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Seleção e Dimensionamento de Transformadores

Introdução
O número de cargas não lineares - pelas quais circulam correntes não senoidais mesmo que alimentas
por tensão senoidal - conectado ao sistema de fornecimento de energia elétrica é grande e continua
crescendo rapidamente. Estas correntes podem ser definidas em termos de uma componente
fundamental e componentes harmônicas de ordens mais elevadas.

Em transformadores de potência, a principal conseqüência das correntes harmônicas é um aumento nas
perdas, principalmente nos enrolamentos, por causa da deformação dos campos de dispersão. Perdas mais
elevadas significam que mais calor é gerado no transformador de forma que a temperatura de operação
aumenta, resultando numa deterioração da isolação e uma redução potencial na vida útil.
Em conseqüência, é necessário reduzir a carga máxima no transformador, uma prática que utiliza fatores
de redução, ou deve-se tomar um cuidado extra no projeto do transformador para reduzir estas perdas.

Para estimar a redução da potência do transformador, pode ser usado o K-factor da carga. Este
fator é calculado de acordo com o espectro harmônico da corrente de carga e é uma indicação das
perdas devidas às Correntes de Foucault (parasitas) adicionais. Ele reflete as perdas adicionais existentes
num transformador bobinado tradicional.

Transformadores modernos usam projetos de enrolamentos alternativos como bobinas laminadas
ou bobinas mistas fios/laminadas. Para estes transformadores, o K-factor normalizado - resultante
da corrente de carga - não reflete as perdas de carga adicionais e o aumento real das perdas prova ser
muito dependente do método construtivo. É então necessário minimizar as perdas adicionais na fase
de projeto do transformador para os determinados dados de carga, usando métodos de simulação de
campo ou técnicas de medição

Perdas no transformador
Perdas no transformador consistem em perdas em vazio (perdas no núcleo) e perdas em carga. Isto pode
ser expresso pela equação abaixo.

PT = PC + PLL (1)

onde:

PC = perdas em vazio (no núcleo);

PLL = perda em carga;

PT = perda total.

A perda em vazio (no núcleo) é devida à tensão de excitação no núcleo. Embora a corrente de magnetização
não inclua harmônicas, elas são extremamente pequenas comparadas com a corrente de carga e seu
efeito sobre as perdas é mínimo. Como resultado, é assumido em normas tais como ANSI/IEEE C57.110
que a presença de harmônicas não aumenta a perda em vazio (no núcleo).

As perdas em carga são compostas por perda I 2R, perda por correntes parasitas (Correntes de Foucault)
e perdas por dispersão, ou seja:

PLL = I 2R + PEC + PSL (2)

onde:

I2R = perda devida à corrente de carga e à resistência em corrente contínua dos enrolamentos;

PEC = perda por correntes parasitas nos enrolamentos;

PSL = perda por dispersão em abraçadeiras, tanques, etc.;

PLL = perda em carga.

A perda I 2R é devida à corrente que circula pela resistência dos enrolamentos. Também é chamada de
perda ôhmica[1] ou perda ôhmica em corrente contínua[2]. A perda ôhmica é proporcional ao quadrado
da intensidade da corrente, incluindo as componentes harmônicas, mas é independente da freqüência.
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É determinada medindo-se  a resistência em corrente contínua e calculando-se a perda resultante
utilizando-se as correntes de plena carga nos enrolamentos.

Não há nenhum método de teste disponível para determinar a perda individual por correntes parasitas
nos enrolamentos ou para separar as perdas por dispersão das perdas por correntes parasitas. Ao invés
disso, a perda total devida às Correntes de Foucault e às perdas por dispersão é obtida pela
determinação da perda de carga total da qual são subtraídas as perdas ôhmicas calculadas, isto é:

PEC + PSL = PLL - I 2R (3)

Assume-se que a perda por Correntes de Foucault (parasitas) varia com o quadrado da corrente rms e
com o quadrado da freqüência (harmônica de ordem h), isto é,

PEC = PEC,R

h = hmax Ih
h2 (4)

h=1 IR

onde:

h =ordem da harmônica, 1, 2, 3, etc.;

hmax =a maior ordem de harmônica a ser considerada;

Ih =corrente da harmônica de ordem h, ampères;

IR =corrente nominal, ampères;

PEC,R =perda por Corrente de Foucault em corrente e freqüência nominais.

A perda por Correntes de Foucault depende do quadrado da dimensão do condutor que é perpendicular
ao fluxo de campo de dispersão. Nas extremidades dos enrolamentos, o fluxo de campo dobra e a maior
dimensão do condutor retangular é perpendicular a um componente vetorial do fluxo de campo de
dispersão. Equalizando-se a altura dos enrolamentos primário e secundário, o que pode ser obtido com
um adequado projeto de enrolamento, pode-se reduzir a concentração de perdas parasitas nas suas
extremidades. Porém, a intensidade ainda é maior do que no meio do enrolamento devido ao dobramento
do fluxo de campo de dispersão. Reduzindo-se a dimensão do condutor, reduz-se o percentual de perdas
por Correntes de Foucault, mas aumenta-se a perda ôhmica. Utilizando-se múltiplas lâminas por
enrolamento reduz-se tanto a perda por Correntes de Foucault quanto a perda ôhmica, mas, uma vez que
os condutores têm comprimentos diferentes, são geradas correntes que causam perdas em excesso. 
Isto pode ser evitado pelo uso de condutores continuamente transpostos, mostrados na Figura 1,
para um enrolamento de alta corrente nominal. Pequenos transformadores inerentemente possuem
condutores de pequenas dimensões devido às baixas correntes.

Figura 1 - Condutor transposto continuamente.

As perdas por dispersão acontecem devido ao fluxo disperso que introduz perdas no núcleo,
abraçadeiras, tanque e outras partes de ferro.  Perdas por dispersão podem elevar as temperaturas das
partes estruturais do transformador. Para transformadores secos, aumentos de temperaturas nestas
regiões não contribuem para o aumento da temperatura de pontos quentes nos enrolamentos.
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Para transformadores com enrolamentos imersos em líquidos, a perda por dispersão aumenta a
temperatura do óleo, elevando assim a temperatura nos pontos quentes dos enrolamentos. As perdas
por dispersão são difíceis de calcular e é comum assumir que elas variam com o quadrado da
corrente multiplicado pela freqüência (ordem da harmônica), como mostrado por:

PSL = PSL,R

h = hmax Ih
h (5)

h=1 IR

Transformadores e K-factor

K-factor
Há diferentes abordagens em relação à consideração das perdas adicionais quando se faz a seleção de um
transformador. A primeira, desenvolvida por fabricantes de transformadores junto com a Underwriters
Laboratories nos Estados Unidos, consiste em calcular um fator que considera o aumento das perdas
parasitas e especificar um transformador projetado para lidar com este fato; isto é conhecido como K-factor.

onde:
h = número da harmônica;

Ih = a fração da corrente total de carga rms na harmônica de número h.

Muitos medidores de qualidade de energia medem o K-factor da corrente de carga diretamente.
Uma vez que o K-factor da carga é  conhecido, simplesmente especifica-se um transformador com um fator
K acima dos valores normalizados que são: 4, 9, 13, 20, 30, 40, 50.

Note que uma carga pura linear - pela qual circula uma corrente senoidal - teria um K-factorr
igual à unidade. Um K-factor mais elevado indica que as perdas parasitas no transformador serão
K vezes o valor da perda na freqüência fundamental. Portanto, transformadores com fator K são projetados
para ter perdas parasitas muito baixas na freqüência fundamental.

Factor K
O segundo método, usado na Europa, estima o quanto um transformador comum deveria ter sua
potência reduzida de modo que a perda total com carga harmônica não exceda a perda fundamental projetada;
isto é conhecido como “factor K”.

onde:

e = relação entre perdas por correntes parasitas na freqüência fundamental e as perdas ôhmicas,
ambas na temperatura de referência;

h = número da harmônica;

I = valor rms da corrente fundamental, incluindo todas harmônicas;

Ih = intensidade da harmônica h;

I1 = intensidade da corrente fundamental;

Q = uma constante exponencial que é dependente do tipo de enrolamento e da freqüência.
Valores típicos são 1,7 para transformadores com condutores de seção transversal redonda
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ou retangular em ambos enrolamentos e 1,5 para aqueles com enrolamentos de baixa 
ensão laminados.

O fator de perda adicional
O terceiro método é chamado fator de perda adicional. Um fator de resistência é definido como segue:

onde:

RDC = a resistência-série equivalente em CC;

RAC = resistência-série em CA.

RAC é dependente da freqüência, devido em parte à redistribuição de corrente no enrolamento e é
determinado para cada freqüência harmônica. O tipo de construção e a localização dos enrolamentos
têm um grande efeito na relação entre RAC e freqüência.

Finalmente, o fator de perda adicional total ‘K∆P ' é determinado como a soma das perdas dependentes
da freqüência em cada freqüência que afeta a RAC. Isto requer o conhecimento do espectro harmônico
da corrente de carga.

onde: 

KDP = fator de perda adicional;

KDR = fator de resistência;

If = corrente na freqüência harmônica f;

IR = corrente nominal.

Para se determinar este fator para um determinado transformador, protótipo ou modelo computacional,
é necessário determinar as resistências-série ou resistências de curto-circuito, seja por medição ou
por simulação.

Testes experimentais
Perdas adicionais na presença de correntes harmônicas
Se o espectro harmônico é conhecido, ou pode ser medido ou previsto, as perdas adicionais podem
ser facilmente calculadas.

Em princípio, o processo de cálculo é o seguinte:

• Determinar todos os componentes das perdas adicionais devidos à presença de harmônicas;

• Determinar o espectro harmônico, ou através de medida ou por estimativa, levando em conta
todos equipamentos geradores de harmônicas, especialmente os conversores eletrônicos;

• Calcular a contribuição de cada harmônica e determinar a perda adicional total.

Na prática, é importante usar as intensidades reais das corrente harmônicas ao invés de valores teóricos.

A Tabela 1 mostra as perdas adicionais calculadas, para correntes harmônicas até a ordem 25, para dois
transformadores à temperatura ambiente normal, assumindo que o espectro harmônico da corrente
é aquele ilustrado com os valores teóricos da Figura 2.

Os resultados demonstram que as características do transformador representam um papel importante
na determinação das perdas com cargas harmônicas.

Os transformadores neste exemplo foram medidos em temperaturas ligeiramente diferentes (21,5°C
para o primeiro e 22,8°C para o segundo); isto, no entanto, não muda o significado do resultado.
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Cálculo do K-factor
A Tabela 2 mostra o cálculo do K-factor para o espectro harmônico teórico da Figura 2 com a base em
valores por unidade.

Seleção e Dimensionamento de Transformadores

5

Tabela 1 - perdas adicionais calculadas na presença de correntes não senoidais.

5 7 11 19 2513 17 23

0.200

0.140

0.091

0.077

0.059

0.053

0.043
0.040

0.175

0.111

0.045

0.029

0.015

0.010
0.009 0.008

Figura 2 - Valores teóricos e reais de correntes harmônicas para um conversor de seis pulsos.

Teórico

Típica

Ordem da harmônica

Tabela 2 - Cálculo do K-factor.

Tipo de perda Primeiro Segundo
Transformador (21,5°C) Transformador (22,8°C)

Adicional com corrente senoidal 520 W 1.721 W

Adicional com corrente não senoidal 871 W 4.351 W

Harmônica Ih/I1 (Ih/I1)2 Ih/I (Ih/I1)2 (Ih/I1)2 x h2

1 1,000 1,0000 0,9606 0,9227 0,9227

5 0,200 0,0400 0,1921 0,0369 0,9227

7 0,140 0,0196 0,1345 0,0181 0,8862

11 0,091 0,0083 0,0874 0,0076 0,9246

13 0,077 0,0059 0,0740 0,0055 0,9426

17 0,058 0,0034 0,0557 0,0031 0,8971

19 0,056 0,0031 0,0538 0,0029 1,0446

23 0,043 0,0018 0,0413 0,0017 0,9025

25 0,040 0,0016 0,0384 0,0015 0,9227

Sum = 1,0838 8,3476
Total (rms) = 1,0410

K-factor 8,3476



O primeiro passo é calcular o valor rms da corrente total I, 1,0410 neste caso, após o que os quadrados dos
valores proporcionais de cada corrente harmônica podem ser calculados, resultando no valor de K. Para a
carga deste exemplo, um transformador com um K de 9 seria apropriado para um conversor de seis pulsos.  

Cálculo do Factor K
O primeiro passo para a determinação do factor K (Tabela 3) é descobrir o valor de e, a relação
entre a perda por corrente parasita e a perda total com corrente de carga na freqüência fundamental.
O fabricante do transformador deveria ser capaz de fornecer esta informação, caso contrário é provável
que esteja entre 0,05 e 0,1. O expoente q depende criticamente da construção do transformador e
também deveria ser informado pelo fabricante. É provável que q esteja entre 1,5 e 1,7. Como
anteriormente, os cálculos estão baseados nos valores teóricos da Figura 2.

Na prática, a potência do transformador precisaria ser reduzida para 84,75% (1/1,18) da potência
nominal quando estiver alimentando um conversor de seis pulsos.

Considerações sobre projetos de transformadores

Introdução
Muitos fabricantes de transformadores desenvolveram projetos que consideram as cargas não lineares,
ao mesmo tempo em que otimizaram seus custos de produção. O processo do projeto  envolve uma análise
da distribuição das perdas por correntes parasitas nos enrolamentos e o cálculo do aumento da
temperatura nos pontos quentes. As perdas por correntes parasitas devidas à distribuição do fluxo
disperso estão concentradas nas extremidades dos enrolamentos. Análises da distribuição das perdas
parasitas podem ser feitas através de elementos finitos ou outros tipos de programas computacionais.
Softwares especializados estão comercialmente disponíveis.

Para transformadores maiores, acima de aproximadamente 300 kVA, uma combinação de ensaios
e análises pode ser a única abordagem economicamente prática. Deveriam ser realizados estudos
térmicos usando termopares instalados em enrolamentos de teste de transformadores protótipos de
forma a medir temperatura de pontos quentes para refinar modelos matemáticos.
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Tabela 3 - Cálculo do Factor K.

Harmônica Ih/I1 (Ih/I1)2 h (Ih/I1)2 x h2

1 1,000 1,0000 1,0000 1,0000

5 0,200 0,0400 15,4258 0,6170

7 0,140 0,0196 27,3317 0,5357

11 0,091 0,0083 58,9342 0,4880

13 0,077 0,0059 78,2895 0,4642

17 0,058 0,0034 123,5274 0,4155

19 0,056 0,0031 149,2386 0,4680

23 0,043 0,0018 206,5082 0,3818

25 0,040 0,0016 237,9567 0,3807

Sum = 1,0838 [a] = 4,7511
Total (rms) = 1,0410 [a] x (I1/I)2 = 4,3839

e/(e+1) = 0,091
(I1/I)2 = 0,9227

K2 = 1,3985
K = 1,18
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Análise eletromagnética
O assunto de harmônicas tem recebido muita publicidade nos últimos tempos, levando à sensação
de que a indústria está apenas recentemente começando a entender o efeito de harmônicas e a
calcular as crescentes perdas por correntes parasitas. Na realidade, o estudo dos efeitos é bastante
antigo, com estudos de perdas por correntes parasitas em condutores imersos em um campo magnético
datadas de 1906. Muitas investigações antigas eram altamente matemáticas e os gráficos de fluxos
mostrados nestes documentos eram bastante detalhados, e, provavelmente, tão precisos quanto
aqueles produzidos por modernos programas de computador.

Com a disponibilidade de computadores, foram desenvolvidos métodos para considerar os campos
elétricos e as perdas por correntes parasitas em transformadores. Muitos programas de computador
comerciais estão atualmente disponíveis e uma lista é fornecida no artigo 1989 IEEE Espectro de
autoria de Cendes [5]. Estes programas de computador produzem gráficos elegantes, porém
as suas precisões não podem ser provadas.

Análise térmica
Embora a temperatura dos pontos quentes seja um parâmetro de desempenho importante a ser atendido
pelo fabricante, não há nenhum método de teste definido atualmente, nem há uma exigência para
que este parâmetro seja medido nos transformadores na produção ou em protótipos de transformadores.
Isto é importante uma vez que a temperatura é fundamental na determinação da vida útil do equipamento.

A temperatura dos pontos quentes em transformadores secos às vezes é um assunto contencioso. 
Pontos quentes acontecem naturalmente devido à geração não uniforme de calor e ao fato  de que
a taxa de transferência de calor para o ambiente não é uniforme; transformadores secos têm
características de transferência de calor únicas que não são muito bem entendidas. A maioria dos
fabricantes de transformadores secos simplesmente soma 30°C à temperatura média (calculada
usando equações empíricas) e afirmam que isto está de acordo com as normas. De fato, a norma
IEEE C57.12.01 - 1989 requer que ambos acréscimos médios de temperatura nos enrolamentos
e a temperatura dos pontos quentes possuam limites a serem atendidos na potência nominal
em kVA. A diferença entre estes dois limites é de 30°C, mas o uso de 30°C como uma regra fundamental
não foi intencional.

Conclusão
Correntes não senoidais causam aquecimento excessivo em transformadores devido ao aumento nas
perdas, especialmente as perdas por correntes parasitas. Onde são usados transformadores comuns para
alimentar cargas não lineares, eles deveriam ter as potência reduzidas de acordo com suas características
construtivas. Para instalações novas, se possível, devem ser especificados transformadores especialmente
construídos (com K-factor), caso contrário deveriam ser utilizados fatores de redução apropriados.

Referências
[1] J F Ravot and J Kreuzer, “Losses in rectifier transformers: Factory test losses in comparison with actual operating losses,”

in Proc. CIGRE, Paper 12-06, 1988.

[2] L F Blume, A Boyajian, G Camilli, T C Lennox, S Minneci and V M Montsinger, Transformer Engineering, 2nd edition,

New York: Wiley, 1951, pp 55-65.

[3] L V Bewley, Two-Dimensional Fields in Electrical Engineering. New York: Dover Publications, 1963, pp 83-90.

[4] S P Kennedy and C I lvey, “Application design and rating of transformers containing harmonic currents,”

in Conf Rec 1990 IEEE Pulp, Paper Ind. Tech. Confl., pp 19-3 1.

[5] Z J Cendes, “Unlocking the  magic of Maxwell’s equations,” IEEE Spectrum, Vol. 26, No. 4, pp 29-33, April 1999.



8

Notas



European Copper Institute* (ECI)
www.eurocopper.org

Akademia Gorniczo-Hutnicza (AGH)
www.agh.edu.pl

Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors
Estàtics i Accionaments (CITCEA)
www-citcea.upc.es

Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI)
www.ceiuni.it

Copper Benelux*
www.copperbenelux.org

Copper Development Association* (CDA UK)
www.cda.org.uk

Deutsches Kupferinstitut* (DKI)
www.kupferinstitut.de

Engineering Consulting & Design* (ECD)
www.ecd.it

EPRI Solutions Inc
www.epri.com/eprisolutions

ETSII - Universidad Politécnica de Madrid
www.etsii.upm.es

Fluke Europe
www.fluke.com

Hochschule für Technik und Wirtschaft* (HTW)
www.htw-saarland.de

Hogeschool West-Vlaanderen Departement PIH
www.pih.be

International Union for Electricity Applications (UIE)
www.uie.org

ISR - Universidade de Coimbra
www.isr.uc.pt

Istituto Italiano del Rame* (IIR)
www.iir.it

Katholieke Universiteit Leuven*
(KU Leuven)
www.kuleuven.ac.be

Laborelec
www.laborelec.com

LEM Instruments
www.lem.com

MGE UPS Systems
www.mgeups.com

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
www.uni-magdeburg.de

Polish Copper Promotion Centre* (PCPC)
www.miedz.org.pl

Università di Bergamo*
www.unibg.it

University of Bath
www.bath.ac.uk

The University of Manchester
www.manchester.ac.uk

Wroclaw University of Technology*
www.pwr.wroc.pl

Referências & Membros Fundadores

David Chapman (Chief Editor) CDA UK david.chapman@copperdev.co.uk

Prof. Angelo Baggini Università di Bergamo angelo.baggini@unibg.it

Dr. Araceli Hernández Bayo ETSII - Universidad Politécnica de Madrid ahernandez@etsii.upm.es

Prof. Ronnie Belmans UIE ronnie.belmans@esat.kuleuven.ac.be

Dr. Franco Bua ECD franco.bua@ecd.it

Jean-Francois Christin MGE UPS Systems jean-francois.christin@mgeups.com

Prof. Anibal de Almeida ISR - Universidade de Coimbra adealmeida@isr.uc.pt

Hans De Keulenaer ECI hdk@eurocopper.org

Prof. Jan Desmet Hogeschool West-Vlaanderen jan.desmet@howest.be

Dr. ir Marcel Didden Laborelec marcel.didden@laborelec.com

Dr. Johan Driesen KU Leuven johan.driesen@esat.kuleuven.ac.be

Stefan Fassbinder DKI sfassbinder@kupferinstitut.de

Prof. Zbigniew Hanzelka Akademia Gorniczo-Hutnicza hanzel@uci.agh.edu.pl

Stephanie Horton LEM Instruments sho@lem.com

Dr. Antoni Klajn Wroclaw University of Technology antoni.klajn@pwr.wroc.pl

Kees Kokee Fluke Europe BV kees.kokee@fluke.nl

Prof. Wolfgang Langguth HTW wlang@htw-saarland.de

Jonathan Manson Gorham & Partners Ltd jonathanm@gorham.org

Prof. Henryk Markiewicz Wroclaw University of Technology henryk.markiewicz@pwr.wroc.pl

Carlo Masetti CEI masetti@ceiuni.it

Mark McGranaghan EPRI Solutions mmcgranaghan@eprisolutions.com

Dr. Jovica Milanovic The University of Manchester jovica.milanovic@manchester.ac.uk

Dr. Miles Redfern University of Bath eesmar@bath.ac.uk

Dr. ir Tom Sels KU Leuven tom.sels@esat.kuleuven.ac.be

Prof. Dr-Ing Zbigniew Styczynski Universität Magdeburg Sty@E-Technik.Uni-Magdeburg.de

Andreas Sumper CITCEA-UPC sumper@citcea.upc.edu

Roman Targosz PCPC cem@miedz.org.pl

Conselho Editorial



Av. Brigadeiro Faria Lima, 2128-cj.203
Cep 01451-903
São Paulo - SP
Brasil

Tel./Fax: 55 11 3816-6383
e-mail: procobrebrasil@copper.org
Internet: www.procobre.org

European Copper Institute
168 Avenue de Tervueren
B-1150 Brussels
Belgium

Tel: 00 32 2 777 70 70
Fax: 00 32 2 777 70 79
e-mail: eci@eurocopper.org
Website: www.eurocopper.org

Hogeschool West-Vlaanderen
Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
Belgium

Tel: 00 32 56 24 12 39
Fax: 00 32 56 24 12 34
Email: jan.desmet@howest.be
Web: www.pih.be

Prof. Jan Desmet

Labo Lemcko
Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
Belgium

Tel: 00 32 56 24 12 35
Fax: 00 32 56 24 12 34
Email: lemcko@howest.be
Web: www.lemcko.be

Gregory Delaere


