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RESUMO 
 

Visando eliminar ou minimizar impactos ambientais, novos fluidos isolantes 

vem sendo desenvolvidos e utilizados em substituição ao óleo mineral isolante 

(OMI), principalmente em locais desprovidos de sistemas de proteção (bacias de 

contenção). Os materiais que, sob este aspecto, estão apresentando maior 

incidência de utilização são os fluidos à base de óleos vegetais. Estes fluidos 

possuem características biodegradáveis e renováveis sendo denominados de fluidos 

ecologicamente corretos. Apesar dessa característica favorável, a utilização dos 

fluidos à base de óleo vegetal no setor elétrico é limitada por vários fatores, sendo os 

principais o custo, a insuficiência de conhecimento técnico quanto ao seu 

desempenho em campo e a indefinição de critérios para acompanhamento do seu 

desempenho em campo (manutenção preditiva).  

O principal objetivo deste trabalho consistiu na avaliação do desempenho de 

óleo vegetal isolante (OVI) em transformadores de distribuição e reguladores de 

tensão, visando aprimorar seu uso no setor elétrico. Para tanto, foram avaliados três 

transformadores de distribuição monofásicos idênticos, de tensão nominal 13.200 – 

254 / 127 V, 25 kVA, sendo um deles preenchido com OMI AV 58 (fornecedor: 

Petrobrás) um segundo com óleo vegetal Envirotemp® FR3™ (fornecedor: 

COOPER POWER SYSTEMS) e o último com óleo vegetal Biotemp® (fornecedor: 

ABB). Adicionalmente, foram avaliados três reguladores de tensão novos, 

monofásicos, de tensão nominal 19.920 V ± 10 %, 400 kVA, sendo um preenchido 

com OMI e dois com óleo vegetal Envirotemp® FR3™. Tanto os transformadores de 

distribuição quanto os reguladores de tensão foram avaliados por meio de ensaios 

elétricos e por análises físico-químicas e de gás-cromatografia no líquido isolante.  

As atividades realizadas neste estudo permitiram identificar pontos fortes e 



 xix 

fracos na utilização de OVI em equipamentos de alta tensão. Os equipamentos 

isolados com óleos vegetais apresentaram maior elevação de temperatura dos 

enrolamentos e, portanto, requerem a adoção de critérios de projeto específicos para 

sua refrigeração. Os ensaios dielétricos mostraram que há necessidade de melhorar 

a isolação com margens de segurança superiores aos dos equipamentos projetados 

para OMI, a fim de evitar falhas em ensaios laboratoriais ou de reduzir sua vida útil 

em campo. A substituição do OMI por OVI, em equipamentos de alta tensão, ainda 

que recomendada como altamente vantajosa pelos fabricantes deste fluido, somente 

deve ser realizada com critério e apenas com a prévia aprovação do projetista do 

transformador. 

Os resultados obtidos neste estudo foram suficientes para alterar a política de 

comercialização de OVI no mercado brasileiro, que passou a considerar como 

fundamental a aprovação do projeto do transformador no caso da simples 

substituição do OMI pelo OVI. 

Este estudo contribuiu para que as concessionárias de energia, fabricantes de 

equipamentos e de OVI tivessem em mãos dados, obtidos em laboratório, quanto à 

utilização do OVI em transformadores de distribuição e reguladores de tensão 

projetados para utilização de OMI. 
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ABSTRACT 

 
Nowadays many new insulating fluids are being developed and proposed to 

substitute the mineral insulating oil (MIO), with the aim to eliminate or at least 

minimize environmental impacts, mainly at sites with no protection systems like oil 

pools. In this way, the most used materials are the vegetal oil base fluids. Because of 

the renewable and biodegradable features, they are called ecological fluids. Although 

this material has many good environmental aspects, its application as an electrical 

fluid is still limited due to the small amount of publications and the few knowledge 

about its performance inside the equipments. Another point with limitations is the way 

of following the quality of this material during its usage. 

The main aim of this project is to evaluate the performance of vegetal 

insulating oil inside distribution transformers and also voltage regulators, looking 

forward to settle the fluid application in this filed. For that, three single-phase 

transformers (13.200 – 254 / 127 V, 25 kVA) were evaluated. The first filled with 

mineral insulating oil, the second with vegetal oil Envirotemp® FR3™ (supplier: 

COOPER POWER SYSTEMS), and the last one with vegetal oil Biotemp® (supplier: 

ABB). Apart of this study, three single-phase voltage regulators (19.920 V ± 10 %, 

400 kVA) were also evaluated. One of them with MOI and the other two filled with 

Envirotemp® FR3™. All six equipments were submitted to dielectric analysis and 

temperature elevation tests, besides the physicochemical and dissolved gas analysis 

within the insulating oil. 

The activity schedule allowed the identification of the strong and the weak 

points during the utilization of vegetal insulating oil (VIO) inside high-tension 

equipments. For the equipments insulated with VIO, it was observed a higher winding 

temperature, forcing a project review of the refrigerating system. The dielectric 
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essays showed the need for a better insulation, reaching a higher security level, to 

avoid faults during the test applications and the possibility to reduce the equipment 

lifetime. 

The direct substitution of MIO for VIO inside high-tension equipments, although 

recommended by the VIO suppliers, must be technically evaluated and only under 

the transformer project manager approval. This consideration was commercially 

absorbed by the market, and can be held as one of the best results from this project. 

 

 



 

Aplicação de óleo vegetal como meio isolante em equipamentos elétricos, em substituição ao óleo mineral. 

1 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Destacamos inicialmente as principais características do estudo e a 

importância da pesquisa no contexto atual. 

No primeiro capítulo é feita uma explanação das características dos fluidos 

isolantes líquidos, das características exigidas para sua utilização em 

equipamentos elétricos, bem como do seu uso nos cenários nacional e 

internacional.  

Com base nas características necessárias para a utilização e para o 

desenvolvimento do projeto, elaborou-se a pesquisa experimental, disposta no 

segundo capítulo, no qual estão apresentadas as características dos materiais, os 

principais equipamentos utilizados e a metodologia empregada para a avaliação 

do desempenho dos fluidos isolantes de origem vegetal, em escala laboratorial. 

No terceiro capítulo estão apresentados e discutidos os resultados obtidos 

neste estudo e no quarto capítulo estão apresentadas as conclusões do trabalho 

e, também, as sugestões para trabalhos futuros. 

Finalmente, têm-se as citações bibliográficas referentes ao desenvolvimento 

deste trabalho. 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

 

Esta dissertação de mestrado faz parte do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento de Tecnologias (PRODETEC), do Instituto de Tecnologia para o 

Desenvolvimento (LACTEC), em parceira com o Instituto de Engenharia do Paraná 

(IEP). 
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O estudo foi vinculado a dois projetos de pesquisa e desenvolvimento em 

andamento, intitulados “Avaliação da qualidade técnica da substituição 

simples de OMI por OVI em termos de compatibilidade” (com apoio financeiro 

da Companhia Paranaense de Energia - COPEL) e “Estudo do efeito da 

degradação da matriz de OVI sobre suas propriedades físico-químicas e 

sobre o envelhecimento do papel isolante: avaliação de limites aceitáveis e 

de metodologias analíticas de monitoramento” (com apoio financeiro da 

Companhia Paranaense de Energia – COPEL e aprovação da ANEEL). 

 

1.1.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

O objetivo principal desta pesquisa consistiu na avaliação do desempenho 

de fluidos isolantes de origem vegetal em equipamentos elétricos quando 

comparados com o óleo mineral isolante, visando aprimorar seu uso no setor 

elétrico. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Constituíram objetivos específicos da presente pesquisa: 

• Comparar a suportabilidade elétrica de transformadores de distribuição 

novos, preenchidos com OVI. Além disso, definir as características mínimas 

do óleo vegetal para garantir a mesma suportabilidade e expectativa de vida 

útil de um transformador de distribuição isolado com OMI. 

• Comparar a suportabilidade elétrica de reguladores de tensão novos 

preenchidos com OVI e previamente impregnados com OMI. Além disso, 

definir as características mínimas do OVI para garantir a mesma 



 

Aplicação de óleo vegetal como meio isolante em equipamentos elétricos, em substituição ao óleo mineral. 

3 

suportabilidade e expectativa de vida útil de um de regulador de tensão 

isolado com OMI. 

• Avaliar as características dos óleos vegetais isolantes disponíveis no 

mercado por meio de ensaios físico-químicos. 

• Avaliar a compatibilidade entre os materiais empregados nos 

transformadores e reguladores de tensão e os óleos minerais e vegetais 

isolantes.  

• Avaliar o efeito da adição do OMI ao OVI sobre as propriedades físico-

químicas, a suportabilidade elétrica e a compatibilidade dessas misturas 

com materiais empregados nos transformadores. 

• Contribuir para elaboração de uma norma técnica para especificação de 

fluidos isolantes vegetais novos. 

 

1.1.3. TRABALHOS RESULTANTES DA PESQUISA REALIZADA  

 

Uma pesquisa ou estudo, por mais interessantes ou inovadoras que sejam 

suas conclusões, pode ser de pouca valia se os resultados obtidos não forem 

divulgados no meio técnico-científico e/ou transferidos ao mercado. O projeto de 

pesquisa que fundamentou a elaboração desta dissertação gerou os trabalhos a 

seguir relacionados: 

• “OVI - Aspectos Relacionados com a Utilização de OVI no Brasil”.  

Apresentação oral no IV WORKSPOT - International Workshop on 

Power Transformers, Recife – PE, mar, 2006.  

• “Experiências do LACTEC com a Utilização de OVI”. Apresentação 

oral no XIII Encontro de Normalização, Londrina – PR (Wilhelm, 

ago, 2006).  
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• “OVI - Ações do LACTEC”. Apresentação oral no III Workshop de 

Química e Meio Ambiente, Belém – PA (Wilhelm, ago/set, 2006).  

• “ABNT NBR 15422 - OVI para equipamentos elétricos - PRINCIPAIS 

CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO”. Apresentação oral no 3º Encontro 

Técnico do COBEI/ABNT, São Paulo – SP (Wilhelm, fev/mar, 2007). 

• “Desempenho de OVI em equipamentos elétricos”. Trabalho completo 

aceito para apresentação no VII CLAGTEE - Seventh Latin-

American Congress on Electricity Generation and Transmission, 

a ser realizado em Viña del Mar, Chile, em outubro de 2007.  

• “Desempenho de OVI frente ao envelhecimento acelerado”. Trabalho 

completo aceito para apresentação no XIX SNPTEE - Seminário 

Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, a ser 

realizado no Rio de Janeiro, em outubro de 2007.  

 

1.2. IMPORTÂNCIA DA PESQUISA 

 

Equipamentos elétricos que necessitam de um sistema de isolamento e de 

refrigeração utilizam, historicamente e com predominância, o OMI e papel Kraft. A 

eficácia deste sistema é reconhecida tanto do ponto de vista técnico quanto 

econômico. Porém, do ponto de vista ambiental no caso de acidentes com 

vazamentos ou derramamentos o OMI pode trazer impactos ambientais 

significativos e, conseqüentemente, consideráveis impactos econômicos para a 

concessionária.  

Visando eliminar ou minimizar este impacto ambiental, novos fluidos 

isolantes vêm sendo desenvolvidos e utilizados em substituição ao óleo mineral, 
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principalmente em locais desprovidos de sistemas de proteção (bacias de 

contenção). Os materiais que, sob este aspecto, estão apresentando maior 

incidência de utilização são os fluidos à base de óleos vegetais. Estes fluidos 

possuem características biodegradáveis e renováveis sendo denominados de 

fluidos ecologicamente corretos.  

Apesar dessas características favoráveis, a utilização dos fluidos à base de 

óleo vegetal no setor elétrico é limitada por vários fatores, sendo os principais o 

custo, a insuficiência de conhecimento técnico quanto ao seu desempenho em 

campo e a indefinição de critérios para acompanhamento do seu desempenho em 

campo (manutenção preditiva).  

A COOPER POWER SYSTEMS, fabricante de OVI afirmava por meio de 

catálogos e publicações que a simples troca de OMI pelo OVI é possível em 

equipamentos elétricos, não havendo necessidade de elaboração de projetos e de 

utilização de materiais internos especiais para esta troca (COOPER/04). Visando 

contribuir para o esclarecimento destes aspectos foi proposto neste trabalho a 

utilização de fluidos isolantes de origem vegetal em equipamentos projetados para 

OMI, como transformadores aéreos de distribuição e reguladores de tensão.  
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CAPÍTULO  1 

2. INTRODUÇÃO 

 

Nesta parte foram abordados alguns aspectos técnicos a respeito dos 

fluidos isolantes líquidos. As descrições de algumas metodologias para análise da 

sua qualidade também foram discutidas. 

 

2.1. FLUIDOS ISOLANTES 

 

Os meios isolantes, de interrupção e de refrigeração, comumente usados 

em equipamentos elétricos são os mais diversos, podendo ser gasosos como o ar, 

hexafluoreto de enxofre (SF6) ou o vácuo, líqüidos como o OMI ou o óleo sintético 

e sólidos como as resinas epóxi ou fibra de vidro.  

 

2.1.1. ÓLEO MINERAL ISOLANTE – OMI 

 

Por mais de cem anos, o OMI proveniente do refino do petróleo tem sido 

usado como líquido isolante em transformadores. Muitos bilhões de litros de óleo 

estão em uso em equipamentos elétricos pelo mundo. A popularidade do OMI é 

devido a sua disponibilidade e baixo custo. Adicionalmente ele é um excelente 

meio de isolamento e de resfriamento (CLAIBORNE; CHERRY, 2006).  

O OMI utilizado em equipamentos elétricos é obtido pela destilação do 

petróleo e corresponde à fração obtida entre 300 e 400 °C. Este destilado pode ser 

de origem parafínica ou naftênica (LIPSTEIN; SHAKNOVISH, 1970 e CLARK, 

1962). Trata-se de uma mistura de compostos na qual a maioria das moléculas é 
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constituída por carbono e hidrogênio (hidrocarbonetos) e, em pequenas 

quantidades, por compostos que apresentam nitrogênio, enxofre e oxigênio em 

sua estrutura (WILSON, 1980).  

A classificação do OMI em parafínico ou naftênico é, normalmente, 

realizada segundo a norma ASTM D 2140 (1991), por meio de medidas de 

viscosidade, densidade, índice de refração e pela correlação entre estes 

resultados em um diagrama ternário (ASTM D 2141, 1991). Alternativamente, a 

classificação do OMI em parafínico ou naftênico pode ser realizada com a 

utilização da técnica de espectroscopia na região do infravermelho, pela 

determinação do seu conteúdo parafínico (CP). Óleos com CP inferiores à 50 % 

são considerados naftênicos enquanto que aqueles com CP iguais ou superiores à 

56 % são classificados como parafínicos. Os óleos com valores de CP entre 50 e 

56 % são classificados, em geral, como óleos intermediários (NINÄS, 2004).  

 Ao OMI podem ser adicionados inibidores sintéticos como o di-terc-butil-p-

cresol (DBPC), em teores que variam entre 0,08 e 0,33 % (m/m), de acordo com a 

Resolução ANP no 25, de 09/09/2005 (ANP, 2005). Por outro lado, o OMI possui 

também compostos orgânicos à base de enxofre que, segundo a literatura, são 

termicamente estáveis e inibidores naturais do processo de oxidação e, 

conseqüentemente, do seu envelhecimento térmico. A partir de 2004, começaram 

a surgir problemas de falhas em transformadores com maior incidência, no Brasil, 

em reatores (CIGRÉ, 2005 e CIGRÉ, 2006). Até o momento no Brasil já falharam 

mais de uma dezena de equipamentos, de diferentes fabricantes e usuários. 

Quando da abertura destes equipamentos, foi diagnosticado que o problema era 

de curto direto entre espiras, concentrado no terço superior das bobinas. Durante 

as inspeções foi observado que os barramentos de cobre, os condutores das 

espiras e o papel de recobrimento destas apresentavam aderida em sua superfície 
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uma substância de coloração preta, deixando as superfícies enegrecidas e de 

aparência corroída. As análises realizadas em diversos laboratórios indicaram que 

esta substância era predominantemente formada por enxofre e cobre, mais 

especificamente sulfeto de cobre, material este oriundo da deterioração por 

corrosão direta da superfície do cobre. Ficou constatado a partir das pesquisas, 

que o enxofre corrosivo era proveniente do OMI utilizado. Rastreando-se a origem 

dos diferentes óleos, foi observado que a totalidade dos equipamentos que 

falharam utilizavam óleo fornecido pela empresa NYNAS, em várias 

denominações, contendo altas concentrações de um composto à base de enxofre, 

o dibenzildissulfeto, DBDS (CIGRÉ do Brasil, 2005 e CIGRÉ do Brasil, 2006). 

Atualmente, trabalhos exaustivos estão sendo realizados no setor elétrico nacional 

visando a remoção ou “inativação” do DBDS nos óleos em uso visando a 

minimização do fator de baixa confiabilidade no sistema de fornecimento de 

energia. (TRINDADE, 2007 e TUMIATTI et al, 2007). 

Durante a operação do transformador o óleo passa por um processo de 

envelhecimento, resultado da solicitação por elevação de temperatura, ação do 

oxigênio e do contato com materiais presentes na sua construção, como metais 

(cobre e ferro). Como conseqüência, ocorre a deterioração das propriedades 

isolantes do óleo. Além disso, os subprodutos oriundos da degradação do OMI 

promovem a aceleração do processo degradativo do isolamento sólido e a 

formação de borra.  

O processo que rege a oxidação dos hidrocarbonetos é o mecanismo de 

peroxidação, levando a formação de hidroperóxidos. Após a formação destes 

compostos, muitos subprodutos de oxidação são formados, os quais diferem de 

acordo com a espécie que lhes deu origem (LIPSTEIN; SHAKNOVISH, 1970).  

Os subprodutos formados, também chamados de produtos intermediários, 
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são álcoois, aldeídos e cetonas, os quais, na presença de oxigênio, geram ácidos 

carboxílicos e ésteres. Devido a sua natureza polar e ácida, os ácidos carboxílicos 

são agentes agressivos ao papel isolante e demais materiais presentes no 

transformador. Na etapa final do processo oxidativo do OMI ocorrem reações de 

polimerização, onde, várias moléculas reagem formando compostos de massa 

molar elevada que se depositam na forma de borra. Esta borra, insolúvel e de 

característica ácida, deposita-se sobre os enrolamentos, prejudicando a 

transferência de calor do cobre para o óleo, elevando a temperatura do papel 

isolante, atacando-o quimicamente (MILASH, 1984). 

Nos transformadores isolados a OMI, o desgaste químico deste material 

isolante é, normalmente, monitorado por ensaios químicos e físico-químicos em 

laboratórios especializados, sendo este acompanhamento realizado por 

praticamente todas as concessionárias do setor elétrico. São bastante conhecidos 

a eficiência técnica e o retorno financeiro deste monitoramento, garantindo eficácia 

na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. 

A partir do momento em que as propriedades físico-químicas do OMI em 

uso no transformador não atenderem mais as características de dielétrico, ou seja, 

quando o fluido apresentar um alto grau de deterioração oxidativa e térmica, este é 

substituído por um novo fluido ou submetido a um processo regenerativo. A 

substituição ou a regeneração de um OMI que não atende às características de 

dielétrico é extremamente importante para evitar a degradação prematura do 

isolamento sólido do transformador. 

 O setor elétrico nacional dispõe de metodologias de monitoramento 

programado para o OMI, baseadas na realização de ensaios normalizados, 

visando avaliar parâmetros indicadores da boa funcionalidade e da eficiência do 
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sistema isolante líquido, servindo também como indicadores do estado geral do 

equipamento no qual o fluido se encontra confinado (MORAIS, 1990).  

 

2.1.2. ÓLEO VEGETAL ISOLANTE – OVI 

 

Com as dificuldades dos fornecedores de OMI pelo mundo, aliada a 

necessidade de fluidos biodegradáveis e com alto ponto de combustão, fontes 

alternativas ao OMI têm sido procuradas e ofertadas. Fluidos sintéticos de 

hidrocarbono, silicone e éster sintético foram introduzidos na segunda metade do 

século 20, mas seu uso ficou limitado aos transformadores de distribuição. Os 

ésteres sintéticos além da característica biodegradável, porém não renovável, não 

tiveram seu uso consolidado no setor elétrico brasileiro devido ao seu elevado 

custo.  

Em 1990 uma nova classe de fluidos isolantes obtida a partir do óleo vegetal 

foi desenvolvida para uso em transformadores, sendo denominados de fluidos 

ecologicamente corretos devido principalmente a sua característica biodegradável 

e renovável. Além disso, estes fluidos preenchem todos os requisitos de um fluido 

isolante de alta temperatura, com a vantagem de serem provenientes de matérias 

primas renováveis.   

Quimicamente, o óleo vegetal é formado por moléculas de acilgliceróis 

(Figura 1), que são originárias da condensação entre ácidos graxos e o glicerol (tri-

álcool), formando ésteres de ácidos graxos. Assim, estes compostos são 

classificados em mono, di ou triacilgliceróis, dependendo se uma, duas ou três 

moléculas de ácido graxo se associa(m) covalentemente ao glicerol, 

respectivamente, formando ésteres de ácido graxo. É importante salientar que os 
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triacilgliceróis podem ser formados por ácidos graxos iguais ou diferentes entre si, 

dependendo da origem da matéria prima, saturados ou insaturados.   

 

Figura  1. Estrutura química do triacilglicerol que compõe o óleo vegetal. 

 

As companhias de seguros e gerentes de risco consideram que os 

transformadores são os equipamentos mais críticos de uma planta industrial, dado 

a existência simultânea de uma grande quantidade de óleo e elementos 

submetidos a altas tensões elétricas. Explosões ou incêndios podem ocorrer 

inesperadamente nas redes de abastecimento e, conseqüentemente, gerar 

repercussões consideráveis, tanto para as companhias de energia elétrica como 

para a comunidade em geral (ROLLAND, 2004). Os ésteres de ácidos graxos (óleo 

vegetal) apresentam altos pontos de combustão, o que os torna menos inflamáveis 

em comparação ao OMI, aumentando a segurança ao incêndio, contribuindo, 

conseqüentemente, para a redução de custos com seguros. 

O OMI e outros óleos de origem sintética são pouco biodegradáveis, 

podendo, em caso de vazamentos ou derramamentos, contaminar o solo e os 

recursos hídricos. As agências regulatórias ambientais do governo impõem altas 

penalidades às empresas quando da notificação de acidentes desta natureza. 

Além deste desembolso financeiro, as empresas precisam adotar medidas para 

remediar os sistemas impactados, que em geral, são baseadas em processos 
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bastante onerosos. Devido a sua característica biodegradável, o OVI é facilmente 

degradado pelos microorganismos presentes no meio ambiente. Em função disto, 

o processo de remediação de sistemas impactados com estes fluidos deve ser 

mais simples e mais barato em relação ao do OMI (CLAIBORNE e CHERRY, 

2006). Até o presente momento, no entanto, não existem trabalhos publicados 

quanto às medidas que deverão ser tomadas no caso de remediação de sistemas 

impactados com OVI e quão mais barato este processo de fato seria em relação 

ao do OMI. 

O OMI provém do petróleo, que é uma fonte finita, recurso não-renovável, 

cuja escassez está alarmando todos os continentes. Os óleos vegetais são 

produtos naturais, renováveis, provenientes de fontes infinitas. Estes óleos são 

considerados renováveis porque, diferentemente do combustível fóssil, o gás 

carbônico (CO2) liberado na sua combustão e/ou degradação por agentes 

biológicos, é reciclado por absorção durante o próprio crescimento das 

oleaginosas (fotossíntese). Assim, a produção do óleo vegetal está inserida em um 

processo cíclico que auxilia na redução do efeito estufa, pois há um certo equilíbrio 

entre a massa de carbono fixada e aquela liberada ou dispersa na atmosfera 

Devido a sua natureza química, os ésteres naturais apresentam grande 

afinidade com a água. Esta propriedade contribui para o aumento da vida útil do 

isolamento sólido. Os resultados de estudos de envelhecimento mostram que o 

papel isolante tem sua vida estendida na presença de óleos de base vegetal em 

comparação aos transformadores isolados com óleo mineral (CLAIBORNE e 

CHERRY, 2006). Segundo RAPP e colaboradores a água no óleo vegetal é 

consumida no processo de hidrólise do triacilglicerol gerando ácidos graxos livres 

de cadeia longa (RAPP et al, 2001; RAPP et al, 2002 e RAPP et al, 2005). Este 

mecanismo de hidrólise favorece o deslocamento de mais moléculas de água do 
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papel para o fluido isolante para manter o equilíbrio químico, ou seja, este 

deslocamento promove, de uma forma indireta, a secagem do papel Kraft isolante. 

Adicionalmente, a literatura reporta que os compostos ácidos livres de cadeia 

longa formados a partir da hidrólise do triacilglicerol reagem com as hidroxilas da 

celulose via reação de esterificação, impedindo a degradação da celulose por 

estes sítios ativos (RAPP et al, 2005), ou seja, evitando sua degradação precoce. 

Estes trabalhos mostram os benefícios que o óleo vegetal pode trazer para o papel 

Kraft isolante quanto à extensão da sua vida útil. Resultados obtidos por Wilhelm e 

colaboradores chamam a atenção para o OVI que, nestas condições, é sacrificado 

precocemente em função do processo de hidrólise (WILHELM et al, 2006).  Não há 

dados disponibilizados pelos fabricantes destes fluidos quanto à vida útil do óleo 

vegetal comparativamente ao OMI, tão pouco quanto a frequência de processo de 

troca ou ao processo de regeneração do fluido degradado. 

Por ser isento de compostos de enxofre, não existem riscos de falhas de 

equipamentos elétricos isolados a óleo vegetal devido ao enxofre corrosivo, fato 

ocorrido recentemente em equipamentos isolados com OMI contendo DBDS. 

Os fluidos de ésteres naturais apresentam excelente desempenho dielétrico. 

A rigidez dielétrica é da mesma magnitude que a do OMI, do silicone e de fluidos 

de hidrocarboneto desenvolvidos para aplicações em altas temperaturas. No 

entanto, a água não afeta significativamente a rigidez dielétrica do OVI, 

diferentemente do OMI (CLAIBORNE e CHERRY, 2006). 

 

2.1.2.1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OVI NOVO 

 

Em novembro de 2006 foi publicada a norma ABNT NBR 15422 que trata da 
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“Especificação de óleo vegetal isolante novo”.  Esta norma foi elaborada com base 

no estudo realizado pela força tarefa FT-02 do grupo GT D1.01 do CIGRÉ,  

responsável pela definição dos ensaios de aceitação deste novo fluido e na norma 

ASTM D6871-03. Os óleos vegetais isolantes novos quando ensaiados segundo 

os métodos indicados na norma ABNT NBR 15422, devem apresentar 

características com valores limites especificados na Tabela 1. 

Na seqüência estão transcritos comentários inseridos na norma            

ABNT NBR 15422 referente a alguns ensaios para especificação de óleos vegetais 

isolantes novos. 
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Tabela 1. Características do OVI novo (ABNT NBR 15422, 2006). 

Características Unidade Método de ensaio Valor especificado 

Aspecto visual - - O óleo deve ser claro, 

límpido e isento de 

materiais em suspensão 

Cor - ABNT NBR 14483 1,0 máximo 

Densidade relativa a 20/4°C - ABNT NBR 7148 0,96 máximo 

Viscosidade cinemática                       

                                             20°C 

                                             40°C 

                                           100ºC 

cSt ABNT NBR 10441 

              

          150 máximo 

50 máximo 

15 máximo 

Ponto de fulgor °C ABNT NBR 11341 275 mínimo 

Ponto de combustão °C ABNT NBR 11341 300 mínimo 

Ponto de fluidez °C ABNT NBR 11349 - 10 máximo 

Rigidez dielétrica  

Eletrodo de disco 

Eletrodo de calota 

 

kV 

 

ABNT NBR 6869 

ABNT NBR IEC 60156 

  

 30 mínimo 

 42 mínimo 

Rigidez dielétrica a impulso kV ASTM D 3300 130 mínimo 

Fator de perdas dielétricas   

25°C      

90°C                                            

100°C  

 

 

% 

 

 

ABNT NBR 12133 

 

0,20 máximo 

3,6 máximo 

4,0 máximo 

Enxofre corrosivo - ABNT NBR 10505 Não corrosivo 

Índice de neutralização mg KOH/g ABNT NBR 14248 0,06 máximo 

Teor de água  mg/kg ABNT NBR 10710 - 

Método B 
200 

Teor de PCB                     

(bifenila policlorada) 

mg/kg ABNT NBR 13882 - 

Método B 
Não detectável 

FONTE: ABNT NBR 15422, 2006. 

 

Ponto de fluidez 

O ponto de fluidez do OVI é importante como índice da temperatura mais 

baixa na qual o material pode ser esfriado sem limitar seriamente seu grau de 

circulação no equipamento. Alguns fluidos à base de óleo vegetal são sensíveis ao 

armazenamento prolongado em baixas temperaturas e seus pontos de fluidez 
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podem não prognosticar adequadamente suas propriedades de escoamento em 

baixas temperaturas.  

 

Fator de perdas dielétricas 

Um baixo fator de perdas dielétricas indica baixo nível de contaminantes 

solúveis. Os óleos vegetais isolantes têm, normalmente, fatores de perdas 

dielétricas mais altos do que os óleos minerais isolantes, especialmente em 

elevadas temperaturas.  

 

Teor de água 

É necessário um baixo teor de água para o OVI apresentar características 

adequadas de rigidez dielétrica e baixa perda dielétrica, de modo a aumentar a 

vida do sistema isolante e minimizar a corrosão metálica. A quantidade de água 

exigida para saturar o OVI à temperatura ambiente é aproximadamente 20 vezes a 

do OMI (Figura 2).  
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Figura 2. Curvas de saturação comparativa dos fluidos de (� ) ésteres naturais e 

(−) óleo mineral (FONTE: adaptado de IEEE, 2004). 

 

 
Índice de neutralização 

É necessário um baixo teor de acidez total do fluido isolante à base de óleo 

vegetal para minimizar a condução elétrica e corrosão metálica e aumentar a vida 

do sistema isolante. Os índices de neutralização típicos dos fluidos isolantes à 

base de óleo vegetal são normalmente mais altos do que os do OMI. Óleos 

vegetais isolantes tendem a formar longas cadeias de ácidos graxos enquanto que 

o óleo mineral tende a formar ácidos orgânicos de cadeia curta.  

 

Alguns ensaios característicos para OMI não estão contemplados na norma 

ABNT NBR 15422 como o ponto de anilina e a tensão interfacial. O ponto de 

anilina do OVI depende do tipo de matéria prima utilizada (ABNT NBR 15422).  

Os critérios de desempenho da tensão interfacial para o OVI estão sendo 

Teor de 

água 

(mg/Kg) 

Temperatura (0C) 
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avaliados, portanto, os requisitos ainda não foram estabelecidos. A tensão 

interfacial do óleo vegetal novo, tipicamente na faixa de 26 mN/m a 30 mN/m, é 

mais baixa que a do OMI novo, cerca de 40 mN/m (ABNT NBR 15422).  

Os requisitos para estabilidade à oxidação e métodos de ensaios 

apropriados para o OVI ainda não foram estabelecidos. Os critérios de 

desempenho da estabilidade à oxidação estão sendo avaliados, e podem diferir 

para equipamentos com sistemas selados, conservadores ou sistemas abertos, 

principalmente pela tendência a oxidação dos óleos vegetais em presença de 

oxigênio (ABNT NBR 15422).  

 

2.1.2.2. CUSTOS DO OVI 
 

Em 2005, o custo do OVI estava cerca de duas a três vezes o do óleo 

mineral (valores bases em abril/05: R$ 9,00/litro). Em fevereiro de 2007, o preço 

era de R$ 7,50/litro. Acredita-se que com sua difusão, utilização e concorrência, o 

preço deste fluido venha ser mais competitivo em relação ao do óleo mineral.  

 

2.1.2.3. UTILIZAÇÃO DE OVI EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 
 

No mundo, transformadores isolados com óleos vegetais entraram em 

operação a partir da década de 90. O primeiro produto comercial lançado no 

mercado foi o Biotemp®, cuja patente foi requerida nos Estados Unidos da 

América, em setembro de 1999, pela empresa ABB sendo o produto desenvolvido 

em seu laboratório de transformadores. O fluido base usado foi o óleo de girassol 

obtido a partir de sementes geneticamente selecionadas ou manipuladas, 
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contendo um teor de ácido oléico superior a 80 % (OOMMEN, 2002). 

Também foram concedidas duas patentes americanas referentes ao 

desenvolvimento de fluidos isolantes obtidos a partir do óleo de soja. A primeira no 

final de setembro de 1999 para a empresa Waverly Light & Power e a outra, em 

março de 2000, para a Cooper Industries, tendo o nome fantasia de Envirotemp® 

FR3™.  

Atualmente no Brasil, o fluido Envirotemp® FR3™, comercializado pela 

COOPER POWER SYSTEMS, é fabricado pela CARGILL, enquanto que o 

Biotemp® é importado pela ABB dos Estados Unidos da América (EUA).  

A utilização de óleos vegetais isolantes iniciou com a substituição do óleo 

mineral pelo vegetal (retrofilling ou reenchimento) em transformadores em 

operação. O primeiro teste, sob este enfoque, foi realizado em dois 

transformadores de 225 kVA, tipo pad–mounted, alimentando fornos, instalados no 

início de 1970, sujeitos a um carregamento contínuo com 80 % da corrente 

nominal. Dois diferentes procedimentos de reenchimento foram utilizados, o 

método do mínimo e do máximo esforço. No método do mínimo esforço, o óleo 

mineral foi simplesmente drenado do transformador e o equipamento 

imediatamente reenchido com óleo vegetal. No método de maior esforço, após 

drenagem do óleo mineral o equipamento permaneceu em repouso por um 

determinado período de tempo, para favorecer a decantação do óleo residual, 

seguido da circulação do éster natural pré-aquecido e de um segundo período de 

decantação. Após drenagem do óleo vegetal residual por meio de uma bomba de 

vácuo, o equipamento foi finalmente enchido com este fluido. O trabalho mostra 

que no procedimento de máximo esforço os valores das propriedades do óleo 

como fator de dissipação, ponto de combustão, rigidez dielétrica, teor de água e 

tensão interfacial apresentaram valores melhores em comparação ao 
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procedimento de mínimo esforço. Estes resultados foram justificados pela 

contaminação residual do óleo mineral na unidade cujo enchimento foi realizado 

pelo método do mínimo esforço (MCSHANE, LUKSICH, RAPP, 2003). 

Em outubro de 2001 a empresa Alliant Energy fez o enchimento do primeiro 

transformador de potência (fabricante: Pennsylvania; dados de placa do 

equipamento: trifásico, 50 MVA, 69 kV, NBI 350 kV, 7.000 galões de óleo, 

fabricado em 1957) com éster natural (Envirotemp® FR3™). Um ano após o 

enchimento, o ponto de combustão do éster natural era de 350 ºC, enquanto que o 

ponto de fulgor caiu abaixo de 250 ºC, indicativo de uma contaminação com cerca 

de 4 % de óleo mineral residual, pois o equipamento não foi lavado com jatos de 

éster natural antes do reenchimento. (MCSHANE, LUKSICH, RAAP; 2003). 

O relatório da COOPER POWER SYSTEMS, datado de dezembro de 2004, 

comenta sobre os resultados da análise de campo do fluido Envirotemp® FR3™ 

em transformadores selados e com respiro (COOPER POWER SYSTEMS, 

2004a). Após mais de sete anos de operação em campo, foi observada, a partir da 

análise de diferentes propriedades do fluido, a ocorrência gradual de oxidação e 

hidrólise nas amostras de óleo vegetal coletadas das unidades operando com 

respiro livre. Alterações no fator de perdas dielétricas, no índice de neutralização e 

na viscosidade foram os parâmetros indicativos da ocorrência de hidrólise e de 

oxidação excessiva no fluido Envirotemp® FR3™. No relatório, a mudança da cor 

do fluido Envirotemp® FR3™, de acordo com a norma ASTM, foi correlacionada 

com outras propriedades de diagnóstico do fluido e, sugerido seu uso como 

indicador da degradação do fluido devido à oxidação e hidrólise. Alterações na 

viscosidade foram atribuídas à contínua exposição do fluido ao oxigênio. 

Aumentos na viscosidade ocorreram gradualmente durante a operação dos 

transformadores com respiro. Foi recomendado o uso da viscosidade como 
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indicador confiável do mecanismo de oxidação do OVI. Ambas as unidades com 

respiro livre passaram nos testes elétricos da norma IEEE C57.100 e continuam a 

operar normalmente. A funcionalidade do fluido Envirotemp® FR3™ nestes 

transformadores continua sendo acompanhada para análise futura. Para os 

transformadores selados o fluido Envirotemp® FR3™ mostrou uma notável 

estabilidade, apesar de sua carga relativamente elevada, 90 % de sua potência 

nominal. Baseado neste estudo, ou seja, na significativa diferença da estabilidade 

do fluido, a COOPER POWER SYSTEMS recomenda que os fluidos à base de 

éster natural sejam usados somente em equipamentos selados (COOPER 

POWER SYSTEMS, 2004a e 2004b). 

No Brasil são consumidos mensalmente cerca de 2 milhões de litros de OMI 

em transformadores. Os fabricantes de OVI no Brasil a COOPER POWER 

SYSTEMS e ABB foram consultados quanto à utilização deste fluido em 

equipamentos elétricos. De acordo com a empresa COOPER POWER SYSTEMS, 

encontravam-se até maio de 2007 em operação, na América do Sul, cerca de 410 

transformadores isolados com Envirotemp® FR3™, nas tensões primárias de 440 

a 230.000 V e de potência nominal entre 10 a 40.000 kVA (Tabela 2).  A ABB, não 

se pronunciou quanto ao uso do fluido Biotemp®. 
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Tabela 2. Lista de usuários do Envirotemp® FR3™ na América do Sul. 

AT(kV)1 BT(V)2 kVA Qt.3 Tipo AT(kV)1 BT(V)2 kVA Qt.3 Tipo 

10 3 Dist. 0,44 220 400 1 Dist. 

25 1 Dist. 0,46 400 700 1 Dist. 

127, 220, 360, 

380, 400, 440 

e 460 30 1 Dist. 4,16 220 2.000 2 Dist. 

220 45 266 Dist. 7,2 440 750 1 Dist. 
112,5 1 Dist. 12   1.000 5 Dist. 

120 3 Dist. 12,6 2.400 300 2 Dist. 

300 2 Dist. 1.000 1 Dist. 

500 29 Dist. 
23 400 

2.000 3 Dist. 

530 11 Dist. 25 380 150 1 Dist. 

750 7 Dist. 6.250 1 Potência 

780 3 Dist. 
13.800 

10.000 1 Potência 

800 1 Dist. 

34,5 

15.000 5.000 1 Dist. 

1.000 30 Dist. 12.500 1 Potência 

1.500 4 Dist. 26.600 3 Potência 

3.750 3 Dist. 

69 13.800 

20.000 1 Potência 

127, 220, 360, 

380, 400, 440 

e 460 

5.000 5 Dist. 69   8.900 1 Transform. 

Aterramen. 

3.000 1 Dist. 12.500 1 Potência 

3.500 1 Dist. 20.000 2 Potência 4160 

5.000 1 Dist. 25.000 2 Potência 

2400 7.500 1 Dist. 

138 13.800 

40.000 2 Potência 

13,2 a  

13,8 

 1.000 1 Dist. 145   11.040 1 Reator 

Potência 

   
  

  230   22.000 1 Reator 

Potência 

Total geral de equipamentos isolados com Envirotemp® FR3™ 410 
FONTE: MARTINS, 2007 

1AT = Alta Tensão; 2BT = Baixa Tensão; 3Qt. = Quantidade 

 

Duas concessionárias de energia elétrica estão realizando testes utilizando 

o OVI em equipamentos elétricos de potência.  A Companhia Energética de Minas 

Gerais (CEMIG), colocou em operação o primeiro transformador do mundo que 

funciona totalmente a óleo vegetal. O transformador foi desenvolvido em parceria 

com o fabricante de equipamentos ABB e utiliza o óleo vegetal Biotemp® também 
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para as buchas de alta tensão, que isolam externamente os controladores de 

energização do aparelho, assim como os cabos de entrada da energia, com 

tensão elevada. O mesmo OVI é utilizado na chave comutadora, responsável pela 

regulação dos níveis de tensão entregue pelo equipamento aos consumidores. A 

combinação do óleo vegetal com a avançada tecnologia de materiais isolantes 

possibilitou que esse transformador, que inicialmente foi projetado para 25 MVA 

em 138 kV, segundo informação da CEMIG, seja sobrecarregado até 43 MVA, 

durante quatro horas consecutivas, sem perda de sua vida útil. Este equipamento 

está em operação desde agosto de 2006, na subestação de Contagem, na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte,  sendo responsável pelo fornecimento de energia 

a 37,2 mil consumidores de baixa e média tensão, localizados nesse município. 

Com os resultados satisfatórios da operação desse primeiro transformador 

totalmente a óleo vegetal, mais dois equipamentos estão prontos para serem 

implantados em 2007, possibilitando que a experiência com a operação dos novos 

equipamentos possa ser disseminada para outras áreas de atuação da empresa, 

como o Triângulo Mineiro e a região leste do estado (CEMIG, 2007). 

A CEMIG também instalou em maio de 2007, dois transformadores, um de 

150 kVA e outro de 300 kVA, com óleo vegetal Biotemp® para atender a região do  

Boulevard Arrudas, em Belo Horizonte. É a primeira vez que essa empresa utiliza 

transformadores desse tipo para atendimento à iluminação pública e a 

consumidores (CEMIG, 2007). 

As Centrais Elétricas do Norte (ELETRONORTE) e a filial brasileira da 

estatal francesa AREVA desenvolveram em conjunto, o primeiro reator de 242 kV 

à base de óleo vegetal (Envirotemp® FR3™) no mundo. Antes disso, somente 

alguns transformadores com classes de tensão inferiores usavam este tipo de óleo 

no Brasil e no mundo.  Até o presente, esse reator ainda não entrou em operação 
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pois está sendo aguardado o término das obras que estão sendo feitas na 

subestação, que atende a linha de transmissão entre Vilhena e Pimenta Bueno em 

Rondônia. A expectativa é que entre em funcionamento no próximo semestre. Em 

obtendo êxito, a ELETRONORTE tem interesse em colocar mais equipamentos 

desse porte nas linhas que atendem a região Amazônica. Segundo Roberto 

Dantas, gerente de projetos da subestação da ELETRONOTE, os custos não vão 

cair, porque o óleo vegetal é mais caro que o mineral, mas é esperado uma maior 

durabilidade do equipamento e um menor impacto ambiental 

(www.eletronorte.gov.br, 2007). Os reatores tradicionais, que usam óleo mineral, 

costumam durar ao redor de 30 anos. A expectativa dos engenheiros da 

ELETRONORTE é de que com o produto vegetal dure em torno de 40 anos. Não 

temos informação se foi introduzida modificação no projeto original ou a 

expectativa de vida baseia-se na simples utilização do óleo vegetal. Além disso, o 

equipamento isolado a óleo vegetal também deverá trazer mais segurança na 

operação, porque em caso de explosão, dificilmente esse fluido incendeia. E no 

caso de vazamento, garante a AREVA, o óleo vegetal é absorvido pela natureza 

em questão de meses, enquanto que o mineral demoraria pelo menos quatro anos 

(www.eletronorte.gov.br, 2007). 

A Companhia Paranaense de Energia - COPEL, também colocou em 

operação esta nova tecnologia no projeto da rede subterrânea de Foz do Iguaçu. 

O projeto da rede subterrânea de distribuição de eletricidade na Avenida 

Brasil em Foz do Iguaçu, Paraná, incorpora algumas inovações técnicas que estão 

sendo introduzidas pela COPEL de forma pioneira no sistema elétrico brasileiro. 

Inaugurada em junho de 2006, uma delas é a adoção de transformadores que 

usam óleo vegetal como isolante elétrico em lugar do óleo mineral (COPEL, 2006). 

A rede subterrânea da Avenida Brasil tem 18 transformadores desse tipo, com 
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potência individual de 500 kVA e operando confinados em câmaras especiais na 

tensão de 13,8 kV e com saídas de 220/127 V. A rede elétrica subterrânea 

atenderá cerca de 650 consumidores, como grandes edifícios e galerias, hotéis, 

bancos e lojas (COPEL, 2006). 

 

2.1.2.4. GUIA DE DIRETRIZES PARA SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ISOLADOS A ÓLEO VEGETAL  

 

Até o presente momento não existem normas internacionais ou nacionais 

publicadas quanto ao monitoramento de equipamentos elétricos isolados a óleo 

vegetal. No ano de 2007 a COMISSÃO DE ESTUDOS DE LÍQÜIDOS ISOLANTES 

SINTÉTICOS E NATURAIS (CE-03:010.2), do COMITÊ BRASILEIRO DE 

ELETRICIDADE (COBEI), coordenada por Helena Maria Wilhelm do LACTEC,  

iniciou a elaboração de um guia de diretrizes para supervisão e manutenção de 

equipamentos elétricos isolados a óleo vegetal. Este guia visa oferecer 

ferramentas de suporte aos laboratórios e usuários deste fluido, como ensaios e 

metodologias, para a manutenção preditiva desses equipamentos. Este guia está 

sendo elaborado com base na versão do 11º Draft da norma IEEE para aceitação 

e manutenção de fluidos de ésteres naturais em transformadores (IEEE, 2004).  

 

 

 

 

 



 

Aplicação de óleo vegetal como meio isolante em equipamentos elétricos, em substituição ao óleo mineral. 

26

CAPÍTULO  2 

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Neste capítulo estão descritos os materiais, equipamentos e procedimentos 

experimentais utilizados na realização deste trabalho, abrangendo a 

caracterização dos fluidos isolantes utilizados (OMI e OVI), os ensaios de 

laboratório em transformadores de distribuição e reguladores de tensão 

(projetados para OMI e isolados com OVI), os ensaios de envelhecimento 

acelerado para o OVI e os testes de compatibilidade com materiais internos de 

transformadores.  

 

3.1. FLUIDOS ISOLANTES UTILIZADOS  

 

Neste trabalho foram utilizados o OMI AV 58, adquirido da Petrobras, os 

óleos vegetais isolantes Envirotemp® FR3™ e Biotemp®, adquiridos da COOPER 

POWER SYSTEMS e ABB, respectivamente. 

 

3.2. REALIZAÇÃO DE ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS EM AMOSTRAS DE OVI, 

EM ATENDIMENTO A NORMA ABNT NBR 15422  

 

 Os óleos vegetais isolantes, Biotemp® e Envirotemp® FR3™, foram 

devidamente caracterizados de acordo com os ensaios descritos na norma ABNT 

NBR 15422 (Tabela 1). Para efeito comparativo o OMI, AV 58, também foi 
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caracterizado por estes mesmos ensaios.  Para realização dos ensaios foram 

utilizados os seguintes equipamentos:  

• Densidade a 20/4 °C: APaar, DMA 48. 

• Ponto de Fluidez: Marconi, modelo MAE 184. 

• Ponto de Fulgor e de Combustão: Solotest, Cleveland. 

• Ponto de Névoa: Marconi, modelo MAE 184. 

• Viscosidade Cinemática a 40 °C: Banho Precilabo Haake DL30 e 

Coluna Schott Geräte. 

• Índice de Neutralização: Potenciógrafo Metrohm 730 e 716 DMS 

Titrino. 

• Cor: Fisher, 13-449. 

• Teor de Bifenilas Policloradas (PCB): Finningan 9001, com detector 

ECD e coluna do tipo OV-5. 

• Teor de água: Baur, KFM 1000. 

• Rigidez dielétrica: Baur, DTA. 

• Fator de perdas dielétricas: TETTEX AG INSTRUMENTS 2822HS. 

• Tensão interfacial: KRÜSS K10ST 

 

3.3. ENSAIOS DE BIODEGRADABILIDADE NOS FLUIDOS ISOLANTES 

UTILIZADOS 

 

 Os ensaios de biodegradabilidade para o OMI e misturas de OMI em OVI 

(Envirotemp® FR3™) foram realizados no laboratório BIOAGRI (SP), com duração 

de 28 dias, sob condições de temperatura controlada (20 ºC a 25 ºC). 
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3.4. ANÁLISE DE GASES DISSOLVIDOS NO ÓLEO MINERAL E VEGETAL 

ISOLANTE 

 

Amostras dos fluidos isolantes para determinações dos gases dissolvidos 

foram coletadas e analisadas usando os mesmos procedimentos e técnicas 

descritos para o OMI (ABNT NBR 7070, ASTM D3612, ASTM D3613 e IEC 

60567). A extração dos gases dissolvidos dos fluidos isolantes foi realizada de 

acordo com o procedimento descrito na norma ABNT NBR 7070. A quantificação 

dos gases também foi realizada de acordo com a metodologia descrita na norma 

ABNT NBR 7070, usando um cromatógrafo em fase gasosa, marca Finningan, 

modelo 9001. 

Para quantificação do teor de gás formado foram utilizados os coeficientes de 

solubilidade de Ostwald descritos na Tabela 3, disponibilizados pela empresa 

COOPER POWER SYSTEMS (COOPER POWER SYSTEMS, 2006a). Conforme 

os valores da Tabela 3, a solubilidade dos gases no fluido Envirotemp® FR3™ 

difere levemente da solubilidade no óleo mineral. Como o fornecedor do óleo 

vegetal Biotemp® não disponibilizou os coeficientes de solubilidade deste fluido, 

foram usados para este óleo os coeficientes do Envirotemp® FR3™. 
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Tabela 3. Coeficientes de solubilidade de Ostwald, a 25 0C, para o óleo vegetal 

Envirotemp® FR3™ e OMI. 

COEFICIENTES 
GÁS 

ENVIROTEMP® FR3™ OMI 

HIDROGÊNIO (H2)  0,05 0,05 

OXIGÊNIO (O2)  0,15 0,17 

NITROGÊNIO (N2)  0,07 0,09 

METANO (CH4) 0,30 0,43 

MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 0,09 0,12 

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 1,33 1,08 

ETILENO (C2H4) 1,19 1,70 

ETANO (C2H6) 1,45 2,40 

ACETILENO (C2H2) 1,63 1,20 

  Fonte: COOPER POWER SYSTEMS, 2006 

 

3.5. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ENSAIADOS E DOS 

PROCEDIMENTOS DE ENCHIMENTO COM OVI 

 

 Neste trabalho foram avaliados os desempenhos de transformadores de 

distribuição e de reguladores de tensão monofásicos preenchidos com óleos 

vegetais.  

 A avaliação do desempenho dos transformadores de distribuição contou 

com o apoio da empresa Romagnole, fabricante de transformadores, que forneceu 

três transformadores de distribuição monofásicos, idênticos, de tensão nominal 

13.200 – 254 / 127 V e de potência nominal de 25 kVA. Estes transformadores 

apresentavam registros fixados na lateral superior e inferior do tanque, de modo a 

possibilitar a retirada de amostras do óleo isolante para análises físico-químicas, 

assim como para complementação do nível de óleo, quando em operação no 



 

Aplicação de óleo vegetal como meio isolante em equipamentos elétricos, em substituição ao óleo mineral. 

30

sistema, em linha viva. Para evitar a contaminação e a limpeza dos dispositivos de 

enchimento de óleo isolante, os transformadores foram fornecidos sem óleo 

isolante e preenchidos com gás nitrogênio para evitar infiltração de umidade 

interna. Um transformador foi enchido com OMI e os outros dois com OVI, 

Envirotemp® FR3™ e Biotemp® . 

Antes e após o enchimento dos transformadores com óleo isolante, avaliou-

se o processo de secagem da parte ativa pelo ensaio de tensão de retorno. Este 

ensaio foi realizado com um instrumento denominado RVM (Recovery Voltage 

Meter), utilizando a metodologia descrita por Gamboa e colaboradores (GAMBOA, 

RAVAGLIO e ADONIS, 2006).  

Foram testados também três reguladores de tensão, de fabricação da 

COOPER POWER SYSTEMS, operando em sistemas de distribuição na tensão de 

34,5 kV, corrente de 200 A e potência de 400 kVA. Os três equipamentos cedidos 

eram novos e preenchidos com OMI pelo fabricante. Para realização do presente 

estudo em dois desses equipamentos foi retirado o OMI. Após a retirada do OMI, 

estes equipamentos foram condicionados em estufa a 60 ºC, por 24 horas, para 

que todo o óleo pudesse decantar, permanecendo somente o óleo que estava 

impregnado no papel que compõe o enrolamento dos reguladores. Após 

realização de vácuo nos dois reguladores de tensão, estes foram preenchidos com 

OVI na oficina de manutenção da COPEL Distribuição. Cada um desses 

equipamentos foi preenchido com 594 litros de óleo vegetal Envirotemp® FR3™.  

Dois dos reguladores de tensão, aquele preenchido com OMI e o outro com OVI, 

possuíam 3 conjuntos de radiadores com 6, 7 e 10 aletas, enquanto que o terceiro 

regulador de tensão, preenchido com óleo vegetal, possuía apenas dois conjuntos 

de radiadores, com 7 e 10 aletas. 
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3.6. ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Foram executados os seguintes ensaios elétricos nos transformadores de 

distribuição, no Laboratório de Alta Tensão do LACTEC: 

- Perdas em vazio e corrente de excitação 

- Perdas em carga e tensão de curto-circuito 

- Elevação de temperatura 

- Tensão aplicada 

- Tensão induzida 

- Impulso atmosférico 

- Ensaio de tensão de retorno  

 

Foram utilizados os seguintes equipamentos e instrumentos para realização 

dos ensaios elétricos: 

- analisador de potência, Norma, tipo B5255-T, nº H2-82727LB 

- centelhador de esferas, Haefely, diâmetro 1000 mm 

- divisor de tensão capacitivo amortecido, Haefely, tipo CR 3200 

- gerador de impulso de tensão, Haefely, tipo V3200/160 

- medidor de relação de transformação, Tettex, tipo 2791 QR, n° 142286 

- micro-ôhmímetro digital, Tettex, tipo 2226, nº 142311 

- osciloscópio, Tektronix, tipo TDS 784A, nº B040283 

- shunt de corrente de impulso, Haefely, 10 ohm 

- transformador de corrente, MWB, tipo VJ060, classe 0,1, n° 68853 

- transformador de corrente, MWB, tipo VJ060, classe 0,1, n° 68854 

- transformador de corrente, MWB, tipo VJ060, classe 0,1, n° 68855 
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- transformador de ensaio, Biddle, tipo 17000, 200 kV 

- transformador elevador, Trafo, nº 578256 

- medidor de RVM, Tettex, tipo 5461, nº 139514 

 

3.6.1. REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE MEDIÇÃO DE PERDAS E DE 

ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NOS TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUIÇÃO  

 

As perdas em vazio e a corrente de excitação foram medidas de acordo com 

procedimento indicado no item 4.8 da norma ABNT NBR 5380/93, energizando-se 

o transformador pelo lado de baixa tensão. Para melhorar a exatidão do método 

padronizado, as perdas em vazio corrigidas e a corrente de excitação foram 

determinadas por meio de regressão exponencial aplicada a dez medidas, obtidas 

pelo ajuste da tensão de ensaio, em degraus, no intervalo entre 127 V – 5 % e  

127 V + 5 %.  

As perdas em carga e a impedância de curto-circuito foram medidas de 

acordo com procedimento indicado no item 4.9 da norma ABNT NBR 5380/93, 

tendo sido curto-circuitado o enrolamento de baixa tensão. 

O ensaio de elevação de temperatura foi realizado pelo método do curto-

circuito, tendo sido curto-circuitados os terminais do enrolamento de tensão inferior 

e, fazendo-se circular pelos mesmos corrente proporcional às perdas totais 

referidas a 75 ºC. O transformador permaneceu energizado com essas perdas até 

sua estabilização térmica com a temperatura ambiente. O próximo passo foi a 

determinação da elevação de temperatura óleo/ambiente pelo método do topo do 

óleo. Em seguida, aplicou-se ao transformador sua corrente nominal por uma hora, 
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seguida da determinação da elevação de temperatura enrolamento/óleo. Essa 

elevação foi determinada pelo método de variação da resistência a quente, sendo 

a temperatura do enrolamento, no instante do desligamento, determinada pela 

aplicação do método dos mínimos quadrados aos valores de resistência a quente 

medidos. 

Em complemento ao ensaio normalizado, os transformadores foram 

submetidos ao ensaio de elevação de temperatura com ciclos de carga 

residenciais, com fator de carga de 0,49 e sobrecarga de 40 %. Definimos o fator 

de carga como a relação entre a carga média e a carga máxima. As perdas em 

vazio de cada transformador foram simuladas pela instalação de resistores 

tubulares entre a parte ativa e o tanque. O ciclo de carga foi simulado pela 

aplicação de 24 níveis de corrente aos terminais do enrolamento de alta tensão, 

com os terminais do enrolamento de baixa tensão curto-circuitados.  

 

3.6.2. REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DIELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES 

DE DISTRIBUIÇÃO 

 
  Os ensaios dielétricos realizados se resumiram aos ensaios de impulso 

atmosférico, tensão induzida e de tensão aplicada.  

Para o ensaio de impulso atmosférico cada um dos terminais do 

enrolamento de tensão superior, H1 e H2, do transformador de distribuição, foi 

ensaiado com a seguinte seqüência de impulsos atmosféricos de polaridade 

negativa, com forma de onda 1,2/50µs, conforme estabelece a norma             

ABNT NBR-5356/93: 
a) um impulso pleno com valor reduzido (60 kV); 

b) um impulso pleno com valor especificado (95 kV); 
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c) um impulso cortado com valor reduzido (66 kV); 

d) dois impulsos cortados com valor especificado (105 kV); 

e) dois impulsos plenos com valor especificado (95 kV). 

 

Para os ensaios de tensão induzida os transformadores foram ensaiados de 

acordo com as normas ABNT NBR 5356/93 e 5380/93, aplicando-se a tensão de 

254 V (2 x 127 V) aos terminais X1 e X2 do enrolamento de tensão inferior, na 

freqüência de 240 Hz, por 30 segundos. 

Para o ensaio de tensão aplicada o enrolamento de tensão superior foi 

ensaiado de acordo com as normas ABNT NBR 5356/93 e 5380/93, aplicando-se a 

tensão de 34 kV aos seus terminais curto-circuitados, na freqüência de 60 Hz, 

durante 60 segundos, estando todos os terminais do enrolamento de tensão 

inferior curto-circuitados e aterrados junto ao tanque. Para o ensaio do 

enrolamento de tensão inferior, utilizou-se procedimento similar, entretanto, 

aplicando-se a tensão de 10 kV, por 60 segundos. 

 

3.7. REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS REGULADORES DE 

TENSÃO  

 

Foram executados os seguintes ensaios elétricos nos reguladores de 

tensão, no Laboratório de Alta Tensão do LACTEC: 

- Perdas em vazio e corrente de excitação 

- Perdas em carga e tensão de curto-circuito 

- Elevação de temperatura 

- Tensão aplicada 
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- Tensão induzida 

- Impulso atmosférico 

 

Foram utilizados os seguintes equipamentos e instrumentos de ensaios: 

 - analisador de potência, Norma, tipo B5255-T, nº H2-82727LB 

- centelhador de esferas, Haefely, diâmetro 1000 mm 

- divisor de tensão capacitivo amortecido, Haefely, tipo CR 3200 

- gerador de impulso de tensão, Haefely, tipo V3200/160 

- medidor de relação de transformação, Tettex, tipo 2791 QR, n° 142286 

- micro-ôhmímetro digital, Tettex, tipo 2226, nº 142311 

- osciloscópio, Tektronix, tipo TDS 784A, nº B040283 

- shunt de corrente de impulso, Haefely, 10 ohm 

- transformador de corrente, MWB, tipo VJ060, classe 0,1, n° 68853 

- transformador de corrente, MWB, tipo VJ060, classe 0,1, n° 68854 

- transformador de corrente, MWB, tipo VJ060, classe 0,1, n° 68855 

- transformador de ensaio, Biddle, tipo 17000, 200 kV 

- transformador elevador, Trafo, nº 578256 

 

3.7.1. REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE MEDIÇÃO DE PERDAS E DE 

ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA NOS REGULADORES DE TENSÃO  

 

As perdas em vazio e a corrente de excitação foram medidas de acordo com 

procedimento indicado no item 8.4 da norma ANSI/IEEE C57.15-1986, 

energizando-se o regulador pelos terminais SL e L (ou S e L) em sua tensão 

nominal, nas derivações 15R e 16 R. Para cada derivação, as perdas em vazio 
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foram adotadas como sendo o valor corrigido resultante do ajuste da tensão de 

ensaio pelo seu valor médio. A corrente de excitação de cada derivação foi 

determinada pela média aritmética dos valores medidos com o ajuste da tensão de 

ensaio pelo valor médio e pelo valor eficaz e, o valor foi a média dos valores 

determinados para as posições máxima elevar e adjacente à máxima elevar.  

As perdas em carga e a impedância de curto-circuito foram medidas de 

acordo com procedimento indicado no item 8.5 da norma ANSI/IEEE C57.15-1986, 

energizando-se o regulador pelos terminais SL e L, com os terminais S e L curto-

circuitados, de modo a circular sua corrente nominal. O ensaio foi realizado nas 

derivações 15R e 16R e o valor foi a média dos valores determinados para as 

posições máxima elevar e adjacente à máxima elevar. Foram calculadas as perdas 

totais e a impedância referida a 75 ºC. 

O ensaio de elevação de temperatura foi realizado pelo método do curto-

circuito, tendo sido curto-circuitados os terminais S e L e fazendo-se circular pelos 

mesmos, corrente proporcional às perdas totais referidas a 75 ºC, de acordo com o 

item 8.7 da norma ANSI/IEEE C57.15 -1986. O regulador de tensão permaneceu 

energizado, na posição máxima elevar (16R), com essas perdas até a sua 

estabilização térmica com a temperatura ambiente, após foi determinada a 

elevação de temperatura óleo/ambiente pelo método do topo do óleo. 

Em seguida, aplicou-se ao regulador de tensão sua corrente nominal por 

uma hora, após este período de tempo foi determinada a elevação de temperatura 

enrolamento/óleo dos terminais L-S e L-SL. Essa elevação foi determinada pelo 

método de variação da resistência a quente, sendo a temperatura do enrolamento 

no instante do desligamento determinada pela aplicação do método dos mínimos 

quadrados aos valores de resistência a quente medidos. 
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3.7.2. ENSAIOS DIELÉTRICOS NOS REGULADORES DE TENSÃO  

 

Os ensaios dielétricos realizados se resumiram aos ensaios de tensão 

induzida, tensão aplicada e de impulso atmosférico. 

Os reguladores de tensão monofásicos, 19.920 V ± 10 %, 400 kVA, foram 

submetidos ao ensaio de tensão induzida. Cada equipamento foi ensaiado 

aplicando-se a tensão de 39,8 kV (2 x 19,9 kV) aos terminais L e SL do 

enrolamento comum, utilizando-se uma fonte de freqüência 240 Hz, por 30 

segundos, conforme descrição no item 8.6.4 da ANSI/IEEE C57.15-1986 e da 

norma ABNT item 9.6.4 da EB-2108/91. 

Para os ensaios de tensão aplicada, os reguladores de tensão foram 

ensaiados pela aplicação de uma tensão de 50 kV aos seus terminais S, L e SL 

curto-circuitados, na freqüência de 60 Hz, durante 60 segundos, conforme 

descrição no item 8.6.3 da norma ANSI/IEEE C57.15-1986 e no item 9.6.3 da 

norma ABNT EB-2108/91.  

Para os ensaios de impulso atmosférico, os terminais S e L interligados do 

enrolamento série e o terminal SL do enrolamento comum de cada regulador de 

tensão foram ensaiados com a seguinte seqüência de impulsos atmosféricos de 

polaridade negativa, com forma de onda 1,2/50 µs, conforme indicado no item 

8.6.5 da norma ANSI/IEEE C57.15-1986 e do item 9.6.5 da norma                  

ABNT NBR-5356/93: 

a) um impulso pleno com valor reduzido (94 kV); 

b) um impulso cortado com valor reduzido (104 kV); 

c) dois impulsos cortados com valor especificado (165 kV); 

d) um impulso pleno com valor especificado (150 kV). 
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3.8. OBTENÇÃO, EM LABORATÓRIO, DE MISTURAS DE ÓLEO VEGETAL E 

MINERAL ISOLANTES EM DIFERENTES PROPORÇÕES E AVALIAÇÃO 

DE SUAS PROPRIEDADES 

 

Foram preparadas em laboratório cinco misturas de OMI e OVI 

(Envirotemp® FR3™), em proporções definidas de OVI/OMI, com o teor de OMI 

variando entre 7 e 75 %. Posteriormente, ensaios de viscosidade e de 

determinação dos pontos de combustão e de fulgor, usando as normas técnicas 

descritas na Tabela 1, foram realizados. Foram preparados 2 litros de cada mistura 

a partir do método gravimétrico pela pesagem dos componentes individuais nas 

proporções desejadas, utilizando-se uma balança analítica.  

 

3.9. ENSAIOS DE COMPATIBILIDADE ENTRE OVI E MISTURAS OVI/OMI COM 

MATERIAIS INTERNOS DO TRANSFORMADOR 

 

Foram realizados ensaios de compatibilidade entre OMI, OVI e misturas 

OVI/OMI com os principais materiais utilizados em transformadores de distribuição 

e em reguladores de tensão, baseado no procedimento experimental descrito na 

norma ABNT NBR 14274. Convém ressaltar que esta norma é específica para 

ensaios de compatibilidade com OMI. Foram testados, neste estudo, os seguintes 

materiais: 

– borracha 

– verniz 

– tinta de revestimento interno 

– aço silício  
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Todos os materiais testados foram fornecidos pela empresa WEG 

Transformadores. Inicialmente os materiais foram secos em estufa, a 105 0C, por 

16 horas. Após este período, foram retirados da estufa e dispostos em dessecador 

para resfriamento a temperatura ambiente. Os materiais secos foram imersos no 

fluido isolante, em frascos de vidro âmbar com tampa esmerilhada. Em 

atendimento a norma ABNT NBR 14274 foram utilizadas as seguintes condições e 

proporções entre os materiais testados e o fluido isolante: 

– prova em branco (somente o óleo): 800 ml de óleo isolante; 

– tinta: 1300 cm2 de placas pintadas com a tinta teste em 800 ml de óleo; 

– aço silício: 6200 cm2 em 800 ml de óleo; 

– borracha: 65 cm2 em 800 ml de óleo; 

– fio esmaltado: 1300 cm 2 em 800 ml de óleo. 

 

 Na seqüência, foi borbulhado gás nitrogênio (grau de pureza 4,6), durante 2 

minutos, em cada frasco contendo o material teste. Os frascos devidamente 

fechados foram levados a estufa, a 100 ºC, por 164 horas.  Depois deste período, 

as amostras foram condicionadas a temperatura ambiente, sendo realizados os 

seguintes ensaios no fluido isolante, usando os equipamentos descritos no       

item 3.2: 

1. Tensão interfacial (ABNT NBR 6234) 

2. Índice de neutralização (ABNT NBR 14248) 

3. Fator de perdas dielétricas a 90 0C (ABNT NBR 12133) 

4. Cor (ASTM D 1500) 
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3.10. ENSAIOS DE ENVELHECIMENTO ACELERADO DO OMI, OVI E 

MISTURAS OVI/OMI 

 

Foram realizados ensaios de envelhecimento acelerado na presença e 

ausência de borbulhamento de oxigênio. Para tanto, 400 ml de OVI    

(Envirotemp® FR3™), OMI ou OVI/OMI foram aquecidos a 95 °C, em presença de 

cobre não esmaltado (3 m de comprimento com 1 mm de diâmetro) e com 

borbulhamento de oxigênio, a uma vazão de 1 litro por hora. Em intervalos 

regulares de tempo foram retiradas alíquotas das amostras sob envelhecimento 

para realização de ensaios físico-químicos, como viscosidade e índice de 

neutralização, usando as metodologias descritas na Tabela 1. 
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CAPÍTULO  3 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1. AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO OMI E OVI  

 

A Tabela 4 apresenta as características físico-químicas dos óleos isolantes 

avaliados neste trabalho, determinadas a partir de análises físico-químicas de 

amostras do líquido isolante, coletadas diretamente do tambor de armazenamento. 

As características físico-químicas determinadas para o OMI novo 

apresentaram valores satisfatórios e estão dentro da especificação para fluido 

isolante novo, em atendimento a resolução da ANP n 0 25 (ANP, 2007). 

As propriedades determinadas para os óleos vegetais isolantes estão de 

acordo com os limites aceitáveis descritos na norma ABNT NBR 15422. Em 

comparação com o OMI, os óleos vegetais isolantes analisados apresentaram 

maior ponto de fulgor, da ordem de 320 ºC, o que lhes confere a característica de 

fluidos de segurança; viscosidade em torno de quatro vezes superior e teor de 

umidade também superior, em função da sua maior polaridade, característica 

também evidenciada pelo baixo valor da tensão interfacial. 

Em complemento à determinação das propriedades físico-químicas dos 

óleos isolantes de origem vegetal, realizou-se avaliação da biodegradabilidade do 

fluido vegetal Envirotemp® FR3™. Os resultados obtidos mostraram que em 28 

dias a percentagem de CO2 liberado na solução de benzoato de sódio é de 

praticamente 100 % para o OVI e de 80 % para o OMI, indicando a maior 

biodegradabilidade do primeiro fluido (Anexo 1). 
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Tabela 4. Propriedades físico-químicas dos óleos isolantes utilizados. 

FLUIDO ISOLANTE 

ENSAIO MÉTODO  

AV 58 

 

ENVIROTEMP® 

FR3™ 

BIOTEMP® 

Índice de Neutralização           

(mg KOH/g óleo) 
ABNT NBR 14248 0,01 0,03 0,01 

Teor de Água (ppm m/m) ABNT NBR 10710 - B 16 35 81 

Composição Ca (%) ASTM D 2140-91 8,5 NR NR 

Composição Cn (%) ASTM D 2140-91 46 NR NR 

Composição Cp (%) ASTM D 2140-91 45,5 NR NR 

Cor ABNT NBR 14483 L 0,5 0,5 0,5 

Densidade a 20ºC (g/ml) ABNT NBR 7148 0,8880 0,9200 0,9159 

Fator de Potência a 20ºC (%) ABNT NBR 12133 0,004 0,05 0,05 

Fator de Potência a 100ºC (%) ABNT NBR 12133 0,17 2,8 1,6 

Índice de Refração a 20ºC  ASTM D 1218-92 1,4868 1,4746 1,4713 

Ponto de Fluidez (°C) ABNT NBR 11349 <-30 -21 -18 

Ponto de Fulgor (°C) ABNT NBR 11341 142 319 322 

Ponto de Combustão (°C) ABNT NBR 11341 154 347 356 

Rigidez Dielétrica (kV) ABNT NBR 6869 53 55 45 

Tensão Interfacial (dina/cm) ASTM D 971-91 50,8 27,3 26,4 

Viscosidade a 40ºC (cSt) ABNT NBR 10441 9,63 34,19 39,63 

Viscosidade a 100ºC (cSt) ABNT NBR 10441 2,34 8,25 8,58 

Ponto de Anilina (°C) ASTM D 611-93 69 NR NR 

Cloretos Inorgânicos  ASTM D 878-91 NR NR NR 

Sulfatos Inorgânicos ASTM D 878-91 NR NR NR 

Enxofre Corrosivo ABNT NBR 10505 Não corrosivo Não corrosivo Não corrosivo 

Teor de PCB (ppm) ABNT NBR 13882-B Não detectável Não detectável Não detectável 

NR = Análise não realizada. 
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4.2. ENCHIMENTO DOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO COM OMI 

E OVI 

 

Antes e após o enchimento dos transformadores com óleo isolante (Figura 

3), avaliou-se o processo de secagem da parte ativa pelo ensaio de tensão de 

retorno (RVM). Antes do enchimento de um dos transformadores com óleo 

isolante, verificou-se que a secagem da parte ativa pela aplicação de vácuo (1 

Torr), a temperatura ambiente, não foi eficiente, pois o teor de umidade obtido 

após o procedimento adicional de secagem foi similar ao do processo adotado 

pelo fabricante do equipamento. Além disso, verificou-se que o teor de umidade da 

isolação de papel dos transformadores, com e sem óleo isolante, apresentou 

resultados similares. A Tabela 5 apresenta os valores determinados para o teor de 

umidade de cada um dos transformadores avaliados. 

 

 

Figura  3. Transformador de distribuição avaliado com OMI e OVI. 
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Tabela 5. Teor de umidade inicial dos transformadores de distribuição. 

Nº DE SÉRIE DO 

TRANSFORMADOR  

TEOR DE 

UMIDADE (%) 
OBSERVAÇÕES 

452.257 1,4 
Ensaio após o enchimento com óleo AV 58. 

 

2,5 
Ensaio após secagem a vácuo por cinco dias 

(sem óleo). 
452.258 

2,4 
Ensaio após o enchimento com Envirotemp® 

FR3™. 

452.260 2,5 
Ensaio do transformador preenchido apenas 

com Nitrogênio. 

 

 

Apenas um dos transformadores avaliados apresentou teor de umidade da 

ordem de 1,4 %. Os outros dois apresentaram teores de umidade acima de 2 %. 

Teores de umidade na faixa de 2,0 a 2,5 % indicam a não adoção, pelo fabricante, 

de procedimentos de secagem mais elaborados e eficientes. O LACTEC 

recomenda teores de umidade inferiores ou iguais a 1 % (GAMBOA, RAVAGLIO e 

ADONIS, 2006). 

Após o enchimento dos transformadores, repetiu-se a medição das 

propriedades mais importantes dos líquidos isolantes utilizados, pois o contato do 

óleo com os materiais que compõem o transformador pode provocar alterações 

nas suas características. As propriedades dos óleos isolantes, OMI e OVI, 

determinadas após tempo suficiente para a adequada impregnação da parte ativa 

dos transformadores, estão apresentadas na Tabela 6, sendo os resultados 

obtidos considerados satisfatórios, pois estão de acordo com comentários do item 

4.1 e com os valores limites apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 6. Propriedades dos óleos isolantes após enchimento do transformador. 

FLUIDO ISOLANTE 

ENSAIO MÉTODO  AV 58 

(n0 série 452.257) 

ENVIROTEMP® 

FR3™ 

(n0 série 452.258) 

BIOTEMP® 

(n0 série 452.260) 

Índice de Neutralização  

(mg KOH/g óleo) 

ABNT NBR 

14248 
0,01 0,03 0,01 

Teor de Água  

(ppm m/m) 

ABNT NBR 

10710 - B 
5 26 81 

Fator de Potência a 20ºC 

(%) 

ABNT NBR 

12133 
0,01 0,14 0,05 

Fator de Potência a 100ºC  

(%) 

ABNT NBR 

12133 
0,27 5,0 1,6 

Rigidez Dielétrica  

(kV) 

ABNT NBR 

6869 
48 58 45 

Tensão Interfacial 

(dina/cm) 

ASTM D971-

91 
46,5 25,5 26,4 

 

 

Por fim, para possibilitar o diagnóstico de possíveis falhas ou degradação 

dos materiais empregados durante a avaliação dos transformadores de 

distribuição em laboratório e em campo, foram determinadas as condições iniciais 

dos teores de gases dissolvidos no óleo isolante após o enchimento do 

transformador. Os valores iniciais destes teores estão apresentados na Tabela 7. 

Não existe norma técnica informando sobre os limites admissíveis para gases 

dissolvidos em óleo vegetal isolante. De uma forma geral, os valores apresentados 

estão de acordo com o informado no guia de análise de gases dissolvidos para o  

Envirotemp® FR3™, disponibilizado pela COOPER POWER SYSTEM (COOPER 

POWER SYSTEMS, 2006a) e serão usados como parâmetros iniciais para 

comparações no caso de falhas nos próximos ensaios. 
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Tabela 7. Análise de gases dissolvidos no óleo isolante após enchimento. 

FLUIDO ISOLANTE 

GÁS AV 58 

(n0 série 452.257) 

ENVIROTEMP® 

FR3™ 

(n0 série 452.258) 

BIOTEMP® 

(n0 série 452.260) 

HIDROGÊNIO (H2)  ND 26 ND 

OXIGÊNIO (O2)  31178 2733 27441 

NITROGÊNIO (N2)  65865 30385 57336 

METANO (CH4) ND ND ND 

MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 3 11 ND 

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 737 317 892 

ETILENO (C2H4) ND ND ND 

ETANO (C2H6) ND 3 ND 

ACETILENO (C2H2) ND ND ND 

TOTAL DE GASES COMBUSTÍVEIS 3 40 ND 

TOTAL DE GASES 97783 33475 85669 

DIAGNÓSTICO NORMAL NORMAL NORMAL 
ND = Não Detectado. 

 

4.3. ENSAIOS ELÉTRICOS EM TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Ensaios de medição de perdas em vazios e perdas em curto-circuito 

foram realizados para determinar os valores de perdas em vazio, referidas a uma 

onda senoidal e a corrente de excitação e, para medir as perdas em carga e a 

impedância de curto-circuito do transformador, referidas a 75 °C. Os resultados 

destes ensaios estão apresentados na Tabela 8. 
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Tabela 8. Medição das perdas em vazio e em carga dos transformadores de 

distribuição. 

FLUIDO 

ISOLANTE 

NÚMERO 

DE SÉRIE 

PERDAS 

EM VAZIO 

(W) 

CORRENTE 

DE 

EXCITAÇÃO 

(%) 

PERDAS EM 

CARGA 

 (75 ºC) 

(W) 

PERDAS 

TOTAIS 

 (75 ºC) 

(W) 

AV 58 452.257 90,4 1,25 424,5 514,9 

Envirotemp® FR3™ 452.258  84,3 0,91 415,5 499,8 

Biotemp® 452.260  84,3 0,88 428,7 513,0 

 

 

Em todos os casos avaliados os transformadores atenderam aos valores 

admissíveis de perdas em vazio (120 W), perdas totais (520 W) e corrente de 

excitação (2,7%), prescritos na norma ABNT NBR 5440. Deve-se notar, entretanto, 

que as perdas em carga medidas, em todos os casos, foram superiores aos 

valores presumidos nesta norma (520 W – 120 W = 400 W). 

Ensaios de elevação de temperatura foram realizados para determinar a 

elevação média da temperatura dos enrolamentos e do óleo isolante do 

transformador. Os resultados obtidos no ensaio normalizado para os três 

transformadores avaliados estão apresentados na Tabela 9.  
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Tabela 9. Ensaio de elevação de temperatura para os transformadores de 

distribuição. 

ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA EM RELAÇÃO AO 

AMBIENTE (ºC) 
FLUIDO 

ISOLANTE 

NÚMERO 

DE 

SÉRIE 
TOPO 

DO 

ÓLEO 

TERMINAIS 

H1-H2 

TERMINAIS 

X1-X2 

TERMINAIS 

X2-X3 

TERMINAIS 

X1-X3 

AV 58 452.257  44,3 48,8 50,7 50,1 50,0 

Envirotemp® 

FR3™ 

452.258  
40,8 

54,6 55,6 
55,6 55,3 

Biotemp® 452.260  46,8 54,3 54,5 54,9 55,3 

 

Os dados da Tabela 9 mostram que para o transformador preenchido com 

óleo mineral as elevações de temperatura do óleo e dos enrolamentos foram 

inferiores aos valores máximos admissíveis prescritos pelas normas técnicas     

(50 ºC para o óleo e 55 ºC para os enrolamentos). Para o transformador 

preenchido com Envirotemp® FR3™, os valores obtidos para os enrolamentos 

foram, em geral, superiores aos valores máximos e para o transformador 

preenchido com Biotemp® os valores obtidos foram inferiores, porém próximos do 

limite máximo admissível.  

Como os transformadores de distribuição avaliados têm projeto e montagem 

idêntica, observou-se que a elevação de temperatura dos enrolamentos dos 

transformadores preenchidos com óleo vegetal foi sempre superior àquela medida 

com óleo mineral, com diferenças em torno de 5 ºC. 

Em complemento ao ensaio normalizado, os transformadores foram 

submetidos ao ensaio de elevação de temperatura com ciclos de carga 

residenciais. As Figuras 4, 5 e 6 mostram, respectivamente, a elevação de 

temperatura do topo do óleo, a temperatura média dos enrolamentos e do ponto 
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mais quente para os transformadores de distribuição preenchidos com óleos 

mineral e vegetais. 
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Figura  4. Elevação da temperatura do topo do óleo em ciclos residenciais para os 

transformadores de distribuição preenchidos com OMI e OVI. 
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Figura  5. Elevação da temperatura média dos enrolamentos em ciclos 

residenciais para os transformadores de distribuição preenchidos com OMI e OVI. 
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Figura  6. Elevação da temperatura média do ponto mais quente em ciclos 

residenciais para os transformadores de distribuição preenchidos com OMI e OVI. 

 
Na aplicação de ciclos de carga residenciais de 140 %, foi possível observar 

que a elevação de temperatura do topo do óleo atingiu a máxima de 

aproximadamente 60 ºC, ao final da ponta de carga, particularmente para os 

transformadores preenchidos com óleo vegetal. A elevação de temperatura do 

ponto mais quente foi em torno de 7 ºC superior para os transformadores com óleo 

vegetal, durante a ponta do ciclo de carga simulado.  

A operação dos enrolamentos com maior elevação de temperatura pode 

provocar uma aceleração no envelhecimento do transformador. Ainda que os 

fabricantes de óleo vegetal afirmem que o transformador possa operar com 

elevação de temperatura mais alta, em torno de 80 ºC, sem causar 

envelhecimento precoce da isolação, não se tem conhecimento acumulado para 

avaliar a compatibilidade do papel Kraft impregnado, verniz, tintas, borrachas e 

aço silício para níveis mais elevados de temperatura.  

Adicionalmente, segundo os fabricantes do OVI, a operação do 
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transformador em temperatura mais elevada possibilita tanto a extensão da vida 

útil de equipamentos antigos quanto o aumento da potência nominal de 

transformadores novos. É esperado que um transformador de potência típico 

isolado a óleo vegetal apresente em comparação ao mesmo tipo de equipamento 

isolado a OMI, sua vida estendida em torno de 3,5 vezes. É esperado também um 

aumento na vida útil do isolamento sólido, justificado pelo tempo inicial de 

degradação do papel termoestabilizado quando em contato com óleo vegetal, que, 

segundo a literatura, é em geral de 5 a 8 vezes inferior ao do papel impregnado 

com óleo mineral. Em se tratando de papel Kraft, é esperado um aumento de 10 

vezes na vida útil do isolamento sólido em comparação ao OMI (McSHANE, 2006). 

A umidade é um agente poderoso no envelhecimento precoce do papel isolante 

(BOGNAR et al., 1990). Dentro deste contexto o óleo vegetal é referenciado como 

agente secante do papel desacelerando o envelhecimento do isolamento sólido. 

Dessa forma, os equipamentos isolados com OVI poderiam operar com maiores 

teores de umidade sem prejudicar, com isto, o isolamento sólido. 

Foram realizados ensaios de impulso atmosférico nos três transformadores 

de distribuição preenchidos com óleos mineral e vegetais isolantes, para verificar 

as condições de suportabilidade da isolação do transformador.  

Os impulsos com ondas plenas servem para verificação da isolação de cada 

terminal do enrolamento em relação aos outros terminais dos enrolamentos do 

transformador e a massa. Estão representados nos oscilogramas  pelas curvas da 

corrente medida, em cor vermelha, e da tensão aplicada a cada terminal do 

enrolamento de alta tensão, na cor azul. Temos 4 impulsos com valor reduzido e 

especificado representados para a corrente e a tensão. No eixo das ordenadas 

temos a representação da tensão e da corrente normalizadas, em porcentagem da 

amplitude das ondas aplicadas. Os valores nominais aplicados são especificados 
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no item 3.6.2. No eixo das abscissas temos a representação do tempo em µs, 

sendo que cada divisão representa 10µs. 

Os impulsos com ondas cortadas servem para verificação da isolação das 

espiras iniciais de cada enrolamento. Estão representadas no oscilograma  pelas 

curvas de tensão medida, na cor verde. Temos 3 impulsos com valor reduzido e 

especificado. No eixo das ordenadas temos a representação da tensão. Os valores 

nominais aplicados são especificados no item 3.6.2. No eixo das abscissas temos 

a representação do tempo em µs, sendo que cada divisão representa 1µs. 

Todas as ondas plenas e cortadas, reduzidas e com valor especificado 

estão sobrepostas propositalmente para identificar diferenças entre os 

oscilogramas de mesmo tipo. A não ocorrência de diferença significa ausência de 

falha.  

Os resultados obtidos nesses ensaios estão apresentados graficamente nas 

Figuras 7 a 9. 

De um modo geral, pode-se verificar que os três transformadores de 

distribuição cedidos pela Romagnole apresentaram oscilogramas similares para os 

ensaios de impulso atmosférico aplicados aos terminais H1 e H2, não 

apresentando qualquer indício que possa sugerir um defeito incipiente. 

    

(a) Terminal H1     (b) Terminal H2 

Figura  7. Ensaio do transformador isolado com óleo mineral AV 58 (nº de série 

452.257). 
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(a) Terminal H1     (b) Terminal H2 

Figura  8. Ensaio do transformador isolado com óleo vegetal Envirotemp® FR3™ 

(nº de série 452.258). 

 

 

    

(a) Terminal H1     (b) Terminal H2 

Figura  9. Ensaio do transformador isolado com óleo vegetal Biotemp® (nº de 

série 452.260).    

 
Os três transformadores de distribuição também foram submetidos ao 

ensaio de tensão induzida para verificar as condições da isolação entre espiras 

dos enrolamentos do transformador. Não se observou nenhuma evidência de 

defeito ou descarga disruptiva interna nos ensaios aplicados aos transformadores 

de distribuição. 

Por fim, os transformadores foram submetidos ao ensaio de tensão aplicada 

para verificar as condições da isolação entre enrolamentos e entre enrolamentos e 

o tanque do transformador. O transformador preenchido com Biotemp® 

apresentou descarga disruptiva interna, enquanto que os demais transformadores 

não apresentaram nenhuma evidência de defeito ou descarga disruptiva interna 
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durante a aplicação do ensaio.  

 

Foram realizadas análises de gases dissolvidos nos óleos isolantes após os 

ensaios dielétricos sendo confirmado o diagnóstico de descarga interna no 

equipamento isolado a Biotemp®, conforme mostrado na Tabela 10, em função do 

alto teor de acetileno formado. 

 

Tabela 10. Gases dissolvidos nos óleos isolantes após os ensaios dielétricos. 

FLUIDO ISOLANTE 

GÁS AV 58 

(n0 série 452.257) 

ENVIROTEMP® 

FR3™  

(n0 série 452.258) 

BIOTEMP®  

(n0 série 452.260) 

HIDROGÊNIO (H2) ND 25 17 

OXIGÊNIO (O2) 33519 2770 7531 

NITROGÊNIO (N2) 70757 63400 44821 

METANO (CH4) ND 3 3 

MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 18 37 63 

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 850 2169 1771 

ETILENO (C2H4) ND ND 8 

ETANO (C2H6) ND 268 ND 

ACETILENO (C2H2) ND ND 101 

DIAGNÓSTICO NORMAL NORMAL FALHA 
   ND = Não Detectado. 

 

A inspeção interna realizada no transformador avariado (n0 de série 

452.260) indicou defeito permanente do enrolamento de alta tensão em relação à 

massa. Para melhor avaliação da causa e extensão do defeito, este transformador 

foi enviado para o fabricante para proceder a sua recuperação. O fabricante 

realizou o conserto do transformador. Após o reparo, o transformador foi 

novamente submetido aos ensaios de medição de perdas em vazio e corrente de 
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excitação, perdas em carga, tensão aplicada, tensão induzida e impulso 

atmosférico, não apresentando sinais de descarga disruptiva interna ou evidências 

de defeito. Antes da instalação desse transformador na rede rural da COPEL 

Distribuição, em Cascavel, foi retirada uma amostra do óleo para a realização de 

ensaios físico-químicos e de gás-cromatografia, além de completado o nível do 

fluido isolante. Os resultados dos ensaios físico-químicos para o óleo vegetal 

Biotemp®, após a manutenção do transformador pelo fabricante, estão 

apresentados na Tabela 11.  

 

Tabela 11. Propriedades do óleo vegetal Biotemp® após manutenção do 

transformador pelo fabricante (nº de série 452.260). 

ENSAIO MÉTODO BIOTEMP® 

Índice de Neutralização (mg KOH/g óleo) ABNT NBR 14248 0,05 

Teor de Água (ppm m/m) ABNT NBR 10710 - B 93 

Fator de Potência a 20ºC(%) ABNT NBR 12133 0,9139 

Fator de Potência a 100ºC (%) ABNT NBR 12133 3,2 

Rigidez Dielétrica (kV) ABNT NBR 6869 31 

Tensão Interfacial (dina/cm) ASTM D971-91 24,9 

   

Apesar da redução da rigidez dielétrica, se comparada com o valor obtido 

para o óleo novo (Tabela 3), os resultados obtidos após a manutenção pelo 

fabricante (Tabela 11) estão de acordo com as prescrições da norma               

ABNT NBR 15422. No óleo isolante desse mesmo transformador foi realizada a 

análise de gases dissolvidos, cujos resultados são apresentados na Tabela 12. Os 

resultados obtidos podem ser diagnosticados como normais. 
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Tabela 12. Gases dissolvidos no óleo vegetal Biotemp®, após manutenção do 

transformador pelo fabricante. 

GÁS ppm 

HIDROGÊNIO (H2) ND 

OXIGÊNIO (O2) 13.083 

NITROGÊNIO (N2) 60.170 

METANO (CH4) ND 

MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 24 

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 1.168 

ETILENO (C2H4) ND 

ETANO (C2H6) ND 

ACETILENO (C2H2) 1 

DIAGNÓSTICO NORMAL 

 

Os três transformadores de distribuição isolados com OMI e OVI foram 

instalados na rede rural da COPEL Distribuição, na Fazenda Barater, Estrada Rio 

da Paz, em Cascavel (Tabela 13 e Figura 10). 

 

Tabela 13. Localização dos transformadores de distribuição no sistema de 

distribuição da COPEL Distribuição. 

FLUIDO ISOLANTE 
NÚMERO DE 

SÉRIE 

NÚMERO DA 

CHAVE 
RAMAL 

AV 58 452.257 81776V1331 8-56-26  

Envirotemp® FR3™ 452.258  81776V1333 8-56-26-6 

Biotemp® 452.260  81776V1334 8-56-26-8 

 

Pela proposição inicial deste projeto, os três transformadores de distribuição 

deveriam permanecer em operação por pelo menos entre seis e doze meses, para 

possibilitar a avaliação de seu desempenho em condições de operação normal no 

sistema da COPEL Distribuição. Ao final deste período, deveriam ser retirados de 
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operação para repetição dos ensaios de laboratório e para avaliação da 

compatibilidade dos materiais com os óleos mineral e vegetais utilizados. 

    

       

Figura  10. Transformadores de distribuição instalados na região rural de 

Cascavel, na linha de distribuição da COPEL. 

 
Após apenas seis dias de sua instalação na rede de distribuição, foi 

notificada a falha do transformador de distribuição preenchido com óleo vegetal 

Biotemp® (nº de série 452.260), supostamente causada por descarga atmosférica. 

A Figura 11 mostra detalhes da parte ativa, durante a inspeção interna realizada, 

indicando falha no enrolamento de alta tensão, possivelmente por deficiência no 

processo de fabricação ou de recuperação do transformador.  

 

    
Figura  11. Detalhe interno do transformador isolado com óleo vegetal Biotemp® 

(n0 de série 452.260), após avaria em campo. 
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Análises físico-químicas e de gás-cromatografia realizadas no óleo vegetal 

Biotemp®, retirado do transformador avariado (n0 de série 452.260), indicaram 

degradação acentuada das características do fluido isolante, com elevados teores 

de gases combustíveis, indicativos da ocorrência de descarga elétrica no óleo 

isolante, conforme mostrado nas Tabelas 14 e 15. 

 

Tabela 14. Propriedades do óleo vegetal Biotemp®, antes e após falha em campo 

do transformador nº de série 452.260. 

ENSAIO MÉTODO 
APÓS 1ª 

RECUPERAÇÃO 

APÓS FALHA  

EM CAMPO 

Índice de Neutralização 

(mg KOH/g óleo) 
ABNT NBR 14248 0,05 0,06 

Teor de Água (ppm m/m) ABNT NBR 10710 - B 93 115 

Densidade a 20ºC (g/ml) ABNT NBR 12133 0,9139 0,9144 

Tangente Delta a 90ºC (%) ABNT NBR 12133 3,2 14,0 

Rigidez Dielétrica (kV) ABNT NBR 6869 31 26 

Tensão Interfacial (dina/cm) ASTM D971-91 24,9 23,9 

 

Tabela 15. Gases dissolvidos no óleo vegetal Biotemp®, antes e após falha em 

campo do transformador nº de série 452.260. 

GÁS APÓS 1ª RECUPERAÇÃO APÓS FALHA EM CAMPO 

HIDROGÊNIO (H2) ND 5570 

OXIGÊNIO (O2) 13083 10193 

NITROGÊNIO (N2) 60170 48396 

METANO (CH4) ND 8967 

MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 24 36093 

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 1168 87318 

ETILENO (C2H4) ND 24398 

ETANO (C2H6) ND 1457 

ACETILENO (C2H2) 101 40916 

DIAGNÓSTICO NORMAL FALHA 
       ND = Não Detectado. 



 

Aplicação de óleo vegetal como meio isolante em equipamentos elétricos, em substituição ao óleo mineral. 

59

A fim de avaliar o desempenho em campo dos três transformadores de 

distribuição fabricados especialmente para este projeto, decidiu-se encaminhar o 

transformador avariado para o fabricante refazer sua parte ativa. Foram adquiridos 

aproximadamente 50 litros de óleo vegetal Biotemp®, fabricado pela ABB, para 

sua isolação. Ainda que o fabricante do óleo tenha se comprometido, por diversas 

vezes, em fornecer este volume de óleo isolante, não se obteve sucesso em tal 

negociação. 

Devido a um forte vendaval ocorrido no início de setembro de 2006 na 

região de Cascavel ocorreu a queda do poste que sustentava o transformador de 

distribuição, preenchido com Envirotemp® FR3™ (nº de série 452.258). Em função 

da queda, os radiadores do transformador ficaram danificados, permitindo o 

vazamento total do óleo isolante, com conseqüente contaminação de sua parte 

ativa por umidade. A Figura 12 mostra o estado do transformador avariado. 

 

    

Figura  12. Detalhe do transformador isolado com óleo vegetal Envirotemp® 

FR3™ (n0 de série 452.258). 

 
O transformador com óleo vegetal Envirotemp® FR3™ (n0 de série 452.258) 

permaneceu em operação no sistema de distribuição da COPEL por um período 

de oito meses. Devido ao vazamento do óleo isolante e contaminação de sua parte 
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ativa, ficou inviabilizada a avaliação do estado (degradação) dos materiais 

internos, empregados em sua fabricação. O transformador foi enviado para o 

fabricante, para proceder a sua recuperação, secagem e reenchimento com óleo 

vegetal Envirotemp® FR3™, para posterior instalação no campo. 

Estima-se que após a recuperação dos transformadores, serão necessários 

pelo menos seis meses de operação no sistema de distribuição da COPEL para 

avaliação do seu desempenho em campo. Independente disto, o desempenho 

destes transformadores será monitorado periodicamente e os resultados obtidos 

posteriormente publicados.  

 

4.4. ENSAIOS ELÉTRICOS EM REGULADORES DE TENSÃO 

 

Foram realizadas as medições de perdas em vazio, perdas em carga e 

corrente de excitação em três reguladores de tensão monofásicos novos, 

fabricados pela COOPER POWER SYSTEMS, sendo um preenchido com óleo 

mineral e os outros dois, preenchidos com óleo vegetal Envirotemp® FR3™. Os 

três reguladores de tensão ensaiados eram do tipo B, com o enrolamento série 

fabricado em alumínio e o enrolamento comum, em cobre.  

As perdas em vazio e em carga medidas foram similares para os três 

equipamentos ensaiados, conforme mostrado na Tabela 16, válidas para a 

derivação 16R. 
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Tabela 16. Medição das perdas em vazio e em carga dos reguladores de tensão. 

FLUIDO ISOLANTE 
NÚMERO 

DE SÉRIE 

PERDAS 

EM 

VAZIO 

(W) 

CORRENTE 

EXCITAÇÃO 

(%) 

PERDAS EM 

CARGA A 

75 ºC 

(W) 

PERDAS 

TOTAIS 

 A 75 ºC 

(W) 

AV-58 

(3 radiadores) 
3701753-4 1.383 3,0 3.678 5.061 

Envirotemp® FR3™ 

(2 radiadores) 
3701096-4 1.420 3,1 3.582 5.002 

Envirotemp® FR3™ 

(3 radiadores) 
3701495-3 1.366 3,1 3.683 5.049 

Os três reguladores de tensão também foram submetidos ao ensaio de 

elevação de temperatura normalizado. Os resultados obtidos estão resumidos na 

Tabela 17. 

 

Tabela 17. Ensaio de elevação de temperatura nos reguladores de tensão. 

ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA (ºC) 

FLUIDO ISOLANTE 
NÚMERO 

DE SÉRIE 
TOPO 

DO 

ÓLEO 

TERMINAIS 

S - L 

TERMINAIS  

L - SL 

MÉDIA DOS 

ENROLAMENTOS 

AV-58 

(3 radiadores) 
3701753-4 34,1 49,8 45,2 47,5 

Envirotemp® FR3™ 

(2 radiadores) 
3701096-4 40,6 56,6 65,3 61,0 

Envirotemp® FR3™ 

(3 radiadores) 
3701495-3 36,3 47,9 41,6 44,8 

 

A elevação de temperatura do topo do óleo foi maior para os dois 

reguladores preenchidos com óleo vegetal (Tabela 17). Considerando-se apenas 

os dois reguladores de tensão com 3 conjuntos de radiadores, a elevação de 

temperatura do óleo foi aproximadamente 2 ºC superior quando o equipamento é 

isolado com óleo vegetal. O regulador de tensão com apenas dois conjuntos de 
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radiadores, por razões óbvias, apresentou elevação de temperatura do óleo 

superior, da ordem de 6 ºC, em relação à elevação de temperatura medida para o 

equipamento preenchido com OMI. 

As curvas da Figura 13 mostram a evolução da temperatura do topo do óleo 

para os três reguladores de tensão ensaiados. Pode-se verificar que, a constante 

de tempo para a elevação de temperatura do fluido vegetal é mais elevada em 

relação ao fluido mineral, em conseqüência de sua maior viscosidade. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Hora

�
T

 (
ºC

) 
 .

Envirotemp FR3 - 2 Radiadores

Envirotemp FR3 - 3 Radiadores

Óleo Mineral - 3 Radiadores

 

Figura  13. Elevação da temperatura do topo do óleo para os reguladores de 

tensão. 

 
A elevação de temperatura dos enrolamentos, determinada pela medição da 

resistência a quente, por outro lado, não confirmou a expectativa de que os 

enrolamentos dos reguladores de tensão preenchidos com óleo vegetal operam 

com maior temperatura. Os resultados do ensaio indicaram que o regulador de 

tensão com óleo vegetal apresentou elevação de temperatura média dos 

enrolamentos em torno de 3 ºC inferior à do regulador de tensão preenchido com 
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óleo mineral, ambos com 3 conjuntos de radiadores. Este resultado contraria 

também os verificados na avaliação realizada em transformadores de distribuição.  

Essas elevações de temperatura inferiores observadas para os reguladores 

preenchidos com óleo vegetal podem ser justificadas eventualmente por 

diferenças construtivas nos sistemas de resfriamento dos enrolamentos série e 

comum, o que é razoável de se supor, considerando que estes equipamentos 

foram fabricados em lotes diferentes e para aplicações diferentes. Diferenças 

adicionais na medição da elevação de temperatura do enrolamento série dos 

reguladores de tensão podem ser atribuídas a problemas de contato no comutador 

de derivações. 

Para o regulador de tensão com óleo vegetal e apenas dois conjuntos de 

radiadores, por outro lado, a elevação de temperatura medida para os 

enrolamentos série e comum foi superior a 55 ºC, indicando que o sistema de 

resfriamento do equipamento é insuficiente para a potência nominal de 400 kVA, 

de acordo com as normas ABNT NBR 5356-1993 e 5380-1993. 

O cálculo da temperatura média dos enrolamentos dos reguladores de 

tensão, a partir das perdas medidas e da corrente aplicada no ensaio de elevação 

de temperatura normalizado, por outro lado, permitiu verificar que a elevação de 

temperatura média dos enrolamentos dos equipamentos preenchidos com óleo 

vegetal foi superior àquela do regulador de tensão preenchido com óleo mineral. 

Comparando-se apenas os dois reguladores de tensão avaliados com 3 conjuntos 

de radiadores, pode-se observar na Figura 14 que a elevação de temperatura 

média dos enrolamentos, calculada para o regulador de tensão com óleo vegetal, 

é da ordem de 2 ºC superior ao valor correspondente calculado para o 

equipamento com óleo mineral, conforme esperado. 
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Figura  14. Elevação da temperatura média dos enrolamentos. 

 

 

Os três reguladores de tensão foram submetidos ao ensaio de tensão 

induzida para verificação das condições da isolação entre espiras dos 

enrolamentos do regulador de tensão. Não se observou nenhuma evidência de 

defeito ou descarga disruptiva interna nos ensaios aplicados aos três 

equipamentos. 
Adicionalmente, os reguladores de tensão foram submetidos ao ensaio de 

tensão aplicada para verificação das condições da isolação entre enrolamentos e 

entre enrolamentos e tanque do regulador de tensão. Dos três equipamentos 

avaliados neste ensaio, apenas o regulador de tensão com três conjuntos de 

radiadores e preenchido com óleo vegetal (n0 de série 043701495-3) apresentou 

descarga disruptiva interna. A repetição do ensaio de tensão aplicada nesse 

regulador, entretanto, não mais causou a ocorrência de descarga disruptiva 

interna. Para os outros dois reguladores de tensão, no entanto, foram percebidos 

ruídos de centelhamento interno durante os ensaios realizados.  

As Tabelas 18 e 19 mostram, respectivamente, as propriedades físico-
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químicas dos óleos isolantes empregados nos reguladores de tensão e o teor de 

gases determinado antes e após a realização dos ensaios de perdas, elevação de 

temperatura, tensão induzida e tensão aplicada.  

A partir dos dados da Tabela 18 é possível observar que o óleo vegetal 

Envirotemp® FR3™, utilizado em dois reguladores de tensão, apresentou fator de 

potência atípico, com valor muito elevado em comparação ao OMI. Além disso, 

este óleo apresentou um ponto de fulgor inferior ao valor mínimo recomendado, 

que é de 275 ºC. Essa diminuição no ponto de fulgor é justificada pela mistura 

realizada, em proporção desconhecida, dos dois óleos após a substituição do OMI 

pelo OVI. 

Os teores de gases dissolvidos nos óleos isolantes, determinados antes e 

após a realização dos ensaios elétricos (Tabela 19), não indicaram a formação de 

gases combustíveis, mesmo para o regulador de tensão que apresentou falha 

temporária no ensaio de tensão aplicada (nº de série 043701495-3).  
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Tabela 18. Propriedades físico-químicas dos óleos isolantes dos reguladores de 

tensão. 

FLUIDO ISOLANTE 

ENSAIO MÉTODO  AV-58 

3 RADIADORES 

ENVIROTEMP® 

FR3™ 

3 RADIADORES 

ENVIROTEMP® 

FR3™ 

2 RADIADORES 

Índice de Neutralização 

(mg KOH/g óleo) 

ABNT NBR 

14248 
0,01 0,03 0,03 

Teor de Água (ppm m/m) 
ABNT NBR 

10710 - B 
14 50 50 

Densidade a 20ºC (g/ml) 
ABNT NBR 

12133 
0,8836 0,9178 0,9179 

Fator de Potência a 100ºC 

(%) 

ABNT NBR 

12133 
0,93 9,7 7,0 

Rigidez Dielétrica (kV) 
ABNT NBR 

6869 
48 49 50 

Tensão Interfacial (dina/cm) 
ASTM D971-

91 
38,6 17,3 17,2 

Viscosidade a 40ºC (cSt) 
ABNT NBR 

10441 
9,56 32,27 32,26 

Ponto de Fulgor (°C) 
ABNT NBR 

11341 
142 235 237 

Ponto de Combustão (°C) 
ABNT NBR 

11341 
157 337 339 
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Tabela 19. Gases dissolvidos no óleo isolante antes e após os ensaios de perdas, 

elevação de temperatura, tensão aplicada e tensão induzida. 

FLUIDO ISOLANTE 

AV-58 

(3 RADIADORES) 

ENVIROTEMP® FR3™

 (3 RADIADORES) 

ENVIROTEMP® 

FR3™ 

 (2 RADIADORES) 

GÁS 

ANTES APÓS ANTES APÓS ANTES APÓS 

HIDROGÊNIO (H2) 23 ND ND 14 25 18 

OXIGÊNIO (O2) 2245 35330 32817 11254 2521 8086 

NITROGÊNIO (N2) 38256 72148 69066 54626 43710 56542 

METANO (CH4) ND ND ND ND ND ND 

MONÓXIDO DE 

CARBONO (CO) 

21 68 73 19 23 36 

DIÓXIDO DE CARBONO 

(CO2) 

248 1178 1009 482 592 1056 

ETILENO (C2H4) ND ND ND ND ND ND 

ETANO (C2H6) ND ND ND ND ND ND 

ACETILENO (C2H2) ND ND ND ND ND ND 

DIAGNÓSTICO NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL NORMAL 
 ND = Não Detectado. 

  

Finalmente, os três reguladores de tensão foram submetidos ao ensaio 

de impulso atmosférico.  

Foram realizados ensaios de impulso atmosférico nos três reguladores de 

tensão preenchidos com óleos mineral e vegetal isolante, para verificar as 

condições de suportabilidade da isolação empregada no regulador de tensão. 

Estão representados nos oscilogramas  pelas curvas da corrente medida, 

em cor vermelha, e da tensão aplicada aos terminais do enrolamento série e 

comum, na cor azul. Temos 3 impulsos com valor reduzido e especificado 

representados para a corrente e a tensão. No eixo das ordenadas temos a 

representação da tensão e da corrente normalizadas, em porcentagem da 

amplitude das ondas aplicadas. Os valores nominais aplicados são especificados 
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no item 3.7.2. No eixo das abscissas temos a representação do tempo em µs, 

sendo que cada divisão representa 10µs. 

Os impulsos com ondas cortadas servem para verificação da isolação das 

espiras iniciais de cada enrolamento. Estão representadas no oscilograma  pelas 

curvas de tensão medida, na cor verde. Temos 3 impulsos com valor reduzido e 

especificado. No eixo das ordenadas temos a representação da tensão. Os valores 

nominais aplicados são especificados no item 3.7.2. No eixo das abscissas temos 

a representação do tempo em µs, sendo que cada divisão representa 1µs. 

Todas as ondas plenas e cortadas, reduzidas e com valor especificado 

estão sobrepostas propositalmente para identificar diferenças entre os 

oscilogramas de mesmo tipo. A não ocorrência de diferença significa ausência de 

falha.  

Os resultados obtidos para este ensaio estão apresentados graficamente 

nas Figuras 15 e 16. 

 

    

(a) Terminais S+L     (b) Terminal SL 

Figura  15. Ensaio no regulador de tensão preenchido com óleo AV-58 (nº de série 

43701753-4). 
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             (a)              (b) 

Figura  16. Ensaio nos reguladores de tensão preenchidos com óleo Envirotemp® 

FR3™ (Terminais S+L), com (a) 3 radiadores (nº de série 43701495-3) e (b) 2 

radiadores (nº de série 37010964 – 2). 

 

 
Os dois reguladores de tensão preenchidos com OVI apresentaram 

descarga disruptiva interna durante a realização do ensaio de impulso atmosférico. 

Por outro lado, não se observou evidências de defeito na realização do ensaio no 

regulador de tensão preenchido com OMI.  

Após 48 horas da realização do ensaio de impulso atmosférico, coletou-se 

uma amostra de óleo vegetal dos dois equipamentos danificados, porém, 

novamente, não foram constatadas evidências da falha registrada pela análise dos 

teores de gases dissolvidos no óleo isolante (dados não apresentados). 

O regulador de tensão com número de série 3701096-4 foi aberto para 

inspeção, não sendo possível a identificação de qualquer defeito interno. Para 

facilitar a localização do defeito, pelo reforço do ponto de falha, o regulador de 

tensão com número de série 43701495-3 foi submetido a um novo ciclo de ensaios 

de impulso atmosférico. Para tanto, foram realizadas algumas aplicações de ondas 

plenas de impulso atmosférico, com tensão de crista de 150 kV, sendo observada 

a ocorrência de descarga disruptiva interna em todas elas. Durante a realização 

desse ensaio foram observadas, pela janela de inspeção superior, bolhas e 

fumaça na superfície do OVI, conforme mostrado na Figura 17. Para a localização 
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do defeito, o equipamento avariado foi aberto e retirada a parte ativa para a 

realização de inspeção interna mais detalhada. A Figura 18 mostra a parte ativa 

deste regulador, após sua retirada do tanque. Durante a inspeção, observou-se 

falha na isolação de papel Kraft, na parte superior do enrolamento comum, 

próximo ao núcleo, conforme mostrado na Figura 19. Ou seja, a falha ocorreu pela 

isolação insuficiente entre o enrolamento comum e o núcleo, já que o regulador de 

tensão foi projetado e construído para isolamento com OMI.  

 

   

Figura  17. Evidências da falha constatada no regulador de tensão isolado com  

óleo vegetal Envirotemp® FR3™ (nº de série 43701495-3) durante o ensaio de 

impulso atmosférico, em função da presença de bolhas de ar no óleo. 
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Figura  18. Parte ativa do regulador de tensão avariado, isolado com óleo vegetal 

Envirotemp® FR3™ (nº de série 43701495-3). 

 

 

    

Figura  19. Detalhe da falha na isolação de papel do enrolamento comum do 

regulador de tensão avariado, isolado com óleo vegetal Envirotemp® FR3™ (nº de 

série 43701495-3). 

 

 
Os dois reguladores de tensão avariados foram enviados para substituição 

ou recuperação junto ao fabricante, para alteração da camada isolante. Quando da 
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sua devolução, uma nova bateria de ensaios será executada e se aprovados nos 

ensaios, estes equipamentos serão instalados no sistema da COPEL Distribuição, 

para possibilitar a avaliação do seu desempenho em campo. Após a colocação em 

operação, deverão ser efetuadas coletas semestrais de amostras do óleo isolante 

(monitoramento contínuo) para avaliação da degradação dos materiais 

empregados na construção desses equipamentos. Os resultados obtidos a partir 

desse procedimento serão futuramente divulgados. 

 

4.5. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS 

PARA OS ENSAIOS ELÉTRICOS REALIZADOS NOS 

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO E NOS REGULADORES DE 

TENSÃO  

 

Os resultados obtidos neste estudo para os ensaios elétricos, realizados nos 

transformadores de distribuição e nos regulares de tensão, evidenciam uma 

redução da suportabilidade da isolação desses equipamentos quando preenchidos 

com óleo vegetal se comparados com equipamentos de mesmo projeto, no 

entanto, preenchidos com OMI, independente da origem e do processo de 

fabricação.  Segundo a área de projetos da empresa ABB no Brasil, o emprego de 

óleo vegetal em transformadores requer um aumento da ordem de 10 a 15 % nos 

espaçamentos internos para manter o mesmo nível de isolamento, especialmente 

em regiões da isolação onde o campo elétrico é fortemente não uniforme. Por 

outro lado, a equipe técnica da empresa COOPER POWER SYSTEMS do Brasil, 

alega que não há diferenças significativas nos critérios de projeto de 

transformadores projetados para uso com óleos mineral e vegetal, com exceção 
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do sistema de resfriamento, que deveria ser adequadamente dimensionado 

levando em consideração a maior viscosidade do óleo vegetal. Apesar disso, 

ensaios de laboratório divulgados pela empresa COOPER POWER SYSTEMS 

internacional (COOPER POWER SYSTEMS, 2006b), empregando eletrodos 

simétricos (campo elétrico uniforme), em espaçamentos de até 50 mm, indicaram 

a tendência de maior suportabilidade das isolações na presença de óleo mineral, 

especialmente para maiores espaçamentos entre os eletrodos, para os ensaios de 

tensão disruptiva sob freqüência industrial, impulso atmosférico pleno e impulso 

atmosférico cortado na cauda. 

Assim sendo, apesar de diferenças nos critérios de projeto recomendados 

pelos dois fabricantes de óleo vegetal, há evidências que o espaçamento interno 

entre a parte ativa e os componentes metálicos aterrados dos transformadores 

deve ser calculado com maior margem de segurança, quando a isolação é 

realizada com fluidos de origem vegetal. Como não há dados experimentais que 

comprovem esta hipótese, sugere-se a realização de um estudo para avaliar a 

suportabilidade de eletrodos não simétricos na presença de óleos vegetais. De 

posse destes resultados, poder-se-á propor a especificação de equipamentos com 

óleo vegetal, de modo a garantir a mesma suportabilidade, já comprovada, de 

transformadores similares isolados com óleo mineral. 

Adicionalmente, a substituição do OMI por OVI em transformadores, 

independentemente de seu tamanho e aplicação, deve ser realizada com critério e 

apenas após consulta e adequada avaliação do projeto destes equipamentos 

pelos seus fabricantes.  

Os resultados obtidos nesta dissertação foram divulgados em eventos da 

área e contribuíram para a mudança de posicionamento do corpo técnico da 

empresa COOPER POWER SYSTEMS do Brasil em relação à simples 
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substituição de OMI pelo OVI em transformadores, que passou a divulgar que o 

procedimento, mesmo que em certos casos possível e recomendável, exige 

cautela e, no mínimo, o aval do projetista do equipamento. E, quanto à simples 

troca do OMI pelo OVI em reguladores de tensão projetados para uso com OMI, a 

partir dos resultados obtidos neste estudo essa empresa passou a não 

recomendar mais tal procedimento para seus clientes. Essas atitudes demonstram 

claramente a contribuição deste trabalho na utilização do OVI no setor elétrico. 

 

4.6. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE OS ÓLEOS ISOLANTES E 

MATERIAIS INTERNOS DO TRANSFORMADOR 

 

Foram realizados ensaios para verificação da compatibilidade entre OMI, 

OVI e misturas de OVI/OMI com os principais materiais utilizados em 

transformadores de distribuição, incluindo borracha, verniz, tinta de revestimento 

interno e aço silício.  

Na falta de padronização adequada para OVI, adotou-se neste estudo o 

mesmo procedimento prescrito pela norma ABNT NBR 14274, específica para 

realização do ensaio de compatibilidade com OMI. Segundo a norma               

ABNT NBR 14274 os seguintes critérios são suficientes para indicar a 

incompatibilidade dos materiais com OMI: 

1. Aumento da tangente delta superior a 0,5 % em relação à prova em 

branco. 

2. Redução da tensão interfacial superior a 5 dinas/cm em relação a prova 

em branco. 

3. Aumento do índice de neutralização superior a 0,02 mg KOH/g de óleo 
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em relação a prova em branco. 

As Tabelas 20 e 21 mostram os resultados obtidos para os ensaios de 

compatibilidade de materiais internos do transformador com OMI e óleo vegetal 

Envirotemp® FR3™. Também são apresentados nessas tabelas os resultados 

obtidos para misturas de OVI com OMI, a fim de verificar a compatibilidade entre 

os materiais no caso da substituição do OMI pelo OVI em um equipamento usado.  

Considerando-se os valores limites estabelecidos pela ABNT NBR 14274,  

observou-se: 

1. Compatibilidade do aço silício com os óleos isolantes e misturas 

analisadas.  

2. Compatibilidade da borracha e fio esmaltado com OMI. 

3. Incompatibilidade da tinta de revestimento com OMI,             

Envirotemp® FR3™ e misturas analisadas. 

4. Incompatibilidade da borracha e fio esmaltado com o óleo vegetal 

Envirotemp® FR3™ e misturas analisadas. 

Em geral, os resultados obtidos indicaram compatibilidade do OMI com os 

materiais analisados com exceção da tinta de revestimento. O fornecedor da tinta 

de revestimento utilizada neste estudo foi informado quanto ao resultado obtido. 

Na falta de outro fornecedor, foi utilizada esta mesma tinta para conduzir os 

demais testes. Quanto ao OVI e misturas destes com OMI, com exceção do aço 

silício, todos os demais materiais avaliados se apresentaram incompatíveis com 

estes fluidos.  

No relatório da Doble (MCSHANE e MARTINS, 2003) é comentado que os 

óleos vegetais isolantes são compatíveis com a maioria dos materiais internos do 

transformador. Subentende-se assim, que uma minoria dos materiais não é 

compatível. No entanto, nenhuma referência é feita nesse relatório ou em qualquer 
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outro documento quanto a esta questão.  

Como para realização dos testes foi usada a norma para OMI, não é 

possível concluir se os resultados obtidos neste estudo, para o OVI e misturas 

deste com OMI, realmente são indicativos de incompatibilidade. Ou seja, os 

ensaios de compatibilidade realizados neste trabalho reforçam a necessidade de 

um estudo mais aprofundado sobre o assunto e de elaboração de uma norma 

nacional ou internacional, específica para avaliação da compatibilidade dos 

materiais internos do transformador com OVI e misturas deste com OMI.  

Quando da apresentação dos resultados das Tabelas 20 e 21 em eventos 

nacionais da área, essa necessidade foi amplamente divulgada e defendida. 

Baseado nestes resultados, a coordenação da�Comissão de Estudos de Líquidos 

Isolantes Sintéticos e Naturais (CE-03:010.2) do Comitê Brasileiro de Eletricidade 

(COBEI) assumiu como meta para o terceiro trimestre de 2007 a elaboração de 

uma norma nacional para realização deste tipo de ensaio. 
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Tabela 20. Resultados obtidos para os ensaios de compatibilidade entre o óleo 

vegetal Envirotemp® FR3™, mineral e misturas destes, com tinta e aço silício. 

MATERIAL TESTADO 
FLUIDO 

ISOLANTE 

PROPRIEDADE  

MONITORADA 
Prova 

branca 
Tinta 

Aço 

silício 

Fator de perdas dielétricas a 90 0C (%) 0,06 0,08 0,12 

Índice de neutralização (mg KOH/g óleo) 0,01 0,01 0,01 OMI 

Tensão interfacial (dina/cm) 48,8 41,0 47,9 

     

Fator de perdas dielétricas a 90 0C (%) 1,11 2,50 0,97 

Índice de neutralização (mg KOH/g óleo) 0,06 0,06 0,06 
ENVIROTEMP® 

FR3™ 

Tensão interfacial (dina/cm) 24,0 23,0 23,9 

     

Fator de perdas dielétricas a 90 0C (%) 1,28 1,82 1,22 

Índice de neutralização (mg KOH/g óleo) 0,06 0,06 0,06 

MISTURA 

ENVIROTEMP® 

FR3™/OMI, 93/07 
Tensão interfacial (dina/cm) 23,9 23,9 24,6 

     

Fator de perdas dielétricas a 90 0C (%) 1,22 2,12 1,11 

Índice de neutralização (mg KOH/g óleo)  0,06 0,06 0,06 

MISTURA 

ENVIROTEMP® 

FR3™/OMI, 85/15 
Tensão interfacial (dina/cm)  23,5 23,9 24,4 
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Tabela 21. Resultados obtidos para os ensaios de compatibilidade entre o óleo 

vegetal Envirotemp® FR3™, mineral e misturas destes, com borracha e fio 

esmaltado. 

MATERIAL TESTADO 
FLUIDO 

ISOLANTE 
PROPRIEDADE MONITORADA 

Prova Branca Borracha 
Fio 

Esmaltado 

Fator de perdas 90 0C (%)  0,12 0,22 0,59 

Índice de neutralização (mg KOH/g óleo) 0,01 0,01 0,01 OMI 

Tensão interfacial (dina/cm)  48,4 44,6 46,1 

Fator de perdas 90 0C (%)  1,78 3,56 2,71 

Índice de neutralização (mg KOH/g óleo)  0,06 0,06 0,06 
ENVIROTEMP® 

FR3™ 
Tensão interfacial (dina/cm)  24,2 22,1 22,4 

Fator de perdas 90 0C (%)  1,88 3,51 2,28 

Índice de neutralização (mg KOH/g óleo)  0,06 0,06 0,06 

MISTURA 

ENVIROTEMP® 

FR3™/OMI, 93/07 Tensão interfacial (dina/cm) 24,4 22,4 22,2 

Fator de perdas 90 0C (%)  1,58 4,65 2,71 

Índice de neutralização (mg KOH/g óleo)  0,05 0,06 0,05 

MISTURA 

ENVIROTEMP® 

FR3™/OMI, 85/15 Tensão interfacial (dina/cm)  24,0 22,9 22,5 

 

4.7. ENSAIOS DE ENVELHECIMENTO ACELERADO DO OVI 

 

Visando conhecer o efeito do oxigênio sobre o envelhecimento do OVI foram 

realizados dois testes preliminares de envelhecimento acelerado deste fluido em 

laboratório. Os resultados obtidos estão ilustrados na Tabela 22.  
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Tabela 22. Resultados obtidos para os testes de envelhecimento acelerado do 

óleo vegetal Envirotemp® FR3™, a 95 °C, na presença de cobre metálico e na 

presença e ausência de oxigênio. 

Envelhecimento acelerado 

realizado na PRESENÇA de 

oxigênio 

Envelhecimento acelerado realizado na 

AUSÊNCIA de oxigênio Tempo de 

envelhecimento 

(horas) Viscosidade1 

(cSt) 

Índice de 

neutralização 

 (mg KOH/g óleo) 

Viscosidade1 

(cSt) 

Índice de 

neutralização 

 (mg KOH/g óleo) 

Tan delta a 

90ºC  

(%) 

1 34,10 0,03 34,25 0,03 NR 

23 34,98 0,04 34,58 0,03 4,69 

33 36,29 0,13 34,54 0,03 4,87 

47 40,81 0,54 34,62 0,03 NR 

57 51,13 1,10 34,95 0,03 NR 

73 59,18 1,53 34,60 0,03 NR 

105 NR NR 34,71 0,03 NR 

168 NR NR 34,15 0,03 NR 

216 NR NR 35,14 0,04 NR 

312 NR NR 35,45 0,03 1,60 

412 NR NR 35,73 0,03 2,03 

673 NR NR 37,28 0,03 2,63 

840 NR NR 37,59 0,03 3,81 

1009 NR NR 38,22 0,03 4,15 

1129 NR NR 38,90 0,03 6,20 

1297 NR NR 40,00 0,11 NR 

1634 NR NR 45,09 0,09 8,45 
1 Viscosidade a 40 0C 

NR = Não Registrado 

 

 Avaliando-se os resultados obtidos, é possível observar que o 

envelhecimento acelerado realizado com borbulhamento de oxigênio ocasiona 

alterações significativas nas propriedades físico-químicas do óleo vegetal, a partir 

de 48 horas. Este tempo é extremamente curto se comparado ao do OMI (Tabela 

23), para o qual os indícios de degradação podem ser percebidos em torno de 400 
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horas de envelhecimento, demonstrando que este agente oxidante (oxigênio) é 

muito prejudicial ao desempenho do OVI. Ou seja, o contato entre oxigênio e OVI 

deve ser minimizado para que sua integridade possa ser estendida e garantida. 

Quanto aos resultados obtidos para as amostras envelhecidas na ausência 

de oxigênio, nenhuma alteração significativa foi observada até 1.129 horas de 

envelhecimento, tempo significativamente superior ao obtido na presença de 

oxigênio (48 horas). A partir de 1.297 horas, é possível observar um acréscimo nos 

valores do índice de neutralização e da viscosidade, indicativos da degradação do 

óleo vegetal por oxidação. Os resultados obtidos para o ensaio de fator de perdas 

dielétricas a 90 °C corroboram com os de viscosidade e de índice de 

neutralização.  

 

Tabela 23. Envelhecimento acelerado de OMI, com borbulhamento de oxigênio. 

Parâmetro físico-químico Tempo de 

envelhecimento  

(h) 

Índice de neutralização  

(mg KOH/g óleo) 

Tensão interfacial 

(dina/cm) 

0 0,01 50,5 

24 0,01 49,2 

48 0,01 48,9 

96 0,01 46,5 

144 0,01 45,6 

196 0,01 43,1 

244 0,01 38,7 

292 0,01 36,7 

340 0,01 33,6 

388 0,01 26,4 

436 0,10 15,0 

508 0,22 11,7 

556 0,26 11,5 
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4.8. AVALIAÇÃO DO EFEITO DA ADIÇÃO DO OMI AO OVI 
 

Nesta etapa foi avaliado o efeito da adição do OMI sobre as características 

do OVI, a partir da análise de misturas de OVI (Envirotemp® FR3™) e OMI, com o 

teor de OMI variando de 7 a 75 %. A faixa escolhida baseou-se no residual de OMI 

que ficaria em um equipamento depois de retirada direta do óleo, até um valor 

limitante para complementação do volume em manutenções preditivas. Os 

resultados obtidos para as diferentes misturas preparadas estão apresentados na 

Tabela 24.  

 

Tabela 24. Efeito da adição de OMI (7 a 75 %) sobre as propriedades físico-

químicas do OVI (Envirotemp® FR3™). 

Percentual de OMI adicionado ao OVI (%) 
Parâmetro físico-químico 

0 7 15 30 50 75 100 

Índice de neutralização 

(mg KOH/g óleo) 
0,03 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,01 

Teor de água (ppm) 70 70 69 57 51 41 16 

Fator de potência a 100 0C (%) 2,8 1,68 0,89 0,67 0,65 0,33 0,17 

Rigidez dielétrica (kV) 55 45 46 47 48 48 53 

Tensão interfacial (dina/cm) 27,3 25,6 26,1 25,7 26,6 28,3 50,8 

Densidade a 20 0C (g/ml) 0,9200 0,9171 0,9158 0,9113 0,9056 0,8985 0,8880 

Viscosidade a 40 0C (cSt) 34,19 33,06 30,49 26,44 21,07 14,48 9,63 

 

 Para o índice de neutralização não foram observadas variações 

significativas nos valores obtidos (Tabela 24), sendo os mesmos considerados 

normais. Quanto ao teor de água, os valores obtidos diminuem à medida que 
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aumenta a concentração de OMI na mistura, o que era esperado sendo que no 

óleo vegetal utilizado o teor de água inicial foi de 70 ppm. Os resultados podem ser 

considerados normais, pois a especificação para óleos vegetais novos antes do 

contato com equipamento admite até 200 ppm. 

O fator de perdas dielétricas apresentou valores decrescentes com o 

aumento da concentração de óleo mineral, o que era esperado já que o óleo 

vegetal apresenta valor mais elevado para este ensaio em comparação ao óleo 

mineral (Tabela 4). Os resultados podem ser considerados normais, pois a 

especificação para óleos vegetais novos antes do contato com equipamento 

admite valores de até 4,0 %. A tensão interfacial manteve-se praticamente 

inalterada, conservando os valores típicos para óleos vegetais, mesmo com adição 

de 75 % de OMI no óleo vegetal, este óleo mineral não influenciou nesta 

característica. Este ensaio não consta na especificação para óleos vegetais 

isolantes novos. A densidade das misturas diminuiu com o aumento da 

concentração de OMI, o que era esperado. 

Foram também realizados os ensaios de ponto de fulgor, de combustão e de 

viscosidade cinemática a 40 °C para as misturas contendo diferentes proporções 

de OVI e OMI (Tabela 25). Os resultados obtidos mostram que a adição do OMI ao 

OVI reduz significativamente os pontos de fulgor e de combustão das misturas em 

relação ao OVI puro. A adição de 7 % de OMI foi suficiente para reduzir o ponto de 

fulgor de 319 ºC para 196 ºC enquanto que a adição de 15 % de OMI reduziu o 

ponto de combustão de 347 ºC para 192 ºC. Segundo a norma ABNT NBR 15422 

para que um fluido possa ser considerado de segurança, seu ponto de combustão 

deve ser superior a 300 ºC. Visando definir melhor a concentração limite tolerável 

de OMI misturado ao óleo vegetal em relação à alteração dos pontos de fulgor e 

de combustão foram obtidas novas misturas, cujos resultados estão apresentados 
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na Tabela 26. Para ser considerado fluido de segurança, o OVI pode assumir 

teores de OMI inferiores ou iguais a 7 %. Estes resultados estão em concordância 

com os reportados pela empresa COOPER POWER SYSTEMS (MCSHANE, 

LUKSICH, RAPP, 2003). 

 

Tabela 25. Efeito da adição de OMI (1 – 75 %) sobre os pontos de fulgor e de 

combustão do OVI (Envirotemp® FR3™). 

Parâmetro físico-químico Percentual de OMI 

adicionado ao OVI 

(%) 
Ponto de fulgor 

(0C) 

Ponto de combustão 

(0C) 

0 319 347 

1 282 354 

3 244 354 

5 238 347 

7 196 310 

10 188 242 

15 167 192 

30 160 176 

50 162 174 

75 140 154 

100 142 154 

 

 

Também foi avaliado o efeito da adição do OMI sobre o envelhecimento 

acelerado do OVI na presença de oxigênio (Tabelas 27 e 28). Confirmando 

resultados obtidos anteriormente, o OVI nas condições de ensaio com 

borbulhamento de oxigênio, apresenta a partir de 21 horas de envelhecimento 

alteração significativa nas características avaliadas. Este tempo é um pouco 

diferente do reportado na Tabela 23, o que pode ser justificado pelos diferentes 

lotes de OVI utilizados. 
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Tabela 26. Efeito da adição de OMI (7, 15 e 25 %) sobre o envelhecimento 

acelerado do OVI (Envirotemp® FR3™), na presença de oxigênio. 

Percentual de OMI adicionado ao OVI (%) 

0 7 15 25 

Tempo de 

envelhecimento 

(h) IN1 Viscosid.2 IN1 Viscosid.2 IN1 Viscosid.2 IN1 Viscosid.2 

0 0,03 36,00 0,04 33,25 0,04 30,15 0,01 26,47 

3 0,05 36,16 0,04 33,76 0,04 30,66 0,01 26,89 

7 0,06 37,05 0,06 34,39 0,05 31,21 0,01 27,68 

21 0,23 41,96 0,11 37,80 0,12 34,19 0,07 31,23 

31 0,29 45,77 0,13 39,87 0,14 36,54 0,16 32,80 

45 0,49 54,34 0,18 44,98 0,21 42,15 0,20 37,71 

55 0,59 62,28 0,21 48,65 0,26 45,73 0,21 40,80 

70 0,86 78,39 0,26 55,24 0,31 52,34 0,30 42,02 

79 0,90 91,12 0,30 59,89 0,34 58,66 0,32 48,31 
      1 IN = índice de Neutralização (mgKOH/g óleo). 

     2 Viscosid. = Viscosidade cinemática a 40°C (cSt). 

 

Os resultados obtidos, nas condições em que foi realizado o ensaio de 

envelhecimento acelerado, para as misturas de óleo vegetal com 7, 15 e 25 % de 

OMI, demonstram que, em geral, a partir de aproximadamente 50 horas, ocorre 

alteração significativa na mistura, evidenciado pela elevação em torno de 50 % na 

viscosidade. A partir de aproximadamente 70 horas os resultados para o ensaio de 

índice de neutralização se encontram na ordem de 0,30 mg KOH/g de óleo, que é 

considerado um valor elevado para o OMI em uso. 

Os ensaios de biodegradabilidade realizados indicaram que a mistura 

contendo 15 % de OMI, pode ser considerada biodegradável, utilizando-se como 

parâmetro o estabelecido na norma utilizada no ensaio realizado pelo laboratório 

Bioagri (Anexo 1). 
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CAPÍTULO  4 
 

5. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho pode-se concluir que: 

 

1. Os equipamentos elétricos requerem adoção de critérios de projeto específicos 

para isolação com OVI. 

2. Os equipamentos elétricos isolados a OVI requerem margens de segurança de 

isolação superiores a fim de evitar falhas em ensaios dielétricos de laboratório 

ou de reduzir sua vida útil em campo. 

3. A substituição do OMI por OVI, em equipamentos de alta tensão, deve ser 

realizada com critério e apenas com a prévia análise do projeto do 

transformador ou do regulador de tensão. 

4. Cuidados precisam ser tomados na substituição de OMI por OVI em 

equipamentos elétricos para que o teor de OMI remanescente não ultrapasse  

7 % em havendo interesse na manutenção da propriedade de fluido de 

segurança.   

5. Há necessidade de um estudo mais aprofundado sobre a compatibilidade dos 

materiais internos do transformador com OVI e misturas deste com OMI. 

Sugere-se que a avaliação da compatibilidade não fique restrita a análise do 

fluido isolante e que ensaios complementares nos corpos de prova sob 

investigação, após contato com o fluido isolante, sejam realizados.  

6. Há necessidade de elaboração de uma norma nacional ou internacional, 

específica para avaliação da compatibilidade dos materiais internos do 

transformador com OVI e misturas deste com OMI. 
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7. A falta de norma específica para realização do ensaio de compatibilidade de 

materiais internos do transformador com OVI pode, pelo comprometimento da 

durabilidade dos materiais frente ao OVI, por em risco a vida útil do 

equipamento.  

8. Devido a sua susceptibilidade à oxidação na presença de oxigênio, recomenda-

se que o contato entre o OVI e o oxigênio seja minimizado e que o OVI seja 

usado preferencialmente em equipamentos selados. 

9. Os resultados obtidos neste estudo foram suficientes para alterar a política de 

comercialização de fluidos vegetais isolantes no mercado brasileiro, que 

passou a considerar como fundamental a aprovação do projeto do 

transformador no caso da substituição do OMI pelo OVI. 

 

5.1. SUGESTÕES PARA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS 

  

Visando a continuidade dos estudos referentes à utilização de óleos 

vegetais isolantes em equipamentos elétricos, propõe-se a realização das 

seguintes pesquisas: 

1. Avaliação da compatibilidade de óleos vegetais isolantes em uso com materiais 

internos em equipamentos em operação.  

2. Investigação do aumento do fator de perdas dielétricas do OVI em função do 

seu envelhecimento e do efeito deste aumento sobre os materiais internos do 

equipamento. 

3. Realização de ensaios elétricos em equipamentos de alta tensão 

adequadamente projetados para utilização de OVI. 
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