responsável pelo princípio de funcionamento de 

vários equipamentos eletroacústicos, desde a invenção do primeiro microfone de eletreto, 

advinda dos estudos realizados por Gross em 1944, até os mais modernos sistemas de 

transdutores acústicos de pressão. 

2.4.3 Piezoeletreto 

O método de fabricação de piezoeletretos de polipropileno (PP) citado em Bauer, 

Gerhard-Multhaupt e Sessler (2004) baseia-se na injeção de ar ou grãos de areia no interior de 

uma porção de PP em aquecimento, em um processo denominado de aeração. Posteriormente, 

durante o resfriamento do material, cavidades esféricas com cerca de 10 μm de diâmetro são 

formadas em torno das inclusões. Em seguida, o PP modificado passa por uma etapa de 

extrusão, onde são moldados filmes com 70 μm de espessura. Com isso, as cavidades esféricas 

iniciais, agora deformadas, passam a formar espaços vazios com formato elipsoidal de 10 a 
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100 μm em diâmetro e 2 a 10 μm de altura, conforme Figura 2.9a (PAAJANEN; LEKKALA; 

KIRJAVAINEN, 2000). As superfícies superior e inferior do filme, antes com formatos 

irregulares, devem então ser homogeneizadas por uma selagem de PP. Finalmente, o material 

é exposto à descarga corona a fim de se efetuar o carregamento elétrico, como ilustra a Figura 

2.9b (SESSLER; HILLENBRAND, 1999). 

Figura 2.9 – (a) Micrografia por escaneamento eletrônico da seção transversal de um filme EMFi de 70 μm de 

espessura. (b) distribuição das cargas no interior do filme. 

  

(a) (b) 

Fonte: Sessler e Hillenbrand (1999). 

A estrutura passa a exibir propriedades piezoelétricas após o carregamento elétrico. 

Posteriormente a metalização das superfícies externas do material, o filme eletromecânico está 

apto a aplicações como transdutor. Conforme demonstrado na Figura 2.9b, o alinhamento dos 

macrodipolos ocorre somente na mesma direção do campo elétrico aplicado durante o 

carregamento dos polímeros celulares. Portanto, espera-se que o efeito piezoelétrico encontrado 

nos piezoeletretos só ocorra quando uma excitação externa (mecânica ou elétrica) seja aplicada 

perpendicularmente ao polímero (BAUER et al., 2003). 

Essa forma de orientação dos dipolos, onde a direção da polarização é paralela à direção 

da tensão mecânica aplicada, tem sido denotada pelo coeficiente piezoelétrico d33. Tal 

simbologia é utilizada por muitos pesquisadores como principal parâmetro de medida da 

piezoeletricidade, fazendo uma analogia ao coeficiente piezoelétrico utilizados nos cristais e 

cerâmicas (BAUER et al., 2003; ZHANG et al., 2005). 

2.4.3.1 Piezoeletretos Termoformados 

Os piezoeletretos termoformados são, assim como os piezoeletretos porosos, estruturas 

poliméricas com cavidades internas eletricamente carregadas, que formam macrodipolos de 

fácil deformação e que, portanto, são capazes de exibir elevados coeficientes piezoelétricos. 

Entretanto, a diferença entre o piezoeletreto termoformado e o poroso é o processo como estes 
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são fabricados. Os atuais processos de fabricação dos piezoeletretos termoformados, permitem 

que estes apresentem uma estrutura polimérica com cavidades controladas, ou seja, com formas 

geométricas bem definidas e que podem ser ajustadas conforme à aplicação desejada 

(MEDEIROS, 2014). 

Os ferroeletretos, particularmente com canal tubular aberto, são flexíveis como PVDF 

e apresentam coeficiente piezelétrico na mesma ordem de grandeza que o PZT, com a vantagem 

no controle da frequência de ressonância pela mudança da geometria dos canais. Mudanças na 

largura e altura dos canais tubulares desses sensores piezoelétricos modificam sua resposta em 

frequência (ALTAFIM et al., 2012). 

Em 2003, foram desenvolvidos os primeiros piezoeletretos termoformados pelo Grupo 

de Alta Tensão e Materiais (Gatm), da Universidade de São Paulo (USP), coordenado pelo 

professor Dr. Ruy Alberto Corrêa Altafim (ALTAFIM et al., 2005).  Várias pesquisas foram 

desenvolvidas nesse âmbito e proporcionaram diversas maneiras de se fabricar piezoeletretos 

termoformados, cada um apresentando suas vantagens e limitações (ALTAFIM, et al. 2003; 

2005; 2006; ZHANG; HILLENBRAND; SESSLER, 2007; ALTAFIM, et al., 2008; 2009; 

FALCONI et al., 2010; 2011; ASSAGRA et al., 2013).  Estas pesquisas proporcionaram o 

avanço dos elevados coeficientes piezoelétricos aliados a uma maior estabilidade térmica e a 

evolução de novos métodos de termoformação para a produção de piezoeletretos, visto que, 

estruturas bem mais organizadas e cavidades mais bem distribuídas foram configuradas 

(MEDEIROS, 2014). 

O processo de fabricação do piezoeletreto termoformado utilizado neste trabalho foi 

desenvolvido em 2009, por Altafim e colaboradores. Este processo descreve um piezoeletreto 

com cavidades padronizadas, por meio da laminação à quente de dois filmes externos, 

utilizando como molde, uma camada intermediária de outro material e com temperatura de 

fusão maior que a dos demais filmes. O molde, plotado a laser por um sistema computadorizado, 

consiste em um filme de Teflon PTFE (com 100 μm de espessura e área de 30x40 mm2) vazado 

por retângulos paralelos (de área 1,5 a 30 mm2), estes espaçados 1,5 mm uns dos outros. Antes 

do processo de laminação, o molde é inserido entre dois filmes de Teflon FEP, cada um com 

espessura igual a 50 μm. O sanduíche formado por estes fluopolímeros é submetido a uma 

máquina de laminação, pré-aquecida a 300 ºC (ALTAFIM et al., 2009). Tal temperatura foi 

escolhida por ser maior que a temperatura de fusão do filme FEP (260 ºC) e menor que a 

temperatura de fusão do filme PTFE (327 ºC), conforme o fabricante dos filmes 

(GOODFELLOW, 2014). Após a laminação, o sanduíche de polímeros é resfriado à 

temperatura ambiente e as duas camadas de FEP mostraram-se fundidas nas regiões de abertura 
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do molde de PTFE. Em seguida, o filme de PTFE pôde facilmente ser removido do 

empilhamento, devido às suas características antiaderentes, através de um pequeno corte em 

uma de suas extremidades. O resultado concedeu uma estrutura polimérica de filmes Teflon 

FEP, contendo canais tubulares bem definidos. O procedimento de moldagem é ilustrado na 

Figura 2.10 e a composição da estrutura polimérica com canais tubulares fundidos pode ser 

vista na Figura 2.11 (ALTAFIM et al., 2009). 

Figura 2.10 – Esquema do procedimento de fabricação em laboratório de piezoeletretos com estruturas 
padronizadas em canaletas.  

 

Fonte: Altafim et al. (2009). 

Figura 2.11 – Micrografia ótica da seção transversal da estrutura padronizada em canaletas. 

 

Fonte: Altafim et al. (2009). 

Por fim, as amostras são em ambas as superfícies, metalizadas pela vaporização de 

alumínio, formando eletrodos com 16 mm de diâmetro e aproximadamente 40 nm de espessura. 

Após a metalização, as amostras são submetidas ao carregamento elétrico por contato direto, 

com tensão de 3 kV durante 10 segundos, em temperatura ambiente, exibindo coeficientes 

piezoelétricos de até 160 pC/N. As amostras carregadas da mesma forma anterior, mas em 

temperaturas elevadas (cerca de 140 ºC), mostraram-se termicamente estáveis em pelo menos 

130 ºC, com uma redução de aproximadamente 15% do coeficiente. Portanto, as vantagens do 

piezoeletreto descrito são garantidas pela simplicidade de fabricação, a bem controlada 

geometria que pode ser ajustada para diferentes tamanhos dos canais e padrões, de acordo com 

as exigências dos dispositivos e aplicações (ALTAFIM et al., 2009). 
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Medidas realizadas por De Medeiros et al. (2015) em aplicações subaquáticas 

demonstraram que esse tipo de sensor pode detectar sinais de até 80kHz. Além disso, também 

foi demonstrado que este tipo de sensor apresenta uma resposta muito melhor no modo de 

direção, por exemplo, se a fonte acústica é colocada diretamente na frente do sensor. No 

entanto, ainda é possível detectar sons laterais sem sensibilidade significativa quando 

comparados com sua direção ortogonal. 

2.5 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou uma revisão bibliográfica acerca de alguns métodos para 

análise de óleo mineral isolante, assim como a história e os conceitos relacionados aos eletretos, 

piezoeletricidade e piezoeletretos. Deu-se especial destaque à técnica de fabricação de 

piezoeletretos termoformados, sendo estes, utilizados nesse trabalho. O próximo capítulo 

apresenta o transdutor piezoelétrico utilizado.
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Capítulo 3 

Transdutor Piezoelétrico 

3.1 Considerações iniciais 

Neste trabalho, inicialmente foi utilizado o protótipo do transdutor piezoelétrico 

desenvolvido por Medeiros (2014), nomeado de Protótipo 1. Em uma segunda fase, foram 

realizadas algumas modificações no Protótipo 1 adequando-o para a análise de óleos de 

transformadores. Este protótipo foi  aqui denominado de Protótipo 2. Eles são mais bem 

apresentados e detalhados neste capítulo.  

3.2 Protótipo 1 

O protótipo 1 do transdutor piezoelétrico, como já mencionado, foi desenvolvido por 

Medeiros (2014) no Grupo de Alta Tensão e Materiais (Gatm) da Escola de Engeharia de São 

Carlos – EESC / USP e, ali, ele tem sido um elemento essencial em inúmeras pesquisas, dentre 

elas:  o hidrofone (DE MEDEIROS, 2015) e a detecção de descargas parciais (GUTNIK et al., 

2012; PALITÓ et al., 2014; DOS REIS, 2014; FERREIRA et al., 2017). Os principais 

elementos que compõem este protótipo consistem em um invólucro metálico, um circuito 

eletrônico de pré-amplificação e um piezoeletreto. Esses elementos são mais bem descritos nos 

itens subsequentes.  

3.2.1 Invólucro metálico 

O invólucro metálico é responsável pela blindagem elétrica do dispositivo e pelo 

acondicionamento do amplificador e sensor piezoelétrico, dos eletrodos metálicos e da placa do 

circuito pré-amplificador. O conector do tipo Mike de quatro vias foi utilizado como um canal 

para alimentação do circuito eletrônico e para a saída do sinal elétrico, proporcional ao campo 

acústico. O material de retaguarda, fabricado em nylon, compreende a camada subjacente ao 

elemento piezoelétrico e é responsável pelo amortecimento da vibração do filme 
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eletromecânico, o que impede reflexões na parte de trás do elemento ativo e, consequentemente, 

evita gerar interferência no sinal de recepção do transdutor. Complementa o transdutor acústico 

outro compartimento metálico, responsável por alojar a alimentação do pré-amplificador e fazer 

a interface da conexão Mike e BNC (Bayonet Neil Concelman) (MEDEIROS, 2014). O desenho 

e as fotos, do projeto do involucro metálico do protótipo 1 podem ser observados na Figura 3.1 

e o protótipo final pode ser visto com maiores detalhes na Figura 3.2. 

Figura 3.1 – Protótipo 1: projeto do involucro metálico, (a) representação esquemática e fotos da (b) frente e (c) 

de trás. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: Adaptado de Medeiros (2014). 

Figura 3.2 – Projeto do transdutor piezoelétrico e compartimento de interface e baterias. 

 

Fonte: Adaptado de Medeiros (2014). 
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3.2.2 Piezoeletreto 

Piezoeletretos são filmes poliméricos finos com cavidades de ar abertas ou fechadas que 

são eletricamente carregadas com polaridades opostas. Esta característica única permite que os 

filmes porosos se comportem como materiais piezoelétricos com a vantagem de serem 

altamente flexíveis e facilmente processados (QIU, 2010).  

O piezoeletreto que compõe o transdutor é resultante da tecnologia dos piezoeletretos 

termoformados, o mesmo foi produzido com filmes de etileno-propileno fluorado (FEP) e com 

canais tubulares abertos. Essa tecnologia foi escolhida devido a resultados prévios que 

mostraram uma piezoeletricidade estável de 160 pC/N, a 80 °C (ALTAFIM et al., 2009).  

Os princípios de operação do piezoeletreto e seu processo de fabricação estão bem 

descritos em Altafim et al. (2009) e consistiram na laminação de dois filmes FEP de 50µm a 

300 °C com um molde de politetrafluoretileno (PTFE) de 100µm entre eles. O molde foi 

projetado para criar um piezoeletreto com canais tubulares abertos igualmente espaçados (1,5 

mm de largura e 100 µm de altura). As películas foram cuidadosamente limpas com acetona 

antes da laminação para evitar partículas de gordura ou pó. Após a laminação, o molde de PTFE 

foi removido das camadas FEP fundidas, formando uma estrutura polimérica de duas camadas 

com 10 canais abertos. A estrutura polimérica foi transformada em piezoeletreto depois que 

eletrodos circulares de alumínio foram depositados em ambos os lados da estrutura e uma tensão 

DC de 3 kV foi aplicada de forma direta sobre os eletrodos por 10 segundos (ALTAFIM, 2009). 

A Figura 3.3 (a) apresenta uma vista superior de um piezoeletreto formado por esse processo e 

a (b) o desenho esquemático da seção transversal das canaletas tubulares. 

Figura 3.3 – (a) Piezoeletreto de FEP laminado com canal tubular aberto (vista superior); (b) Desenho 

esquemático de uma vista em seção transversal dos canais abertos. 

 

 

(a) (b) 

Fonte: Adaptado de Palitó et al. (2019a). 

 

      

Canais abertos (Área sensível) 
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3.2.3 Circuito de pré-amplificação 

Dentro do involucro metálico, foi montado um circuito eletrônico composto por um pré-

amplificador, um filtro passa-alta e um amplificador diferencial. O estágio de pré-amplificação 

foi adicionado para fornecer um melhor casamento de impedância entre o sensor piezoelétrico  

e a entrada do circuito integrado INA129P que implementa o amplificador diferencial. Como 

mostrado na Figura 3.4, o pré-amplificador consiste em um arranjo em torno de um transistor 

BF245A, transistor de efeito de campo de junção tipo J (JFET), configurado em auto 

polarização. Este circuito foi projetado para fornecer as tensões de saída 𝑉0
+ and 𝑉0

−  (Figura 

3.4), que são duas versões amplificadas da tensão de entrada 𝑉𝑖𝑛. Este circuito combina um 

amplificador de dreno comum e um amplificador de fonte comum com fonte de geração 

resistiva. Portanto, as tensões 𝑉0
+ and 𝑉0

− são respectivamente: 

𝑉0
+ = +

𝑔𝑚𝑅𝑠

1 + 𝑔𝑚𝑅𝑠
𝑉𝑖𝑛 (3.1) 

𝑉0
− = −

𝑔𝑚𝑅𝑑

1 + 𝑔𝑚𝑅𝑠
𝑉𝑖𝑛 (3.2) 

Em que 𝑔𝑚 é a transcondutância do JFET para a tensão de polarização 𝑉𝐵𝐼𝐴𝑆 = 0𝑉. As variáveis 

𝑅𝑑  e 𝑅𝑠 representam respectivamente as resistências conectadas ao dreno e à fonte do JFET. 

Assim, a tensão diferencial do pré-amplificador é: 

∆𝑉𝑝𝑟𝑒 = 𝑉0
− − 𝑉0

+ = −
𝑔𝑚

1 + 𝑔𝑚𝑅𝑠
(𝑅𝑑 + 𝑅𝑠) (3.3) 

desde que 𝑅 = 𝑅𝑠 = 𝑅𝑑 = 3,9𝑘Ω,, a tensão diferencial na saída do pré-amplificador resulta em: 

∆𝑉𝑝𝑟𝑒 = 𝑉0
− − 𝑉0

+ = −
2𝑔𝑚 𝑅

1 + 𝑔𝑚𝑅
𝑉𝑖𝑛 =

7800𝑔𝑚

1 + 3900𝑔𝑚
𝑉𝑖𝑛 . (3.4) 

Os cálculos apresentam um ganho (𝐺𝑝𝑟𝑒 = ∆𝑉𝑝𝑟𝑒/𝑉𝑖𝑛) de 1,6. 

O filtro passa-alta foi adicionado após o pré-amplificador para eliminar os componentes 

CC de 𝑉0
+ and 𝑉0

− e simultaneamente filtrar espectralmente as componentes de baixa 

frequência, pois sua presença pode saturar o amplificador diferencial localizado após o pré-

amplificador. O filtro passa-alta é de primeira ordem com função de transferência de acordo 

com: 

𝐻 (𝑗
𝑓

𝑓0
) =

𝑗 (
𝑓
𝑓0
)

1 + 𝑗 (
𝑓
𝑓0
)
, (3.5) 
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onde 𝑓0 = 1/2𝜋𝑅2𝐶 é a frequência de corte mais baixa. 

O amplificador de instrumentação modelo INA129P serve para dois propósitos: 

primeiro, converte a tensão ∆𝑉𝑝𝑟𝑒
∗   (versão filtrada de  ∆𝑉𝑝𝑟𝑒) da forma diferencial para uma 

tensão 𝑉𝑜𝑢𝑡 com forma de terminação única; e segundo, para fornecer um ganho adicional 𝐺𝐼𝐴. 

Este circuito integrado (CI) apresenta características de baixo ruído (10nV/(Hz)1/2) e uma 

resposta de frequência plana (amplificação constante) até 500kHz devido ao ganho usado (10 

vezes o sinal de entrada). O ganho 𝐺𝐼𝐴 do INA129P pode ser programado usando um resistor 

externo 𝑅𝐺  (kΩ) entre os terminais 𝐺𝑠1 and 𝐺𝑠2 e é: 

𝐺𝐼𝐴 = 1 +
49,4

𝑅𝐺
 

(3.6) 

O circuito eletrônico está esquematicamente representado na Figura 3.4, onde são 

considerados dois estágios eletrônicos de amplificação separados por um filtro passa-alta, 

proporcionando um ganho final de aproximadamente 24dB, no qual o pré-amplificador é 

responsável por um ganho de 1,6 vezes (4,08dB) e o amplificador de instrumentação por um 

ganho de 9,82 vezes (19,84 dB). Para reduzir o ruído externo, duas baterias de 9 V foram usadas 

na alimentação do circuito. 

Figura 3.4 – Esquema do circuito eletrônico e respectivos blocos. 

 

Fonte: Adaptado de Palitó et al. (2019a). 
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Na Figura 3.4, os componentes são: diodo 1N4148 (𝐷), JFET BF245A (𝐽), INA129P 

(𝐼𝐴), 𝑅1 = 1𝑀𝛺,  𝑅2 = 100𝑘𝛺, 𝑅3 = 10𝑘𝛺, 𝑅𝑠 = 𝑅𝑑 = 3,9𝑘Ω, 𝑅G = 5,6𝑘𝛺 e 𝐶 = 100𝑛𝐹 . 

Os pinos 𝐺𝑆1 e 𝐺𝑆2 de 𝐼𝐴  são para fins de configuração de ganho. 

3.3 Protótipo 2 

O Protótipo 2 consiste em um aperfeiçoamento do Protótipo 1 para fins de aplicações 

em líquidos. Este protótipo também é formado por um invólucro metálico, um circuito 

eletrônico de pré-amplificação e um piezoeletreto. Este protótipo foi desenvolvido durante esta 

pesquisa afim de eliminar os vazamentos que eram originados entre o anel de selagem da 

estrutura e os eletrodos anelares do Protótipo 1. Assim, um novo projeto do involucro metálico 

foi estudado e este é apresentado da Figura 3.5.  

Figura 3.5 – Protótipo 2: projeto do involucro metálico, vistas em perspectivas: (a) lateral; (b) frontal. 

 

 
(a) (b) 

Fonte: Autora (2019). 

Conforme pode ser observado na Figura 3.5, neste novo protótipo os elementos que 

compõem o invólucro metálico são encaixados pela parte de trás do transdutor. Esta nova 

configuração permite que toda a parte frontal do transdutor possa ficar em contato direto com 

as amostras dos líquidos. Também, houve a necessidade de substituir o material do eletrodo 



63 

 

 

anelar de contato com o sensor por um anel de borracha, para garantir que não entrasse líquido 

na hora dos experimentos. Para proporcionar o contato elétrico com a amostra, este anel de 

borracha foi metalizado com uma camada em ouro. A Figura 3.6, apresenta fotos do protótipo 

2 finalizado. 

Figura 3.6 – Fotos do Protótipo 2: involucro metálico, vistas em perspectivas: (a) lateral frontal; (b) e lateral 

traseira. 

 

 
 

 

 

(a) (b) 

Fonte: Autora (2019). 

Com base na baixa amplitude dos sinais observadas nos experimentos iniciais desta tese, 

foi realizada uma troca do resistor 𝑅G = 5,6 kΩ do circuito da Figura 3.4, por um resistor de 1 

kΩ  com a finalidade de aumentar o ganho do amplificador diferencial. Com esta modificação, 

o amplificador diferencial passou a apresentar um ganho de 50,4 vezes (34,05 dB) e uma 

resposta em frequência plana até 100 kHz. O circuito completo de amplificação do Protótipo 2 

do transdutor piezoelétrico apresenta um ganho final de 38,13 dB. Não houve alteração no 

processo de fabricação do piezoeletreto utilizado neste protótipo. 

3.4 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou e descreveu em detalhes os dois protótipos do transdutor 

piezoelétrico que é o elemento fundamental deste trabalho. Vale ressaltar que o Protótipo 2 foi 

desenvolvido durante este trabalho para fins de aplicações em líquidos. O próximo capítulo 

apresenta algumas metodologias propostas e os resultados para a análise acústica de óleo 

mineral isolante. 
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Capítulo 4 

Metodologias propostas e Resultados 

4.1 Considerações iniciais 

Neste capítulo é apresentado o princípio de funcionamento do método e são descritos os 

procedimentos experimentais testados em busca de um método eficaz para analisar 

acusticamente diferentes meios (ar, água e óleo), tendo como elemento transdutor um sensor 

baseado na tecnologia dos piezoeletretos termoformados.  

4.2 Método – princípio de funcionamento  

Na Figura 4.2, encontra-se o diagrama de blocos que descreve o método desenvolvido. Ali, o 

gerador de funções é programado para gerar um sinal senoidal (contínuo, pulsado ou sweep), 

que excita o sensor emissor, fazendo com que este transmita o sinal no interior da câmera 

acústica que contempla diferentes meios (ar, água ou óleo). O sensor receptor recebe o sinal, e 

o transmite ao osciloscópio digital. Por fim, os resultados obtidos são armazenados e 

posteriormente analisados.  

Figura 4.1 – Diagrama em blocos da metodologia base empregada. 

 

Fonte: Autora (2019). 

Durante esta pesquisa, foram testadas várias configurações diferentes para o método 

descrito, das quais apenas quatro são aqui apresentados, por terem apresentados os melhores 

resultados. Adicionalmente também são apresentados e comentados os principais resultados 

obtidos em cada uma das configurações testadas. 

 

 

Gerador de 
sinais

Sensor 
emissor

Câmera 
acústica

Sensor 
receptor

Osciloscópio



66 
 

 

4.3 Configuração 1 

A configuração 1 consiste em um sistema eletroacústico desenvolvido para caracterizar 

diferentes meios (ar, água e óleo). Este sistema encontra-se ilustrado na Figura 4.2, e possui os 

mesmos elementos da Figura 4.1, ou seja um atuador piezelétrico (b), uma câmara acústica (c) 

e um transdutor piezoelétrico (d), além de um gerador de função (a) e um osciloscópio (e). 

Nesta configuração, o gerador de funções é programado para produzir um sinal senoidal (i) de 

10 volts de pico a pico (𝑉𝑝𝑝), que aciona o atuador piezoelétrico fazendo com que este transmita 

um sinal acústico (ii) através do meio (ar, água ou óleo). O transdutor de piezoeletreto, inserido 

do outro lado da câmara, converte o sinal acústico em um sinal elétrico (iii), que é amplificado 

(iv) e medido pelo osciloscópio digital.  

Figura 4.2 – Sistema eletroacústico da configuração 1. 

 

Fonte: Adaptado de Palitó et al. (2019a). 

Atuador Piezoelétrico 

O atuador piezoelétrico, ilustrado na Figura 4.3, é composto por discos cerâmicos 

piezoelétricos aderidos a uma placa metálica de latão ou liga de níquel e revestidos com uma 

camada de metal. Ao acionar o atuador piezoelétrico com um sinal elétrico fornecido pelo 

gerador externo, ele pode produzir ondas sonoras com distorção muito baixa, mesmo em altas 

frequências (faixa de kHz) (MURATA, 2019).  

Figura 4.3 – Atuadores piezoelétrico. 

 

Fonte: Murata (2019).  
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Esses atuadores piezoelétricos são empregadas principalmente em dispositivos 

eletrônicos - por exemplo, calculadoras, relógios, câmeras digitais e vários alarmes - para gerar 

sons. No entanto, devido ao seu custo reduzido, essas cerâmicas piezoelétricas têm sido usadas 

com sucesso como sensores ou atuadores em diversos estudos científicos com uma ampla gama 

de aplicações (LI; CHEN, 2003; MINAZARA et al., 2006; GOMES, 2011; TINOCO; 

MARULANDA, 2015). Para este estudo foi utilizado um atuador piezelétrico de 35mm de 

diâmetro para gerar ondas acústicas. 

Câmera acústica 

A câmara acústica, foi projetada no software Inventor (com 60 mm de largura, 60 mm 

de altura e 70 mm de profundidade) e foi confeccionada em acrilonitrila-butadieno-estireno 

(ABS) utilizando uma impressora 3D. Após a impressão a peça foi usinada para corrigir as 

rugosidades existentes e para adequação de medidas. O projeto da câmera acústica é ilustrado 

na Figura 4.4. 

Figura 4.4 – Protótipo da câmera acústica 1: (a) entrada do atuador; (b) entrada do transdutor; (c) sessão 

transversal.  

  

(a) (b) 

 
(c) 

Fonte: Adaptado de Palitó et al. (2019a).  
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A Figura 4.4a apresenta uma das extremidades do protótipo, ela é responsável por 

acomodar uma cerâmica que é excitada pelo gerador de funções. A outra extremidade do 

protótipo, Figura 4.4b, é responsável pela acomodação do transdutor piezoelétrico, para isso foi 

utilizado um anel o-ring para fazer com que o transdutor entrasse o mais justo possível na peça 

e para evitar vazamentos. A Figura 4.4c mostra uma vista em sessão transversal do modelo com 

uma cavidade interna (tubo com diâmetro de 20mm e comprimento de 50mm) e duas entradas 

de seringas, através das quais foram injetados 20ml de um líquido específico (água ou óleo).  

Transdutor Piezoelétrico 

 Nesta Configuração foi utilizado o protótipo 1 do transdutor piezoelétrico apresentado 

no Capítulo 3, tópico 3.2. O piezoeletreto utilizado também é descrito no Capítulo 3, subtópico 

3.2.2. 

4.3.1 Metodologia: configuração 1 

Os experimentos descritos a seguir foram realizados na Escola de Engenharia de São 

Carlos (EESC), especificamente no Laboratório de Alta Tensão e Medidas (LATM).  O sistema 

eletroacústico foi montado de acordo com a representação da Figura 4.5 e os experimentos 

foram realizados em três diferentes meios: primeiramente o ar, em seguida a água deionizada e 

por último o óleo de transformador novo (virgem). 

Figura 4.5 – Configuração 1: (a) Representação esquemática do sistema; (b) Foto do sistema montado.  

 

 

(a) (b) 

Fonte: (a) Adaptado de Palitó et al. (2019a); (b) Autora (2016). 
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Para investigar a resposta do sistema em cada meio, o atuador piezelétrico foi 

estimulado, diretamente, com uma varredura em frequência, produzida em um gerador de 

funções modelo Tektronik AFG 3022C com 10 Vpp, cobrindo o intervalo de 0 a 50 𝑘𝐻𝑧, 

linearmente, durante 1 segundo. A onda acústica se propaga pela câmera acústica, é captada 

pelo transdutor piezoelétrico e registrada em um osciloscópio (Agilent DSO-X 2002A), 

ajustado com uma janela de tempo de 1 segundo (100 ms/div) e um atraso de 500 ms para que 

a escala de tempo seja exibida em valores de 0 a 1 segundo. A aquisição dos sinais é feita com 

2.000 pontos. 

Devido alguns problemas de vazamentos durante a realização de testes prévios nos 

meios água e óleo, optou-se por fechar o orifício que fica em contato com o sensor piezoelétrico. 

Para isso, foi utilizada uma fita adesiva transparente, conforme ilustra a Figura 4.6. Assim, foi 

possível realizar os experimentos sem que houvesse vazamentos e sem danificar o circuito 

eletrônico do transdutor. 

Figura 4.6 – Fechamento do orifício que fica em contato com a amostra do transdutor acústico. 

 

Fonte: Autora (2016). 

Após os ajustes, as medições foram realizadas inicialmente no meio ar, foi feita a 

aquisição de 5 medidas consecutivas. Em seguida, para garantir a reprodutibilidade, o 

experimento é desmontado, a fita adesiva é retirada e a região de contato com a fita adesiva é 

limpa com álcool para retirada da cola residual. Posteriormente uma nova fita adesiva é 

colocada (ver Figura 4.6) e o experimento é montado novamente. Esse processo se repete por 

cinco vezes, o que resulta em 25 medidas para esse meio. 

Nos meios líquidos (água e óleo) o experimento procede-se da mesma forma que no ar. 

O experimento é montado um uma amostra de 20 ml do líquido estudado é posta no reservatório 

e aquisição de 5 medidas é realizada. Em seguida o experimento é desmontado, o líquido é 

retirado e uma limpeza da peça é feita com álcool. Depois disso o experimento é montado 
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novamente e esse processo se repete por cinco vezes, o que resulta em 25 medidas para cada 

meio. Os procedimentos de montagem e desmontagem foram adotados não apenas para testar 

diferentes amostras do mesmo líquido, mas também para verificar a robustez do sistema.  

Os experimentos foram realizados em quatro dias distintos. Em cada dia o experimento 

foi repetido 5 vezes em cada um dos meios. Ao todo foram realizadas 300 medidas de sweep 

sendo 100 medidas para cada meio e dividas como exibe a ilustração da Figura 4.7.  

Figura 4.7 – Ilustração dos procedimentos para aquisição de medidas da configuração 1. 

Meios{

𝐴𝑟
Á𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑖𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

Ó𝑙𝑒𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐷𝑖𝑎 1

{
 
 

 
 
𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 1 − 5 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 2 − 5 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 3 − 5 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 4 − 5 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 5 − 5 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐷𝑖𝑎 2 

{
 
 

 
 
𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 6 − 5 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 7 − 5 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 8 − 5 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 9 − 5 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 10 − 5 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐷𝑖𝑎 3 

{
 
 

 
 
𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 11 − 5 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 12 − 5 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 13 − 5 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 14 − 5 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 15 − 5 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐷𝑖𝑎 4 

{
 
 

 
 
𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 16 − 5 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 17 − 5 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 18 − 5 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 19 − 5 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜 20 − 5 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

 

Fonte: Autora (2016). 

4.3.2 Resultados: configuração 1 

As Figuras 4.8, 4.9 e 4.10 apresentam amostras dos sinais acústicos detectados pelo 

transdutor de piezoelétrico, para ar, água e óleo, respectivamente. Eles são obtidos no domínio 

do tempo para a mesma janela de tempo e para reduzir a informação redundante, apenas a 

terceira medição de cada experimento é plotada para cada meio, visto que os resultados para as 

demais medidas apresentaram o mesmo comportamento, o que torna o ensaio reprodutível.  

A partir dos gráficos ilustrados nas Figuras 4.8, 4.9 e 4.10 pode-se observar que os sinais 

obtidos no ar mostram duas regiões, que estão presentes em todas as medições e são colocadas 

nos instantes de tempo de 𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟1 = 0,08𝑠 e 𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟2 = 0,37𝑠, enquanto que para o meio água, 

há um pico em 𝑡𝑝𝑘,á𝑔𝑢𝑎1 = 0,03𝑠 e uma concentração em 𝑡𝑝𝑘,á𝑔𝑢𝑎2 = 0,55𝑠. Para o óleo, pode-
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se observar uma terceira região que está presente em todas as medidas, e estas regiões distintas 

estão localizadas nos instantes próximos a 𝑡𝑝𝑘,ó𝑙𝑒𝑜1 = 0,03𝑠, 𝑡𝑝𝑘,ó𝑙𝑒𝑜2 = 0,29𝑠  e 𝑡𝑝𝑘,ó𝑙𝑒𝑜3 =

0,53𝑠. 

Figura 4.8 – Configuração 1: Resposta do transdutor piezoelétrico para o sweep no meio ar. 

 

Fonte: Autora (2016). 

Figura 4.9 – Configuração 1: Resposta do transdutor piezoelétrico para o sweep no meio água. 

 

Fonte: Autora (2016). 
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Figura 4.10 – Configuração 1: Resposta do transdutor piezoelétrico para o sweep no meio óleo de transformador. 

 

Fonte: Autora (2016). 

Com base nos gráficos apresentados, observa-se que cada meio apresenta um 

comportamento (assinatura) específico, o que facilita sua distinção visual. Também é possível 

observar que, para o mesmo dia de experimentos, os sinais permanecem estáveis. No entanto, 

quando diferentes dias de experimentos são analisados, uma pequena variação no 

comportamento do sinal é observada, mas as áreas destacadas permanecem praticamente no 

mesmo instante de tempo. Estas pequenas variações no sinal podem ser originadas devido ao 

fato de que as condições ambientais nos laboratórios não são totalmente controladas e porque 

a medição acústica é suscetível a ruídos ambientais. 

No entanto, os locais selecionados ({𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟1, 𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟2}, {𝑡𝑝𝑘,á𝑔𝑢𝑎1, 𝑡𝑝𝑘,á𝑔𝑢𝑎2}, {𝑡𝑝𝑘,ó𝑙𝑒𝑜1, 

𝑡𝑝𝑘,ó𝑙𝑒𝑜2, 𝑡𝑝𝑘,ó𝑙𝑒𝑜3 }) foram observados em todas as medidas e foram selecionados para definir 

indicadores para a extração de características, onde se pode determinar o meio sob 

identificação. O algoritmo de classificação, descrevendo como esses indicadores foram 

empregados, é explicado a seguir. 

Depois de observar um comportamento regular em diferentes meios e singularidades em 

cada um deles, um algoritmo de classificação foi desenvolvido para classificar um sinal 

desconhecido entre ar, água e óleo. Para desenvolver este algoritmo foram consideradas as 

regiões de picos mais relevantes de cada meio e a amplitude média. Para atingir esse objetivo 

o sinal acústico foi dividido em 10 intervalos de tempo igualmente espaçados e os intervalos 

mais relevantes foram selecionados para o método de classificação (GALLOWAY, 1975). Para 
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os meios ar e água, foram analisados dois intervalos de tempo: 𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟1 = [0,0;   0,1] s e 

𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟2 = [0,3;  0,4] s e 𝑡𝑝𝑘,á𝑔𝑢𝑎1 = [0,0;  0,1] 𝑠 e 𝑡𝑝𝑘,á𝑔𝑢𝑎2 = [0,5;  0,6] 𝑠, respectivamente. 

Para o óleo, foram considerados três intervalos: 𝑡𝑝𝑘,ó𝑙𝑒𝑜1 = [0,0;  0,1] 𝑠, 𝑡𝑝𝑘,ó𝑙𝑒𝑜2 =

 [0,2;  0,3] 𝑠 e 𝑡𝑝𝑘,ó𝑙𝑒𝑜3 = [0,5;  0,6] 𝑠. 

O conceito por trás do método de classificação é mais evidente na Figura 4.11. Os 

gráficos 𝑔𝑎𝑟, 𝑔á𝑔𝑢𝑎 e 𝑔ó𝑙𝑒𝑜 na Figura 4.11a representam simbolicamente os sinais adquiridos 

no ar, na água e no óleo e seus respectivos intervalos analisados. O gráfico ilustrado na Figura 

4.11b é a projeção bidimensional de todas as combinações possíveis dos indicadores de 𝑔𝑎𝑟, 

𝑔á𝑔𝑢𝑎 e 𝑔ó𝑙𝑒𝑜 ({𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟1, 𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟2}, {𝑡𝑝𝑘,á𝑔𝑢𝑎1, t_ 𝑡𝑝𝑘,á𝑔𝑢𝑎2}, {𝑡𝑝𝑘,ó𝑙𝑒𝑜1, 𝑡𝑝𝑘,ó𝑙𝑒𝑜2, 𝑡𝑝𝑘,ó𝑙𝑒𝑜3 }). Por 

exemplo, todas as combinações possíveis de indicadores para o sinal 𝑔𝑎𝑟 são compostas pelo 

conjunto de quatro pontos (𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟1, 𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟1), (𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟1, 𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟2), (𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟2, 𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟1) e 

(𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟2, 𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟2). Para o algoritmo de classificação, os pontos que interceptam o eixo diagonal 

de 45º podem ser ignorados, por exemplo, os pontos (𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟𝑗, 𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟𝑘), onde 𝑗 =  𝑘. Portanto, é 

considerado apenas os pontos (𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟𝑗, 𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟𝑘) ou (𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟𝑘, 𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟𝑗) para 𝑗 ≠  𝑘, porque um é a 

transposição do outro. O mesmo se aplica a todas as quatro combinações de pontos (𝑡𝑝𝑘,á𝑔𝑢𝑎𝑗, 

𝑡𝑝𝑘,á𝑔𝑢𝑎𝑘) para a água e para todas as nove combinações de pontos (𝑡𝑝𝑘,ó𝑙𝑒𝑜𝑗, 𝑡𝑝𝑘,ó𝑙𝑒𝑜𝑘) para o 

óleo. 

Figura 4.11 – Configuração 1: Ilustração do método de classificação: (a) sinais conceituais 𝑔𝑎𝑟, 𝑔á𝑔𝑢𝑎  e 𝑔ó𝑙𝑒𝑜 ; e 

(b) projeção bidimensional de todas as combinações possíveis dos indicadores dos sinais 𝑔𝑎𝑟, 𝑔á𝑔𝑢𝑎  e 𝑔ó𝑙𝑒𝑜 . 
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(b) 

Fonte: Adaptado de Palitó et al. (2019a). 

 Os pontos para um dado meio (ar, água, óleo) em conjunto com os intervalos de tempo 

definirão uma ou mais regiões de classificação de um meio. Além disso, poucos pontos podem 

ser descartados após a definição das classes devido à sua redundância e sobreposição com 

regiões de classificação de outros meios. Esta declaração é ilustrada na Figura 4.11b, onde dois 

desses pontos estão localizados em (𝑡𝑝𝑘,ó𝑙𝑒𝑜1, 𝑡𝑝𝑘,ó𝑙𝑒𝑜2) e (𝑡𝑝𝑘,ó𝑙𝑒𝑜2, 𝑡𝑝𝑘,ó𝑙𝑒𝑜3). Os pontos 

restantes são plotados na Figura 4.11b com formas preenchidas com preto, o que leva a quatro 

regiões de classificação representadas pelas formas preenchidas na Figura 4.11b. O algoritmo 

de classificação pode assim ser aplicado como segue: um sinal 𝑓(𝑡) é obtido, os seus picos e 

regiões mais interessantes são extraídas, os pontos com as combinações mais adequadas são 

plotados no gráfico da Figura 4.11b. A decisão sobre qual é o meio é tomada pela maioria dos 

pontos que se enquadram dentro de uma determinada região de classificação (por exemplo, 𝑎𝑟, 

á𝑔𝑢𝑎, ó𝑙𝑒𝑜1 ou ó𝑙𝑒𝑜2). Se o evento cair fora dessas regiões, a distância euclidiana será 

considerada. Os pontos com as combinações mais adequadas são aqueles com picos próximos 

aos pontos ({𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟1, 𝑡𝑝𝑘,𝑎𝑟2}, {𝑡𝑝𝑘,á𝑔𝑢𝑎1, 𝑡𝑝𝑘,á𝑔𝑢𝑎2}, {𝑡𝑝𝑘,ó𝑙𝑒𝑜1, 𝑡𝑝𝑘,ó𝑙𝑒𝑜2, 𝑡𝑝𝑘,ó𝑙𝑒𝑜3 }). 

A Figura 4.12 mostra os resultados das regiões de classificação obtidas durante quatro 

dias de experimentos com 25 sinais para cada meio. Vale ressaltar o fato de que duas regiões 

de classificação podem ser fundidas para compor uma, abrangendo a linha diagonal passando 

pela origem, como no caso do óleo. Observe que, por meio dessa classificação, as medidas 

podem ser mais bem diferenciadas. 
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Figura 4.12 – Configuração 1: Gráficos das regiões de classificação dos meios para os quatro dias de 

experimentos. 

 

Fonte: Adaptado de Palitó et al. (2019a). 

 Como foi observado esta configuração apresentou um sistema de medição eletroacústico 

de baixo custo para caracterização de três meios. Os experimentos visaram compreender o 

comportamento do sistema no domínio do tempo para cada meio: ar, água e óleo. A partir dos 

resultados é possível perceber que o sistema de medição é robusto e que os sinais obtidos nos 

experimentos podem ser empregados em um algoritmo de classificação para identificar o meio 

em análise. Foi demonstrado aqui que o transdutor piezoelétrico é adequado para detectar sinais 

transmitidos através de meios distintos e é sensível o suficiente para detectar variáveis que 

levaram a um método de classificação. Os próximos passos é testar diferentes amostras de óleo 

de transformador para verificar possíveis alterações no sinal acústico. 

4.4 Configuração 2 

Neste tópico são descritos os experimentos e medidas realizadas no Laboratório do 

Grupo de Inovação em Instrumentação Médica e Ultrassom (GIIMUS) do Departamento de 

Física (DF) da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) na 

Universidade de São Paulo (USP). Estes experimentos tiveram como objetivo verificar a 

potencialidade de transdutores ultrassônicos comerciais na distinção de diferentes amostras de 

óleo de transformadores. 



76 
 

 

A configuração 2 consiste em um sistema ultrassônico desenvolvido para caracterizar 

líquidos. Este sistema é ilustrado na Figura 4.13, e é composto por um gerador de funções (a) 

dois sensores ultrassônicos (b), atuando um como emissor e outro como receptor, uma câmara 

acústica (c), e um osciloscópio (d). 

Figura 4.13 – Sistema ultrassônico da configuração 2. 

 

Fonte: Autora (2019). 

Sensores ultrassônicos 

Nos experimentos foram utilizados transdutores de imersão ultrassônico (Figura 4.14) 

comercializados pela Olympus® para emitir e receber o sinal acústico através dos líquidos em 

análise.  

Figura 4.14 – Transdutores de imersão ultrassônico da Olympus. 

 

Fonte: Olympus (2019). 

Um transdutor de imersão é um transdutor de onda longitudinal de elemento único com 

uma camada de 1/4 de comprimento de onda (proporciona o aumento da produção da energia 

sonora) acusticamente acoplada à água. Estes tipos de transdutores são projetados 

especificamente para transmitir ultrassom em aplicações em que as partes do teste estão 

parcialmente ou totalmente imersas em água, o que permite uma técnica de acoplamento rápido 

e uniforme para a rápida varredura das peças. Outra vantagem desses transdutores é a proteção 
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RF (radiofrequência) proprietária para melhores características de sinal-ruído em aplicações 

críticas (OLYMPUS, 2019). 

Câmera Acústica 

Para desenvolvimento deste experimento, uma câmera acústica foi projetada para 

acomodar os transdutores ultrassônicos e o líquido em análise. O projeto da câmera acústica 

com os transdutores devidamente acomodados é ilustrado na Figura 4.15.  

Figura 4.15 – Protótipo da câmera acústica da configuração 2, vistas: (a) superior; (b) frontal; (c) lateral do 
receptor. 

  

(a) (b) 

 

(c) 

Fonte: Autora (2019). 

A câmera acústica foi confecciona em acrílico cristal de 10mm, como dimensões 

internas 110x145x100mm de altura, comprimento e largura, respectivamente. Também foram 

confeccionadas peças cilíndricas em acrílico, para encaixar nas laterais da câmera acústica, para 

acomodar os transdutores ultrassônicos devidamente alinhados e espaçados por uma distância 

de 100 mm, distância está fora da região do campo próximo de todas as frequências de 

ressonância dos transdutores utilizados. 
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4.4.1 Metodologia: configuração 2 

Para excitar o transdutor que opera como emissor, foi utilizado um gerador de funções 

(Agilent 33522A 1 Ch, 250MSa/s, 30MHz) ajustado no modo Burst, com uma onda senoidal 

com 5 volts de pico a pico, 10 ciclos e período de 50ms. O transdutor que opera como receptor 

foi conectado ao osciloscópio (Agilent Keysight MSO7104B 4 Ch, 4 GSa/s, 1 GHz) onde 

obteve-se a visualização do sinal.  

Nos experimentos foram utilizadas amostras de 600 ml de água e de diferentes amostras 

de óleos de transformadores. As amostras de água utilizadas foram amostras de água Milli-Q 

(ultrapura) e as quatro amostras de óleo de transformadores, com diferentes níveis de 

degradação, nomeadas de virgem, regenerado, sujo e queimado, foram fornecidas pela empresa 

Potencial Manutenção e Comércio de Equipamentos Ltda, localizada em Rio Claro – SP. Esta 

empresa é referência no setor elétrico, especializada em instalação, manutenção e ensaios de 

equipamentos elétricos de alta e média tensão como transformadores, disjuntores, 

seccionadoras, redes aéreas, entre outros e atua no mercado desde 1999 (POTENCIAL, 2019). 

Além das amostras dos óleos, a empresa também forneceu o laudo da análise físico-química de 

cada amostra para posterior comparação com os resultados das medições acústicas. A Figura 

4.16 apresenta três das quatro amostras de óleo: virgem, sujo e queimado. A amostra de óleo 

regenerado não foi apresentada pois a mesma apresenta a mesma cor da amostra do óleo sujo. 

Figura 4.16 – Amostras de óleo minera isolantes: (a) virgem, (b) sujo e (c) queimado. 

 

Fonte: Autora (2016). 

Inicialmente, para encontrar a frequência que melhor caracterizasse os líquidos em 

análise, transdutores ultrassônicos com frequências de operação distintas: 2,25; 3,50; 5,00 e 

10,00 MHz, foram testados nas amostras de água e óleo de transformador. Os experimentos 

foram conduzidos da seguinte forma: após a montagem dos transdutores na câmera acústica, 

600ml do líquido em análise, que corresponde a uma amostra, é colocado na cuba. Antes de 

emitir o burst, observa-se a presença de bolhas de ar no líquido e caso tenha, estas são 

https://www.youtube.com/watch?v=OU_jXLYDkCA
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eliminadas, para evitar que o sinal seja atenuado. Após a verificação e eliminação das bolhas, 

o burst senoidal é emitido pelo gerador e por sua vez, pelo transdutor emissor e transmitido no 

líquido. O sinal transmitido é recebido pelo transdutor receptor e visualizado no osciloscópio. 

Este sinal é salvo no formato “.csv” e armazenado no banco de dados. 

As medições foram realizadas na seguinte sequência: inicialmente, foi testada a água, 

em seguida o óleo virgem, depois o óleo regenerado, seguido do óleo sujo e por fim, o óleo 

queimado. Antes de iniciar as medições, os líquidos foram cuidadosamente verificados para 

evitar bolhas de ar entre os transdutores de ultrassom. Após realizadas as medições, 5 medidas 

em cada líquido, a cuba era limpa com papel toalha para realização das medidas com o próximo 

líquido da sequência. Finalizadas as medições de todos os líquidos naquela determinada 

frequência, os sensores da câmera acústica eram substituídos para iniciar as medições na 

próxima frequência. Durante as medições a temperatura dos líquidos foi monitorada e foi 

observado que a temperatura permaneceu 24 ºC para os óleos e 24 ºC (±1) para a água. 

Uma vez encontrada a frequência mais sensível, as medidas de cada líquido foram 

novamente realizadas para verificar a reprodutibilidade do método. Neste procedimento, quatro 

amostras de cada meio foram testadas e em cada uma delas foram realizadas cinco medições, 

resultando em um total de 20 medidas para cada líquido. As medições consistiram em registrar 

a amplitude do sinal e o tempo entre o disparo (t = 0) e a detecção do sinal pelo transdutor 

receptor, para o cálculo da velocidade de propagação ultrassônica em cada meio. 

Adicionalmente, também foram feitas medidas da viscosidade dos óleos de transformadores.  

4.4.2 Resultados: configuração 2 

4.4.2.1 Medidas de Amplitude 

Foram feitas medições da amplitude do burst senoidal para cada um dos líquidos 

testados e para cada frequência. A Tabela 4.1 apresenta os valores da amplitude do primeiro 

eco dos sinais adquiridos com o transdutor receptor e a variação de amplitude (Δv) entre os 

óleos de transformador. 

O gráfico referente aos valores da Tabela 4.1 é apresentado na Figura 4.17. A Figura 

4.17a apresenta o resultado das medições para os cinco líquidos testados, já o gráfico da Figura 

4.17b apresenta a comparação apenas entre os óleos de transformador.  

 



80 
 

 

Tabela 4.1 – Amplitude do primeiro eco do sinal e Δv utilizando os transdutores Olympus. 

Transdutores Olympus - Distância Fixa - 10cm 

Líquido 
Vpp (mV) 

2,25 MHz 3,5 MHz 5 MHz 10 MHz 

Água 66,78 182,20 237,10 52,48 

Óleo Virgem 54,78 116,66 91,15 2,58 

Óleo Regenerado 55,50 116,91 96,99 2,93 

Óleo Sujo 55,80 119,43 100,54 3,23 

Óleo Queimado 56,16 121,66 103,20 3,34 

Δv óleo 1,38 5,00 12,05 0,76 

Fonte: Autora (2017). 

Figura 4.17 – Gráfico da amplitude (a) para os cinco líquidos e (b) apenas para os óleos de transformador. 

  

(a) (b) 

Fonte: Autora (2017). 

A partir da análise do gráfico da Figura 4.17b e do valor do Δv óleo apresentado na 

Tabela 4.1, observa-se que a frequência de 5 MHz é a que apresentada uma maior discrepância 

entre as amplitudes dos óleos de transformador. Assim, é possível concluir que, entre as 

frequências estudadas, a que mais se adequada para análise da qualidade de óleos de 

transformadores testados é a frequência de 5 MHz. A Figura 4.18a apresenta os sinais dos 

líquidos testados e a Figura 4.18b ilustra o gráfico da medição da amplitude dos sinais dos óleos 

para a frequência de 5MHz. 

Para verificar a reprodutibilidade do método os experimentos foram repetidos para a 

frequência de 5,0 MHz, pois esta, foi a frequência que apresentou uma maior sensibilidade na 

distinção entre as amostras de óleo de transformador utilizadas no experimento apresentado 

anteriormente. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0

50

100

150

200

250

Transdutor Olympus - Água x Óleo

A
m

p
lit

u
d
e

 (
m

V
)

Frequência (MHz)

 Água

 Óleo Virgem

 Óleo Regenerado

 Óleo Sujo

 Óleo Queimado

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0

20

40

60

80

100

120

140
Transdutor Olympus - Óleo

A
m

p
lit

u
d
e

 (
m

V
)

Frequência (MHz)

 Óleo Virgem

 Óleo Regenerado

 Óleo Sujo

 Óleo Queimado



81 

 

 

Figura 4.18 – Gráfico dos valores de amplitude dos óleos para a frequência de 5MHz. 

  

 (a) (b) 

Fonte: Autora (2017). 

Foram testadas quatro amostras de cada líquido e para cada amostra foram feitas cinco 

medidas de diferentes burst senoidais, totalizando em 20 medidas para cada líquido. A Tabela 

4.2, apresenta os valores da amplitude dos sinais, a média e o desvio padrão das medidas. 

Tabela 4.2 – Medidas em 5 MHz: Amplitude, média e desvio padrão das medidas para os cinco líquidos. 

 Transdutores Olympus - Vpp (mV) - 5 MHz  

 Água 
Óleo 

Virgem 

Óleo 

Reciclado 
Óleo Sujo 

Óleo 

Queimado 

Amostra 1 

329,6 118,2 123,0 127,0 130,3 

329,6 116,6 122,2 126,2 129,4 

331,7 117,4 123,0 125,4 129,4 

329,6 117,4 122,2 126,2 128,6 

327,6 117,4 121,4 124,6 127,8 

Amostra 2 

329,6 118,2 123,8 127,8 129,4 

331,7 119,0 123,8 127,8 129,4 

333,7 119,8 124,6 127,8 129,4 

331,7 119,8 123,8 127,8 129,4 

329,6 119,0 123,8 127,8 128,6 

Amostra 3 

331,7 119,8 124,6 127,8 129,4 

331,7 119,0 124,6 127,0 130,3 

329,6 119,0 124,6 127,0 127,8 

331,7 119,0 124,6 127,0 127,8 

331,7 119,8 124,6 127,8 129,4 

Amostra 4 

329,6 119,0 125,4 126,2 129,4 

329,6 120,6 124,6 126,2 129,4 

327,6 119,8 124,6 126,2 129,4 

329,6 119,0 123,8 127,0 129,4 

327,6 119,8 123,8 127,8 127,8 

Média 330,3 118,9 123,9 127,0 129,1 

Desvio Padrão 1,5 1,1 1,1 0,9 0,7 

Fonte: Autora (2018). 
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A Tabela 4.3 apresenta os valores da média das cinco medidas da amplitude de cada 

amostra, a média das médias das amostras e o desvio padrão da média das amostras. O gráfico 

referente aos valores da Tabela 4.3, apenas para os óleos, é apresentado na Figura 4.19. 

Tabela 4.3 – Tabela de médias da amplitude em 5 MHz. 

Amostra 

 

Transdutores Olympus – Média do 𝑽𝒑𝒑 (mV) - 5 MHz 

Água Óleo Virgem 
Óleo 

Regenerado 
Óleo Sujo 

Óleo 

Queimado 

Amostra 1 329,6 117,4 122,4 125,9 129,1 

Amostra 2 331,3 119,2 124,0 127,8 129,3 

Amostra 3 331,3 119,3 124,6 127,4 129,0 

Amostra 4 328,8 119,6 124,5 126,7 129,1 

Média total 330,3 118,9 122,7 126,3 129,0 

Desvio padrão 1,21 1,01 1,03 0,84 0,13 

Fonte: Autora (2018). 

Figura 4.19 – Gráfico da média e desvio padrão das amostras de óleo em 5 MHz. 

  

Fonte: Adaptado de Palitó et al. (2018). 

A partir dos dados da Tabela 4.3 e do gráfico ilustrado na Figura 4.19, observa-se um 

comportamento crescente entre as medidas e que os óleos virgem e regenerado e sujo 

apresentaram um desvio padrão maior enquanto que o óleo queimado apresentou um baixo 

desvio padrão. 

A Tabela 4.4 apresenta os dados da análise físico química dos óleos de transformadores 

utilizados nos experimentos e fornecidos pela empresa Potencial. Observa-se que o teor de água 

das amostras de óleo é menor no óleo virgem e maior no óleo queimado. 

A Figura 4.20 apresenta o gráfico das curvas do teor de água (Tabela 4.4) e da amplitude 

média do sinal (Tabela 4.3) para as quatro amostras de óleo de transformador medidas na 

frequência de 5 MHz. 
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Tabela 4.4 – Dados da análise físico química dos óleos de transformador. 

Ensaio Unidade 
Óleo 

Virgem 

Óleo 

Regenerado 
Óleo Sujo 

Óleo 

Queimado 

Cor - <0,5 0,5 1 3 

Densidade a 20/4 °C - 0,878 0,880 0,872 0,866 

Tensão Interfacial 25 °C nN/m 44,8 41,0 37,0 20,0 

Teor de água ppm 11,0 14,6 38,1 40,4 

Índice de Neutralização mgKOH/g 0,013 0,028 0,042 0,406 

Rigidez Dielétrica kV 63,1 60,5 16,7 17,3 

Fator de Potência 25 °C % 0,02 0,02 0,02 0,02 

Fonte: Autora (2017). 

Figura 4.20 – Gráfico do teor de água e da amplitude dos sinais de óleos de transformador em 5 MHz. 

 

Fonte: Adaptado de Palitó et al. (2018). 

A partir dos resultados da análise físico químicas das amostras dos óleos apresentados 

na Tabela 4.3 e dos gráficos ilustrados na Figura 4.19 e na Figura 4.20, observa-se que quanto 

maior o teor de água contido no óleo, maior será a amplitude do sinal, assim, espera-se que seja 

possível inferir quanto a qualidade do óleo no equipamento, ou seja, se o mesmo está apto ou 

não para operação em relação a esta grandeza em análise. 

4.4.2.2 Medidas da velocidade de propagação ultrassônica 

Além das medições da amplitude do sinal, também foram realizadas medições do tempo 

do início do trigger (t=0) até o início do sinal recebido para calcular a velocidade de propagação 

ultrassônica em cada líquido. A apresentada os valores de tempo medidos para cada frequência 

e em cada um dos líquidos testados. 
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Tabela 4.5 – Medição do retardo entre o sinal emitido e o sinal recebido. 

Líquido 
Tempo (µs) 

2,25 MHz 3,5 MHz 5 MHz 10 MHz 

Água 67,37 67,15 67,31 67,34 

Óleo Virgem 71,12 71,08 70,98 71,06 

Óleo Regenerado 71,29 71,22 71,16 71,25 

Óleo Sujo 71,29 71,18 71,18 71,25 

Óleo Queimado 71,57 71,42 71,45 71,50 

Fonte: Autora (2018). 

A velocidade de propagação ultrassônica para cada líquido, nas frequências estudadas, 

é apresentada na Tabela 4.6. Estes valores foram calculados de forma direta, por meio da 

Equação 1, onde 𝑡0 corresponde aos valores apresentados na Tabela 4.6 e o d0 é igual a 10 cm 

que corresponde a distância entre os transdutores. 

𝑐 =
𝑑0

𝑡0
  [𝑚/𝑠] (4.1) 

Tabela 4.6 – Velocidade de propagação ultrassônica dos líquidos. 

Líquido 
Velocidade de Propagação (m/s) 

2,25 MHz 3,5 MHz 5 MHz 10 MHz Média (m/s) 

Água 1484,34 1489,20 1485,66 1485,00 1486,05 

Óleo Virgem 1406,07 1406,87 1408,85 1407,26 1407,26 

Óleo Regenerado 1402,72 1404,10 1405,28 1403,51 1403,90 

Óleo Sujo 1402,72 1404,89 1404,89 1403,51 1404,00 

Óleo Queimado 1397,23 1400,17 1399,58 1398,60 1398,90 

Fonte: Autora (2017). 

Os valores encontrados na literatura para velocidade de propagação ultrassônica para a 

água é 1480 m/s e para o óleo de transformador é 1425 m/s ambos a 20 °C (CHANG-PING et 

al., 2010). A partir dos valores apresentados na Tabela 4.6, observa-se que a velocidade de 

propagação ultrassônica dos líquidos testados não dependem da frequência e que os valores 

calculados estão próximos aos valores relatados na literatura e que a velocidade de propagação 

ultrassônica é maior para a água e que esta velocidade varia muito pouco entre os óleos. Porém, 

apesar da variação entre os óleos ser pequena, observa-se que a medida que o óleo apresenta 

maior teor de água, menor é a velocidade de propagação ultrassônica, analogamente aos 

resultados relatados no trabalho de Howells e Norton (1984). 
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4.4.2.3 Medidas de Viscosidade 

No GIIMUS, também foram realizadas medidas de viscosidade utilizando o reômetro 

rotacional RheolabQC (viscosímetro por cisalhamento) que mede a viscosidade dinâmica de 

amostras. Na Tabela 4.7 constam as seguintes medidas para cada um dos óleos testados: 

temperatura (T [°C]), viscosidade (Ni - ɳ [mPas – milipascal segundos]), taxa de cisalhamento 

(shear rate – Ẏ [1/s]), tensão de cisalhamento (shear stress – τ [Pa]).  

Tabela 4.7 – Medidas de viscosidade dos óleos de transformador. 

Líquido 
Viscosidade 

(mPas) 

Temperatura 

(°C) 

Tensão de 

cisalhamento (Pa) 

Taxa de 

cisalhamento (1/s) 

Óleo virgem 18,3 24,9 28,32 1548,48 

Óleo regenerado 16,9 24,9 26,18 1548,48 

Óleo sujo 17,0 25,0 26,28 1548,48 

Óleo queimado 16,6 24,9 25,66 1548,48 

Fonte: Autora (2017). 

A partir da Tabela 4.7 observa-se que o óleo virgem apresenta uma viscosidade maior 

enquanto que a viscosidade do óleo queimado é a menor, como esperado, devido as impurezas 

e a maior concentração de água no óleo queimado. 

4.5 Configuração 3 

Neste tópico são descritos os experimentos e medidas realizadas no GIMUS/USP. A 

configuração 3 também consiste em um sistema ultrassônico desenvolvido para caracterizar 

líquidos. Este sistema é ilustrado na Figura 4.21, e é composto por um gerador de funções (a), 

um amplificador (b), um transdutor ultrassônico (c), uma câmara acústica (d), um hidrofone (e), 

e um osciloscópio (f). 

Figura 4.21 – Sistema ultrassônico da configuração 3. 

 

Fonte: Autora (2019). 
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Assim como nos experimentos da configuração 2, nestes experimentos foram utilizados 

transdutores de imersão ultrassônicos de 1 a 10MHz comercializados pela Olympus® para 

emitir o sinal acústico através dos líquidos em análise. Por sua vez, diferentemente da 

configuração 2, aqui foi utilizado um hidrofone para detectar o sinal transmitido no meio. Assim 

nesta nova configuração, tem-se um transdutor Olympus operando como emissor e um 

hidrofone operando como receptor. Também foram utilizados nos experimentos um gerador de 

funções (Agilent 33522A 1 Ch, 250MSa/s, 30MHz), um amplificador de potência (Broadband 

Power Amplifier System 100A2 da Electronics & Innovation), cujo ganho corresponde a 50 dB, 

e um osciloscópio (Agilent Keysight MSO7104B 4 Ch, 4 GSa/s, 1 GHz).  

Este sistema foi desenvolvido com a finalidade de refinar o método utilizado na 

configuração 2, ou seja, verificar se com um sensor mais sensível (hidrofone), posicionado a 

uma distância ótima, a caracterização dos óleos pudesse ser melhorada. Na configuração 2, as 

medidas foram realizadas a uma distância fixa (100 mm) em todas as frequências. Nesta nova 

configuração, as medidas são realizadas a uma distância variável, ajustando os sensores para a 

distância ótima de captação do sinal para cada frequência. 

Hidrofone 

Como mencionado anteriormente, o sensor receptor utilizado foi um hidrofone de alta 

precisão fabricado pela Precision Acoustics LTD.  Este hidrofone é composto por três 

elementos, a Figura 4.22 ilustra cada um deles. 

Figura 4.22 – Hidrofone de alta precisão da Precision Acoustics LTD. 

   

(a) (b) (c) 

Fonte: Precision Acoustics (2019). 

A Figura 4.22a ilustra o hidrofone da agulha de 1,0 mm, esta sonda possui excelente 

sensibilidade e é ideal para a medição de campos de baixa frequência. No entanto, essas sondas 

podem ser usadas para medições de frequência mais alta (particularmente de sinais muito 

https://www.youtube.com/watch?v=OU_jXLYDkCA
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fracos). Na Figura 4.22b, é apresentado o pré-amplificador, que é uma parte essencial do sinal 

do hidrofone, pois protege o sinal e fornece uma fonte de 50 Ohms. Ele se conecta diretamente 

a sonda. Por fim, é apresentado o acoplador DC, Figura 4.22c, que fornece a energia CC ao pré-

amplificador submersível e, ao mesmo tempo, atua como um acoplador de sinal acústico entre 

o pré-amplificador e o sistema de medição do usuário (por meio de um Amplificador 

Hidrophone Booster, se usado) (PRECISION ACOUSTICS, 2019).   

Câmera acústica 

Para realização deste experimento, foi desenvolvida outra câmera acústica em acrílico, 

cujo protótipo, com os sensores instalados, está ilustrado na Figura 4.23. A câmera foi projetada 

para acomodar os transdutores Olympus e o hidrofone devidamente alinhados. Este protótipo 

tem como dimensões internas 100 x 170 x 90 mm de altura, comprimento e largura, 

respectivamente. 

Figura 4.23 – Protótipo da câmera acústica da configuração 3, vistas: (a) superior; (b) frontal; (c) lateral do 

emissor; (d) lateral do receptor. 

 

(a) 

 

(b) 

  

(c) (d) 

Fonte: Autora (2019).  
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Para aumentar a variação da distância entre o transdutor e o hidrofone, um cilindro de 

alumínio tendo 16mm de diâmetro e 200 mm de comprimento foi fabricado de modo que o 

hidrofone pudesse ser acoplado em seu interior e assim, ter margem para ajustar a distância 

entre os transdutores conforme necessário. 

4.5.1 Metodologia: configuração 3 

No sistema da Figura 4.21, o gerador de funções foi programado para produzir um sinal 

senoidal no modo burst com 10 ciclos e a amplitude, na ordem de milivolts, foi ajustada para 

que o sinal de saída após o amplificador de potência fosse de 30 volts de pico a pico (𝑉𝑝𝑝). Este 

sinal aciona o transdutor ultrassônico fazendo com que emita o sinal e este seja transmitido 

através do meio (água ou óleo). Em seguida, o hidrofone detecta o sinal que é medido pelo 

osciloscópio digital. 

 Antes de iniciar as medições, foi necessário calcular a distância ótima (campo próximo) 

de detecção do sensor para cada uma das frequências estudadas. Este cálculo teve como base o 

diâmetro da cerâmica (𝑑), a velocidade de propagação do líquido (c) e a frequência de operação 

do sensor (𝑓), conforme Equação 4.2. Os valores do campo próximo (𝑁)  para cada frequência, 

obtidos a partir da Equação 4.2 são apresentados na Tabela 4.8. Para a água foi considerada a 

velocidade de propagação igual a 1480 m/s e para todas as amostras de óleo foi adotada a 

velocidade de propagação a 1407 m/s. Na Tabela 4.8 também são apresentados o diâmetro da 

cerâmica dos transdutores, estes diâmetros são fornecidos pelo fabricante Olympus. 

𝑁 =
𝑑2 ∙ 𝑓

𝑐
  [𝑚] (4.2) 

Tabela 4.8 – Campo próximo entre o sensor ultrassônico e o hidrofone. 

Frequência 

(MHz) 

Diâmetro da 

cerâmica (mm) 

Campo próximo (mm) 

Água Óleos 

1,00 1,27 27,2 28,6 

2,25 6,4 14,6 16,4 

3,50 6,4 24,2 25,5 

5,00 9,5 76,2 80,2 

10,00 6,4 69,2 72,8 

Fonte: Autora (2018). 

Uma vez definido o campo próximo para cada frequência, foram iniciados os 

experimentos na frequência de 1MHz, conduzidos da seguinte forma: após a montagem e ajuste 
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da distância entre o transdutor e do hidrofone na câmera acústica, 800ml do líquido em análise, 

que corresponde a uma amostra, é colocado no interior da câmera. Antes de emitir o burst, 

observa-se a presença de bolhas de ar e caso tenha, as mesmas são eliminadas. Após a 

verificação e eliminação das bolhas, o burst senoidal é emitido pelo gerador, amplificado pelo 

amplificador de potência, transmitido pelo transdutor ultrassônico através do líquido, até ser 

detectado hidrofone e visualizado no osciloscópio.  Este processo foi repetido para 5 amostras 

de cada líquido e para cada amostra foram feitas 5 medidas de diferentes burst, totalizando em 

25 medidas para cada líquido. As medições foram realizadas obedecendo a sequência dos 

líquidos: 1- água, 2- óleo virgem, 3- óleo regenerado, 4- óleo sujo e 5- óleo queimado. Após 

realizadas as medições em cada líquido, uma limpeza na cuba era realizada. Terminadas as 

medições para 1 MHz, são realizadas as medições em 2,25 MHz e assim, em seguida para 3,5 

MHz, depois para 5,0 MHz e por fim em 10 MHz. 

4.5.2 Resultados: configuração 3 

Foram feitas medições da amplitude do burst senoidal para cada um dos líquidos 

testados e para cada frequência. A Tabela 4.9 apresenta os valores da amplitude média do 

primeiro eco das 25 medidas (em cada líquido e para cada frequência) adquiridas com o 

hidrofone e a variação de amplitude (Δv) entre as amostras de óleo de transformador.  

Tabela 4.9 – Amplitude do primeiro eco do sinal adquirido com o hidrofone e Δv entre as amostras de óleo. 

Hidrofone - Distância Variável 

Líquido 
Vpp (mV) 

1 MHz 2,25 MHz 3,5 MHz 5 MHz 10 MHz 

Água 41,32 120,95 222,18 296,83 257,74 

Óleo Virgem 2,45 8,00 12,99 7,75 1,90 

Óleo Regenerado 2,72 8,59 13,15 8,85 2,08 

Óleo Sujo 2,78 8,62 13,30 9,29 2,24 

Óleo Queimado 2,86 8,70 13,44 9,30 2,33 

Δv óleo 0,41 0,70 0,45 1,55 0,43 

Fonte: Autora (2018). 

A partir dos valores apresentados na Tabela 4.9 observa-se que, novamente, a frequência 

que apresenta a maior variação entre as amostras de óleo virgem e de óleo queimado é a 

frequência de 5 MHz. A Figura 4.24 apresenta os gráficos da média com o respectivo desvio 

padrão das medidas obtidos nos experimentos. 
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Figura 4.24 – Média e desvio padrão das medidas do hidrofone para as frequências: (a) 1MHz; (b) 2,25MHz; (c) 

3,5 MHz; (d) 5 MHz e; (e) 10 MHz. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
(e) 

Fonte: Autora (2018). 

 Com base nos gráficos apresentados na Figura 4.24, as frequências que melhor 

caracterizam os 4 tipos de óleo, são as frequências de 3,5 MHz, 5 MHz e 10 MHz, apesar da 

frequência de 10 MHz ter apresentado um desvio padrão maior quando comparado com os 
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desvios padrão das amostras em 3,5 e 5 MHz. Observa-se ainda que, assim como na 

configuração 2, a frequência 5 MHz é a que melhor distingue o óleo bom (virgem e regenerado) 

do óleo ruim (sujo e queimado). Já nas frequências de 1 MHz e 2,25 MHz, observa-se que 

algumas amostras de óleo regenerado podem ser confundidas com uma amostra de óleo sujo, 

dificultando assim, o diagnóstico do óleo em apto ou não apto para operação. Portanto torna-se 

ainda mais evidente que esta metodologia é válida para caracterização acústica, com base 

apenas na amplitude do sinal, no diagnóstico de amostra de óleo de transformadores e que a 

frequência que melhor se adequa ao estudo é a de 5 MHz. 

4.6 Configuração 4 

Como foi visto nas configurações 2 e 3, é possível caracterizar amostras de óleo de 

transformador pelo método ultrassônico utilizando transdutores comerciais. Logo, é proposta 

esta nova configuração, utilizando um transdutor piezoelétrico termoformado, desenvolvido 

pelo grupo de Alta Tensão e Medidas (GATM) da USP de São Carlos, para validar este 

transdutor piezoelétrico na caracterização de amostras de óleo de transformador. Nesta 

configuração foi utilizado o protótipo 2 do transdutor piezoelétrico descrito no capítulo 3, 

sessão 3.3. 

Esta nova configuração é apresentada na Figura 4.25 e consiste na utilização de um 

gerador de funções (a), uma cerâmica piezoelétrica (b), uma câmera acústica (c), um transdutor 

piezoelétrico (d) e um osciloscópio. 

Figura 4.25 – Configuração 4: sistema utilizando um transdutor termoformado. 

 

Fonte: Autora (2019). 

Cerâmica Piezoelétrica 

O atuador piezoelétrico, ilustrado na Figura 4.26, é uma cerâmica ultrassônica, utilizada 

em lavadoras ultrassônicas, de 50 mm de diâmetro, 2,6 mm de espessura, frequência de 
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ressonância de 40 kHz e potência de 50 Watts. Esta cerâmica piezoelétrica é responsável por 

emitir o sinal acústico que irá se propagar no líquido.  

Figura 4.26 – Cerâmica piezoelétrica. 

 

Fonte: BANGOOD, 2019. 

Esta cerâmica piezoelétrica foi escolhida devido ao fato de que sua frequência de 

ressonância na água é a mesma do transdutor piezoelétrico desenvolvido pelo GATM e 

conforme estudo está demostrado em De Medeiros et al. (2015). Para prover o contato elétrico 

desta cerâmica e acoplá-la na câmera acústica, uma peça em acrílico foi desenvolvida, a mesma 

é ilustrada na Figura 4.27. 

Figura 4.27 – Cerâmica piezoelétrico acoplada ao suporte em acrílico. 

   

Fonte: Autora, 2019. 

A conexão elétrica foi feita por meio de um conector BNC tipo fêmea e a cerâmica 

piezoelétrica foi fixa no suporte em acrílico utilizando um silicone de vedação para alta 

temperatura. 

Câmera acústica 

Uma nova câmera acústica foi desenvolvida para acomodar a cerâmica e o transdutor 

piezoelétrico. O protótipo da câmera acústica da configuração foi confeccionado em acrílico 

cristal de 10 mm, e tem como medidas internas 80 x 100 x 120 mm de largura, altura e 
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comprimento, respectivamente. Este protótipo é ilustrado na Figura 4.28 já com a cerâmica 

piezoelétrica e o transdutor piezoelétricos acoplados. 

Figura 4.28 – Protótipo da câmera acústica da configuração 4, vistas: (a) superior; (b) frontal; (c) lateral do 

emissor; (d) lateral do receptor. 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fonte: Autora, 2019.  

4.6.1 Metodologia: configuração 4 

Para excitar a cerâmica piezoelétrica que opera como emissor, foi utilizado um gerador 

de funções (Agilent 33210A, 10 MHz ) ajustado no modo Sweep, com uma onda senoidal de 

10 volts de pico a pico, abrangendo uma faixa de frequência de 10 kHz a 100 kHz, de forma 

linear, durante um intervalo de tempo de 1 segundo. O gerador de funções excita a cerâmica, 

fazendo com que ela transmita o sinal, através do meio, para o transdutor piezoelétrico. 

Posteriormente, o transdutor piezoelétrico recebe o sinal e exerce sua função de converter o 

sinal sonoro em sinal elétrico e amplifica-lo. Por fim, o sinal é capturado pelo osciloscópio 

(Agilent Keysight DSOX2002A, 70 MHz, 2 GSa/s) onde obtem-se a visualização do sinal e os 

dados são salvos com 100.000 pontos. 

 Além das amostras de óleo utilizadas nos experimentos das configurações 2 e 3, que 

aqui são nomeadas de virgem_1, regenerado_1, sujo_1 e queimado_1, novas amostras de óleo 

de transformadores foram coletadas na empresa Potencial. As novas amostras são nomeadas 

https://www.youtube.com/watch?v=OU_jXLYDkCA
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virgem_2, regenerado_2, sujo_2 e queimado_2. Os resultados da análise físico química das 

amostras desses óleos são apresentados na Tabela 4.10. 

Tabela 4.10 – Amplitude do primeiro eco do sinal e Δv utilizando os transdutores Olympus. 

Ensaio Unidade Virgem_2 Regenerado_2 Sujo_2 Queimado_2 

Cor - <0,5 1,5 1,5 5 

Densidade a 20/4 °C - 0,876 0,878 0,878 0,870 

Tensão Interfacial 25 °C MN/m 40,3 40,0 25,4 26,0 

Teor de água ppm 8,2 11,0 46,9 31,0 

Índice de Neutralização mgKOH/g 0,002 0,021 0,025 0,45 

Rigidez Dielétrica kV 70,2 63,2 16,9 28,0 

Fator de Potência 25 °C % 0,02 0,02 0,02 0,03 

Fonte: Autora (2018). 

O sistema da configuração 4 foi testado em três meios: ar, água e óleo. Os experimentos 

foram repetidos três vezes para o ar e a água e nove vezes para cada amostra de óleos de 

transformadores. Foram realizadas cinco medidas para do diferentes sweeps em cada um dos 

meios. Foram feitas a aquisição de 15 sweeps para o ar, 15 para a água e 45 medidas para cada 

amostra de óleo de transformador (virgem_1, regenerado_1, sujo_1, queimado_1, virgem_2, 

regenerado_2, sujo_2 e queimado_2). Inicialmente foram feitas as medidas no ar e na água, em 

seguida com as amostras de óleos 1, e por fim foram ensaiadas as amostras de óleos 2. Nos 

líquidos foram utilizados um volume de 800 ml. 

Além do ensaio de sweep, também foram feitas medições da velocidade de propagação, 

utilizando o tempo medido entre o sinal emitido e o sinal recebido, nas amostras de óleos 1 e 

foram feitas medidas de viscosidade em todas as amostras de óleos (1 e 2) utilizando um 

reômetro. 

4.6.2 Resultados: configuração 4 

4.6.2.1 Análise do Sweep 

Os experimentos citados neste tópico foram realizados no Laboratório de Medidas e 

Instrumentação (LMI) na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em João Pessoa. Foram 

feitas medições do sweep para cada um dos meios testados. A Figura 4.29 apresenta o gráfico 

do sweep para o ar (a), água (b) e óleos: virgem_1 (c), virgem_2 (d), regenerado_1 (e), 

regenerado_2 (f) sujo_1 (g), sujo_2 (h) e queimado_1 (i) e queimado_2 (j). 
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Figura 4.29 – Resposta do transdutor piezoelétrico para o sweep nos meios ar, água e óleos. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
(h) 

 
(i) 

 
(j) 

Fonte: Autora (2019). 
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A Tabela 4.11 apresenta o valor da média da amplitude de pico a pico das cinco medidas 

para cada uma das amostras (A1 até A9), a média total e o desvio padrão (DP) das nove amostras 

dos sinais adquiridos com o transdutor piezoelétrico para os óleos. A média das três amostras 

para o ar e para água foram 0,70 V e 3,01 V, respectivamente. 

Tabela 4.11 – Amplitude de pico a pico do sweep para os óleos. 

Óleo A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Média DP 

Óleo 1 

Virgem_1 3,83 3,74 3,55 4,11 4,02 3,96 3,93 3,86 3,98 3,88 0,17 

Regenerado_1 3,96 3,76 3,61 4,31 4,26 4,29 4,21 4,13 4,19 4,05 0,24 

Sujo_1 3,99 3,77 3,64 4,38 4,30 4,21 4,45 4,42 4,38 4,17 0,30 

Queimado_1 4,14 3,86 3,71 4,42 4,43 4,27 4,64 4,73 4,63 4,32 0,36 

Óleo 2 

Virgem_2 3,68 3,66 3,67 3,85 4,01 3,90 3,73 3,85 4,02 3,82 0,13 

Regenerado_2 3,93 3,86 3,87 4,14 4,06 4,13 4,02 3,95 3,91 3,99 0,10 

Sujo_2 3,97 4,01 4,07 4,37 4,31 4,25 4,06 4,11 4,09 4,14 0,13 

Queimado_2 4,09 4,06 4,07 4,19 4,18 4,17 4,31 4,09 4,11 4,14 0,08 

Fonte: Autora (2019). 

 A partir dos valores apresentados na Tabela 4.11 é possível observar que há um aumento 

gradativo da amplitude do sinal do óleo virgem para o óleo queimado, com exceção da amostra 

6 (A6) do óleo regenerado_1 que apresentou o maior valor de amplitude. Já para as amostras 

de óleo 2, a maior amplitude é observada hora nas amostras de óleo sujo, hora as amostras de 

óleo queimado, ou até mesmo amplitudes iguais. Além disso, é fácil perceber que para uma 

mesma amostra, é possível diferenciar um óleo apto para operação (virgem e regenerado) de 

um óleo não apto (sujo e queimado).  

Para fazer uma análise comparativa, os valores das amplitudes da média total e do desvio 

padrão da Tabela 4.11 foram normalizados e os gráficos da Figura 4.30 foram plotados. Nas 

letras (a) e (b) são apresentados os gráficos para as amostras de óleos 1, nas letras (c) e (d) são 

ilustrados os gráficos para as amostras de óleos 2 e nas letras (e) e (f) são mostrados os gráficos 

em que todas as amostras de óleos 1 e 2 foram misturadas. 

Analisando os gráficos apresentados na Figura 4.30 (a) observa-se que para as amostras 

de óleo 1, é difícil a classificação de um óleo apto de um óleo não apto para operação. Esta 

classificação se torna mais fácil quando as amostras de óleo regenerado 1 são retiradas da 

análise. Já nas amostras de óleos 2, esta classificação fica mais clara, uma vez que é possível 

fazer esta classificação (apto e não apto) tanto no gráfico que o óleo regenerado 2 está presente 

(Figura 4.30c) quanto para o gráfico em que não consta o óleo regenerado 2 (Figura 4.30d).  
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Ainda analisando os gráficos das amostras de óleo 2, observa-se que os óleos sujo e queimado 

apresentaram amplitudes médias equivalentes, isto já era esperado pois estas amostras 

apresentam, de acordo com a Tabela 4.10, teor de água próximos, sendo que o óleo sujo_2 

apresenta um teor de água maior que o óleo queimado_2. 

Figura 4.30 – Média e desvio padrão das amostras de (a) óleos_1; (b) óleos_1 sem o regenerado_1; (c) óleos_2; 

(d) óleos_2 sem o regenerado_2; (e) todos os óleos (f) todos os óleos sem o regenerado. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Fonte: Autora (2019).  
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Ao plotar os gráficos da média e do desvio padrão de todos os óleos, observa-se na 

Figura 4.30e, que o óleo regenerado se confunde com o óleo virgem e sujo. Logo, este óleo foi 

retirado da análise Figura 4.30f e assim, é possível fazer a distinção do óleo virgem, dos óleos 

sujo e queimado. 

Uma análise em frequência dos sinais de sweep foi feita por meio da Transformada 

Rápida de Fourier (Fast Fourier Transform – FFT) para verificar a frequência de ressonância 

dos sinais. O valor médio da frequência e da magnitude da FFT e seus respectivos desvios 

padrão para cada óleo é apresentado na Tabela 4.12. Fica evidente que não é possível realizar a 

distinção entre os óleos com base na frequência de ressonância nem levando em consideração 

a magnitude da FFT. 

Tabela 4.12 – Frequência, magnitude e desvios padrão para os óleos. 

Óleo Frequência (kHz) DP (kV) Magnitude DP 

Óleo 1 

Virgem_1 46,06 0,98 0,0090 0,0006 

Regenerado_1 45,24 1,01 0,0090 0,0006 

Sujo_1 45,75 1,11 0,0095 0,0009 

Queimado_1 46,02 0,93 0,0098 0,0009 

Óleo 2 

Virgem_2 46,40 0,58 0,0079 0,0029 

Regenerado_2 46,31 0,63 0,0084 0,0030 

Sujo_2 45,95 0,39 0,0086 0,0031 

Queimado_2 46,62 0,39 0,0087 0,0031 

Fonte: Autora (2019). 

Com base nos resultados apresentados é possível concluir que o sistema da configura 4 

é capaz de diferenciar um óleo virgem de um óleo não apto para operação (sujo e queimado) 

levando em consideração apenas o valor da amplitude do sweep senoidal na faixa de frequência 

de 10 kHz a 100 kHz. Além disso, é importante ressaltar o baixo custo dos sensores envolvidos 

nessa configuração, o custo de fabricação do transdutor piezoelétrico não ultrapassa R$500,00 

e a cerâmica piezoelétrica é facilmente encontrada no mercado a um custo de R$20,00. 

4.6.2.2 Análise por faixa de frequência de 5 kHz 

O sinal do sweep, de 10 kHz a 100 kHz, foi dividido em 18 intervalos de 5 kHz para 

verificar qual faixa de frequência apresenta a melhor separabilidade entre os óleos de 
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transformadores. Apesar da frequência de ressonância ser em torno de 45kHz ± 1kHz, uma 

faixa de frequência que se mostra promissora para análise é a de 55 kHz a 60 kHz. 

As medidas das nove amostras realizadas no LMI (A1 a A9), foram unidas com outras 

medidas de sweeps (A10 a A13) realizadas no LATM (Laboratório de Alta Tensão e Medidas) 

em São Carlos na USP. Os valores da amplitude para a faixa de frequência de 55 kHz a 60 kHz 

são apresentados na Tabela 4.13. 

Tabela 4.13 – Amplitude de pico a pico na faixa de frequência de 55 kHz a 60 kHz para os óleos. 

 LMI LATM 

Óleo A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 

Óleo 1 

Virgem_1 0,519 0,587 0,579 1,294 1,294 1,285 1,422 1,343 1,347 1,182 1,158 1,246 1,401 

Regenerado_1 0,699 0,760 0,748 1,396 1,360 1,346 1,481 1,420 1,498 1,418 1,312 1,520 1,496 

Sujo_1 0,937 0,946 0,864 1,396 1,396 1,481 1,511 1,571 1,567 1,775 1,339 1,560 1,509 

Queimado_1 0,994 1,025 1,023 1,399 1,376 1,357 1,534 1,534 1,476 1,698 1,405 1,595 1,595 

Óleo 2 

Virgem_2 1,202 1,286 1,270 1,198 1,376 1,399 1,432 1,211 1,448 1,443 1,418 1,418  

Regenerado_2 1,399 1,387 1,423 1,513 1,559 1,505 1,568 1,539 1,564 1,495 1,492 1,465  

Sujo_2 1,405 1,405 1,426 1,576 1,612 1,598 1,615 1,593 1,589 1,528 1,560 1,507  

Queimado_2 1,411 1,447 1,442 1,598 1,567 1,550 1,602 1,606 1,628 1,545 1,545 1,542  

Fonte: Autora (2019). 

Para fazer uma análise comparativa, os valores das amplitudes da média total e do desvio 

padrão da Tabela 4.13 foram normalizados e os gráficos da Figura 4.31 foram plotados.  

Figura 4.31 – Média e desvio padrão das amostras na faixa de frequência de 55-60 kHz para (a) óleos_1; (b) 

óleos_1 sem o regenerado_1; (c) óleos_2; (d) óleos_2 sem o regenerado_2; (e) todos os óleos (f) todos os óleos 

sem o regenerado. 
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(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Fonte: Autora (2019). 
 

A análise na faixa de frequência de 55 kHz a 60 kHz comprova mais uma vez que o 

método é válido para diferenciar o óleo virgem, do óleo sujo e do óleo queimado utilizando um 

sistema piezoelétrico de baixo custo. Este sistema se mostra promissor e novos experimentos 

podem ser realizados abrangendo uma faixa de frequência de 40 kHz a 60 kHz para verificar se 

podem ser extraídas melhores características dos sinais, tais como média, energia, potência, 

entre outros. 

4.6.2.3 Medida da velocidade de propagação ultrassônica 

Além das medições do sweep, também foram realizadas medições da velocidade de 

propagação ultrassônica. Para isso, o gerador de sinais foi ajustado para emitir um Burst 

senoidal com 10 ciclos e amplitude 10 𝑉𝑝𝑝 na frequência de 45,9 kHz. Foi realizada a medição 

da variação (∆𝑡) do tempo do início do sinal gerado pelo osciloscópio (sinal na cor verde) até o 
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tempo de início do sinal recebido pelo transdutor ultrassônico (sinal na cor amarelo), conforme 

medição realizada para o óleo virgem e apresentada na Figura 4.32. 

A velocidade de propagação ultrassônica e a temperatura em que foram realizadas as 

medições em amostras de água deionizada e nas amostras de óleos virgem_1, regenerado_1, 

sujo_1 e queimado_1, na frequência de 45 kHz, são apresentadas na Tabela 4.14. Estes valores 

foram calculados de forma direta, por meio da Equação 1, onde 𝑡0 = ∆𝑡 corresponde aos valores 

apresentados na Tabela 4.14 e o d0 é igual a 12,4 cm que corresponde a distância entre os 

transdutores. 

Figura 4.32 – Medição do ∆𝑡 para a amostra de óleo virgem. 

 

Fonte: Autora (2018). 

Tabela 4.14 – Velocidade de propagação para a água e para os óleos coletados em 2016. 

Líquido Temperatura (°C) Δt (µs) Velocidade de Propagação (m/s) 

Água deionizada 20,5 83,7789 1480,09 

Óleo virgem_1 20,7 87,3487 1419,60 

Óleo regenerado_1 20,8 87,5188 1416,84 

Óleo sujo_1 20,7 87,6588 1414,58 

Óleo queimado_1 20,9 87,9589 1409,75 

Fonte: Autora (2018). 

Assim como nos experimentos da configuração 2, estes valores estão próximos dos 

valores relatados na literatura: 1480 m/s para a água e 1425 m/s para o óleo de transformador, 

ambos a 20 °C (CHANG-PING et al., 2010). Além disso, também foi confirmado com os 

sensores da configuração 4 que a velocidade de propagação ultrassônica é maior para a água e 

que esta velocidade entre os óleos de transformador, diminui à medida que a amostra de óleo 
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apresenta maior teor de água. Assim, quanto maior o teor de água, menor é a velocidade de 

propagação ultrassônica, conforme demonstrado na literatura (HOWELLS; NORTON, 1984). 

Como a velocidade de propagação ultrassônica não depende da frequência, só foram realizadas 

as medições para esta frequência de 45,9 kHz. 

4.6.2.4 Medidas de Viscosidade 

Ensaios de fluxo foram feitos em um reômetro de deformação controlada AR-1000N 

(TA Instruments, New Castle, USA), com geometria cone placa de aço inoxidável de 60 𝑚𝑚 

de diâmetro, ângulo de 0° e 30° e um gap de 15 µ𝑚. Um sistema Peltier foi utilizado para 

controle da temperatura. Para esses ensaios medidas de viscosidade foram obtidas a uma taxa 

de cisalhamento constante de 1500 𝑠−1 e temperatura de 20 °C, durante um período de 300 

segundos. A Figura 4.33a apresenta o gráfico na viscosidade em função do tempo para as 

amostras de óleo 1, coletadas em 2016 e a Figura 4.33b para as amostras de óleo 2, coletadas 

em 2018.  

Figura 4.33 – Viscosidade das amostras de óleos: (a) 1 e; (b) 2. 

  

(a) (b) 

Fonte: Autora (2018). 

As viscosidades médias para os óleos 1 são: 17,56; 16,21; 16,63 e 15,74 𝑚𝑃𝑎. 𝑠 para as 

amostras de óleo virgem, regenerado, sujo e queimado, respectivamente. Enquanto que as 

viscosidades médias para os óleos 2 são: 17,75; 16,11; 16,22 e 17,12 𝑚𝑃𝑎. 𝑠 para as amostras 

de óleo virgem, regenerado, sujo e queimado, respectivamente. A partir dos gráficos 

apresentados na Figura 4.33 e das médias das viscosidades, observa-se que a viscosidade não é 
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um bom parâmetro para ser relacionado com o teor de água em amostras de óleos de 

transformadores, uma vez que esse parâmetro varia muito pouco entre as amostras de óleo e 

que a viscosidade não apresenta um comportamento linear conforme o aumento do teor de água 

nas amostras.  

Também foi feita a medição da viscosidade de uma amostra de óleo vegetal virgem, a 

média da viscosidade dessa amostra foi de 60,36 𝑚𝑃𝑎. 𝑠. Assim como relatado na norma 

(ABNT, 2017) e a partir dos resultados obtidos, conclui-se que a viscosidade faz parte dos 

ensaios físico químicos investigativos, porém, é não essencial, mas pode ser utilizada para 

estabelecer identificação do tipo de óleo, uma vez que um óleo mineral virgem apresenta uma 

viscosidade me torno de 17,6 𝑚𝑃𝑎. 𝑠 enquanto que o óleo vegetal virgem apresenta uma 

viscosidade de aproximadamente 60,4 𝑚𝑃𝑎. 𝑠 

4.7 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentadas e detalhadas quatro configurações testadas para 

análise acústica de óleo mineral isolante. Cada uma delas apresentam suas vantagens e 

limitações. Foi visto que na primeira configuração testada o método eletroacústico com o 

auxílio de um classificador foi capaz de diferenciar três meios: ar água e óleo.  Nas 

configurações 2 e 3 foi possível classificar os quatro tipos de óleo utilizando transdutores 

ultrassônicos e um hidrofone, respectivamente. Tanto na configuração 2 quanto na 3, a 

frequência que apresenta os melhores resultados para a distinção dos óleos é a frequência de 5 

MHz. Na configuração 4, foi apresentado um sistema piezoelétrico de baixo custo, onde é 

possível diferenciar amostras de óleo virgem de amostras de óleo sujo e queimado. Também 

foram apresentadas medidas de viscosidade e da velocidade de propagação das amostras de 

óleo de transformador utilizadas. O próximo capítulo apresenta as conclusões desta tese. 
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Capítulo 5 

Considerações finais 
 

Esta tese apresenta o estudo de uma técnica acústica aplicada a verificação de 

características em amostras de óleo de transformadores, integrando como sensores, transdutores 

ultrassônicos, hidrofone, e um transdutor piezoelétrico termoformado. No capítulo um foi 

introduzido o tema, a motivação e os objetivos desta tese. 

No capítulo dois foi feita uma revisão na literatura para apresentar algumas técnicas de 

análise em óleo mineral isolante, especificamente a análise físico-química, análise de gases 

dissolvidos (DGA) e análise acústica em líquidos. Adicionalmente, também foi realizado um 

levantamento histórico relacionados aos eletretos, piezoeletricidade e piezoeletretos, que são 

base para desenvolvimento do transdutor piezoelétrico utilizado nos experimentos das 

configurações 1 e 4 e apresentado no capitulo três. 

No capítulo quatro foi apresentada o método e os resultados de quatro de suas 

configurações. Foi visto que na configuração 1, o transdutor piezoelétrico, com o auxílio de um 

classificador, é capaz de classificar três meios: ar, água e óleo de transformador e que para cada 

um desses meios o transdutor piezoelétrico apresenta uma assinatura específica em que é 

possível classifica-los de forma visual. Com os resultados desta configuração foi publicado o 

artigo intitulado “Low-cost electro-acoustic system based on ferroelectret transducer for 

characterizing liquids” na revista Measurements da Elsevier em janeiro de 2019 (PALITÓ et al., 

2019a). 

Na configuração 2, foi demonstrado que medidas ultrassônicas poderiam ser usadas para 

monitorar o teor de água no óleo do transformador. Para investigar adequadamente o teor de 

água presente em quatro tipos de óleos (virgem_1, regerenrado_1, sujo_1 e queimado_1), foram 

realizados experimentos utilizando sensores ultrassônicos da Olympus, separados por uma 

distância fixa (10 cm) em quatro frequências: 2,25; 3,5; 5,0 e 10 MHz e para investigar qual 

dessas frequências é mais adequada à caracterização das amostras de óleos de transformadores. 

Estas medidas foram comparadas com as medidas do teor de água da análise física e química 

fornecidas pela empresa Potencial.  A partir disso, constatou-se que os transdutores de 

ultrassom operando em 5 MHz são mais sensíveis a variações no óleo. Após a realização de 

novas medições com transdutores de 5 MHz, foi possível identificar que óleos com maior teor 
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de água apresentam sinais com maiores amplitudes. No entanto, o aumento da amplitude do 

sinal não é linear com o teor de água. A velocidade de propagação ultrassônica também foi 

determinada para amostras de água e óleo e, conforme observado, a velocidade do som decai 

com o aumento da umidade. Com estes resultados, um outro artigo foi aceito pela comunidade 

acadêmica e intitulado “Investigation of Water Content in Power Transformer Oils through 

Ultrasonic Measurements”. Este artigo foi apresentado na Conference on Electrical Insulation 

and Dielectric Phenomena (CEIDP) promovida pelo IEEE em outubro de 2018 (PALITÓ et al., 

2018). 

A configuração 3 pode ser vista como um aperfeiçoamento da configuração 2, onde foi 

utilizado um hidrofone de alta precisão como sensor receptor. Nesta configuração a distância 

entre os sensores (emissor e receptor) foi ajustada conforme cálculo do campo próximo, para 

que o sinal pudesse ser capturado na máxima amplitude de cada frequência. As frequências 

analisadas foram: 1,0; 2,25; 3,5; 5,0 e 10,0 MHz, nas amostras de óleo virgem_1, regenerado_1, 

sujo_1 e queimado_1. Conforme resultados apresentados é possível concluir que a melhor 

frequência para a aplicação da caracterização de óleos de transformador, é a frequência de 5  

MHz, apesar das outras também terem demonstrado o aumento da amplitude dos sinais com o 

aumento do teor de água presente nas amostras de óleo.  

As configurações 2 e 3 utilizando sensores comerciais se mostram válidas para o estudo, 

porém tratam-se se uma aplicação de alto custo visto que os transdutores de imersão Olympus 

custam em torno de U$ 400,00 cada, e o hidrofone possui um custo de aproximadamente U$ 

3.000,00. É importante ressaltar ainda que a configuração 3, além de ser mais trabalhosa 

experimentalmente, devido ao ajuste dos transdutores para cada frequência, a mesma ainda 

requer o uso de um amplificador de potência, o que encarece ainda mais o sistema. Assim, a 

configuração 2 se mostra mais promissora para a aplicação no auxílio a análise de óleo de 

transformador devido ao menor custo e o fácil manuseio dos experimentos. 

Por fim, é proposta a configuração 4 que faz uso de uma cerâmica piezoelétrica e do 

transdutor piezoelétrico desenvolvido pelo Grupo de Alta Tensão e Materiais (Gatm). A 

metodologia adotada nesta configuração analisa a amplitude de sweeps senoidais que abrangem 

a faixa de frequência de 10 kHz a 100 kHz. Os experimentos foram feitos no ar, na água e em 

8 tipos de óleos de transformadores, divididos em: virgem_1, virgem_2, regenerado_1, 

regenerado_2, sujo_1, sujo_2, queimado_1 e queimado_2. Os resultados da análise dos sinais 

de sweep demonstram que é possível diferenciar as amostras de óleo virgem (1 e 2), das 

amostras de óleo sujo (1 e 2) e queimado (1 e 2). A distinção entre o óleo regenerado e os 

demais óleos, só foi possível na análise das amostras de óleos 2. Também foi realizada uma 
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análise em frequência utilizando a FFT, onde foi constatado que não é possível fazer a distinção 

dos óleos utilizando a frequência de ressonância do sinal do sweep, nem a magnitude da FFT 

como parâmetros. Ainda nesta configuração, foram analisadas faixas de frequências de 5 kHz. 

Novas medidas realizadas no LATM foram incorporadas ao estudo, sendo um total de 13 

amostras para os óleos 1 e 12 amostras para os óleos 2. A faixa de frequência em que foram 

obtidos bons resultados em todas as amostras testadas foi a de 55 kHz a 60 kHz, em que foi 

confirmado o comportamento dos resultados da análise do sweep. Esta configuração apresenta 

um desvio padrão maior, quando comparada com as configurações 2 e 3, porém em termos de 

custos (R$), esta apresenta o maior baixo custo. Além disso, um protótipo para realização de 

testes preliminares em campo, pode ser desenvolvido utilizando esta configuração. 

A caracterização dos óleos de transformadores por meio da análise acústica se mostra 

promissora e a mesma pode ser aplicada em campo onde é possível fazer uma análise inicial do 

óleo de transformador, antes que a mesma seja levada ao laboratório. Em comparação com 

outros métodos, a análise acústica apresenta algumas vantagens como por exemplo, a sua 

simplicidade, o custo, é um método rápido pois pode ser aplicado em campo e não há 

necessidade de utilizar reagentes sofisticados como na análise físico química. Adicionalmente, 

este método pode ser desenvolvido para diagnósticos online. 

O diagnóstico do estado do óleo de transformador, independentemente do método a ser 

utilizado é uma importante ferramenta utilizada pelas concessionárias do setor elétrico que 

visam o fornecimento de uma energia elétrica de qualidade e confiável, uma vez que o óleo 

mineral isolante é um dos principais responsáveis pelo bom funcionamento destes 

equipamentos e o monitoramento do óleo visa reduzir custos de manutenção, minimizar falhas, 

e reduzir o prejuízo por parte das concessionárias ocasionados por paradas não programadas. 

Este estudo traz contribuições relevantes para a comunidade acadêmica, uma vez que a análise 

acústica, vem crescendo e vem sendo estudada na última década para aplicação na análise de 

óleos de transformadores, conforme trabalhos apresentados na introdução desta tese.  

Um novo sensor foi desenvolvido pelo Grupo de Alta Tensão e Materiais, com base na 

tecnologia 3D, e testes preliminares foram feitos utilizando o método apresentado na 

configuração 4 desta tese. Os resultados foram publicados no artigo “Hydrophone based on 3D 

printed polypropylene (PP) piezoelectret” da revista Electronics Letters, em fevereiro de 2019, 

em anexo. Portanto, conclui-se que este sensor se mostra promissor e sugere-se a aplicação 

deste na classificação de óleos de transformadores (PALITÓ et al., 2019b). 
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