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RESUMO 
 

O setor elétrico está constantemente sujeito a possibilidades de contaminação 

do meio ambiente com óleo mineral, em decorrência de vazamentos ou até mesmo 

explosões de tanques de transformadores. Para preservar o meio ambiente em 

decorrência desses possíveis acidentes, foram desenvolvidos óleos vegetais 

naturais, à base de ésteres, denominados de fluidos ecologicamente corretos, 

devido sua característica biodegradável e renovável. No entanto, a utilização dos 

fluidos vegetais isolantes no Brasil é bastante recente e limitada em função da 

insuficiência de resultados técnicos, obtidos em campo, que comprovem seu real 

desempenho. Além disso, até o momento não existem no Brasil procedimentos 

técnicos normatizados para realizar a manutenção preventiva e preditiva em 

equipamentos elétricos isolados com esses óleos, enquanto que em nível mundial, 

foi publicada em 11/07/08 a norma IEEE com esta finalidade (IEEE,2008). 

Neste trabalho, avaliou-se a degradação de óleos vegetais isolantes, a partir 

de ensaios de envelhecimento acelerado em laboratório. Para tanto foram realizados 

dois tipos de envelhecimento: o primeiro foi realizado em sistema fechado, em 

frascos lacrados, a 120 °C, onde os óleos vegetais isolantes, Biotemp e 

Envirotemp® FR3™, foram envelhecidos na presença de papel Kraft isolante com 

diferentes teores de umidade, em torno de 1,5 e 5%; o segundo foi realizado em 

sistema aberto, com borbulhamento de oxigênio, em três temperaturas distintas, a 

saber 70, 95 e 110 °C, onde o óleo vegetal isolante, Envirotemp® FR3™, foi 

envelhecido na presença de papel Kraft isolante com  teor de umidade igual a 1,5%.  

Os resultados obtidos mostraram que parâmetros como oxigênio, temperatura 

e umidade afetam a degradação dos óleos vegetais isolantes. Dependendo das 

condições operacionais do equipamento, da qualidade do óleo e do teor de umidade 

do papel Kraft isolante, a degradação dos óleos vegetais isolantes pode ocorrer via 

oxidação ou hidrólise, passível de monitoramento por ensaios físico-químicos 

específicos. 

Com os resultados obtidos foi possível concluir que a viscosidade, o índice de 

neutralização e o fator de perdas dielétricas a 90 °C são parâmetros importantes no 

monitoramento do envelhecimento de óleos vegetais isolantes e que devem ser 

inseridos nos ensaios de manutenção preventiva de equipamentos isolados com 

este fluido. 
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ABSTRACT 

 

The power electrical sector is constantly subjected to environmental accidents 

and contaminations deriving from mineral insulating oil leakages or electrical 

equipment explosion. To prevent the environment from these possible threats, 

natural vegetable oils based on esters compounds were developed and are seen as 

ecologically sustainable fluids due to biodegradable and renewable resources 

characteristics. However, the use of insulating vegetable fluids in Brazil is fairly 

recent and limited in terms of technical results obtained from field, showing their real 

performance. Also, so far no technical procedures were issued in Brazil until this 

moment to perform the predictive and preventive maintenance on electrical 

equipment insulated by vegetable oil, while worldwide, it was published in 11/07/08 

the IEEE standard (IEEE, 2008). 

In this work, the vegetable oil degradation process was evaluated through 

accelerated aging tests in laboratory. Two distinct aging methodologies were used: - 

Biotemp e Envirotemp® FR3™ oils were conditioned in sealed flasks at 120 °C in 

presence of Kraft insulating paper containing around 1,5 and 5% humidity. - 

Envirotemp® FR3™ oils were aged with and without Kraft insulating paper of 1,5% 

humidity in open system with oxygen bubbling at 70, 95 e 110 °C distinctly. 

The obtained results showed that oxygen, temperature and humidity, 

equipment operational conditions; oil quality and the Kraft insulating paper humidity 

content affect the vegetable insulating oil degradation process. The aging 

mechanisms occur by oxidation or hydrolysis and its possible to be evaluated through 

specific physical chemical tests. 

The results allow concluding that viscosity; neutralization number and 

dielectric factor at 90 °C are important parameters to be monitored in vegetable 

insulating oil during degradation. These characteristics also should be evaluated in 

preventive maintenance of electrical equipment insulated by this fluid.  
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Inicialmente, foram destacadas as principais características do estudo e a 

importância da pesquisa no contexto atual. 

No primeiro capítulo, é feita a revisão bibliográfica sobre a utilização dos 

óleos isolantes de origem mineral e vegetal em transformadores, sua obtenção, 

constituição e os mecanismos de envelhecimento, bem como suas características 

e ensaios físico-químicos de caracterização e de monitoramento. 

No segundo capítulo, 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, está apresentada a conclusão 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 Tecnologia (PRODETEC), do Instituto de Tecnologia para o 

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

(IEP). 

O estudo foi vinculado ao projeto de pesquisa e desenvolvimento em 

andamento, intitulado “Estudo do efeito da degradação da matriz de óleo vegetal 

isolante sobre suas propriedades físico-químicas e sobre o envelhecimento do 
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papel isolante: avaliação de limites aceitáveis e de metodologias analíticas de 

monitoramento”, o qual teve apoio financeiro da Companhia Paranaense de 

Energia – COPEL, dentro do programa de P&D da ANEEL, nos ciclos 2004/2005 e 

2005/2006. 

 

 

1.1.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

O objetivo principal desta pesquisa consistiu em determinar, a partir de 

ensaios de envelhecimento acelerado em laboratório, parâmetros físico-químicos 

para o monitoramento de óleos vegetais isolantes em transformadores para fins de 

manutenção preventiva. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Constituíram objetivos específicos da presente pesquisa: 

• avaliar, a partir de ensaios físico-químicos, o efeito da temperatura, do 

oxigênio e da umidade sobre a degradação do óleo vegetal isolante.  

• avaliar a degradação do papel Kraft isolante em diferentes matrizes de óleo 

vegetal isolante, em escala laboratorial, a partir do ensaio de determinação 

do grau de polimerização (GP).  

 

1.1.3. TRABALHOS RESULTANTES DA PESQUISA REALIZADA  

 

Os resultados experimentais obtidos no decorrer deste trabalho foram 

apresentados na Comissão de Estudos de Líquidos Isolantes Sintéticos e Naturais 
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(CE-03:010.2), do Comitê Brasileiro de Eletricidade (COBEI), coordenada pela 

Dra. Helena Maria Wilhelm do LACTEC, e, sem dúvida, estão sendo fundamentais 

para a elaboração do projeto de norma "Óleo Vegetal Isolante de Equipamentos 

Elétricos – Diretrizes para Supervisão e Manutenção", iniciado em 2007. 

Além disto, 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, ago, 2006.  

• “OVI - Ações do LACTEC”. Apresentação oral no III Workshop de 

Química e Meio Ambiente, Belém – PA, 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, fev/mar, 2007. 

•  “Desempenho de OVI frente ao envelhecimento acelerado”. 

Apresentação oral no XIX SNPTEE - Seminário Nacional de 

Produção e Transmissão de Energia Elétrica, Rio de Janeiro – RJ 

out, 2007.  

• “Resultados de pesquisas recentes sobre os efeitos de óleos 

isolantes vegetais em transformadores”. Apresentação oral no 

Workshop CEPEL - Óleo Vegetal Isolante, Rio de Janeiro – RJ jun, 

2008. 
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1.2. IMPORTÂNCIA DA PESQUISA 

 

O óleo vegetal isolante (OVI) além de atender às características dielétricas e 

refrigerantes apresenta algumas vantagens em relação ao óleo mineral isolante 

(OMI), principalmente, por ser considerado fluido de segurança, ser biodegradável 

e ser proveniente de fonte renovável. Por estas razões, pode-se considerar o óleo 

OVI para uso em transformadores como o “óleo do futuro” em aplicações aonde 

tais vantagens são requeridas. No caso de vazamentos/derramamentos deste 

fluido, por exemplo, é esperada uma diminuição nos custos financeiros inerentes a 

remediação dos sistemas impactados, como solo e lençol freático, em função da 

sua biodegradabilidade.  

Porém, por ser bastante recente a sua utilização, não há resultados 

suficientes de campo que comprovem o seu desempenho ao longo do tempo. E, 

ainda, tem-se que considerar que, em geral, biodegradabilidade e estabilidade a 

oxidação caminham em sentidos opostos. Estes fatores vêm gerando preocupação 

por parte das entidades usuárias e conduzindo a realização de estudos por 

diversas entidades brasileiras, com o objetivo de conhecer e elucidar o 

comportamento desses fluidos isolantes, principalmente, frente a agentes de 

envelhecimento como umidade, temperatura e oxigênio. 

Em 2006, foi elaborada e publicada uma norma para aceitação de óleos 

isolantes novos de origem vegetal, sob o número NBR 15422, “Óleo Vegetal 

Isolante para Equipamentos Elétricos”. Essa norma especifica o OVI novo para 

uso como dielétrico e refrigerante em equipamentos elétricos novos ou usados 

como, por exemplo, transformadores e equipamentos auxiliares e estabelece 

orientações para sua embalagem, rotulagem, armazenamento e manuseio. 

Entretanto, no Brasil, ainda não existem parâmetros de controle para óleos 
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vegetais isolantes em uso para efeito de manutenção preventiva e preditiva. 

Muitos estudos precisam ser desenvolvidos com o intuito de definir ferramentas e 

valores que possibilitem uma tomada de decisão adequada quanto às condições 

do OVI durante seu uso no transformador. O conhecimento destes parâmetros 

garantirá o controle operacional de transformadores preenchidos com OVI. No ano 

de 2007 a Comissão de Estudos de Líquidos Isolantes Sintéticos e Naturais (CE-

03:010.2), do Comitê Brasileiro de Eletricidade (COBEI), coordenada pela Dra. 

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 manutenção preventiva e 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). Os resultados obtidos neste projeto estão 

contribuindo na elaboração deste guia, pois, permitiram identificar os parâmetros 

físico-químicos de monitoramento do OVI em uso. 
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CAPÍTULO  1 

2. INTRODUÇÃO 

 

Na história da sociedade, a energia elétrica, desde a sua descoberta, 

sempre ocupou lugar de destaque, tendo em vista a dependência da qualidade de 

vida e do progresso econômico da qualidade dos serviços elétricos, que por sua 

vez dependem de como as empresas de energia elétrica projetam, operam e 

mantêm os seus sistemas. 

A energia elétrica proporciona aos cidadãos conforto, comodidade e 

praticidade, conduzindo a sociedade moderna a tornar-se cada vez mais 

dependente de seu fornecimento e mais suscetível às falhas do sistema elétrico. 

Em contrapartida, esta dependência dos usuários vem se traduzindo em 

exigências por melhor qualidade de serviço (LEÃO, 2007). 

Conforme o Balanço Energético Nacional, 2007, base 2006 (MINISTÉRIO 

DE MINAS E ENERGIA, 2008), neste ano a eletricidade representou 14,8 % do 

consumo final por fonte, sendo a terceira fonte de energia mais consumida no país 

(Figura 1). 
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Figura 1. Estrutura da oferta de energia no Brasil em 2006. 

Fonte: Balanço Energético Nacional 2007 (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 

2008). 

 

A energia elétrica é uma das formas mais nobres de energia. A sua 

facilidade de geração, transporte, distribuição e utilização, com as conseqüentes 

transformações em outras formas de energia, atribuem à mesma uma 

característica de universalização, disseminando o seu uso pela humanidade. No 

mundo de hoje, eletricidade, da mesma forma que alimento e moradia, é um direito 

humano básico. 

A oferta da energia elétrica aos seus usuários é realizada pela prestação de 

serviço público concedido para exploração à entidade privada ou governamental.  

Uma das características marcantes da energia elétrica diante de outras 

formas de energia é a dificuldade de armazenamento, fazendo com que a 

eletricidade seja produzida no momento exato em que é requerida ou consumida. 

Estrutura da Oferta de Energia - Brasil 2006
 

 

9,6% 
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1,6% 
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Esta característica impõe que o dimensionamento do sistema elétrico seja 

determinado pelo nível máximo de energia demandada, resultando em ociosidade 

dessas instalações durante o período de menor demanda. 

No Brasil, as fontes primárias que se transformam em eletricidade são 

predominantemente de origem hidráulica (Tabela 1), estando os locais produtores 

em regiões quase sempre distantes dos centros consumidores. Com isso, são 

necessárias grandes extensões de linhas de transmissão e instalações para 

repartir e distribuir a energia nos centros de consumo (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, 2008). 

 

Tabela 1. Estrutura da oferta de energia elétrica – Brasil 2005 e 2006. 

FONTE 2005 (%) 2006 (%) 

Hidráulica 76,4 75,9 

Nuclear 2,2 3,0 

Gás natural 4,3 4,0 

Carvão 1,5 1,6 

Derivados de petróleo 2,7 2,6 

Biomassa 4,1 4,2 

Eólica 0,0 0,1 

Importação 8,7 8,7 

Fonte: Balanço Energético Nacional 2007 (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 

2008). 

 
 

O atendimento aos aspectos de simultaneidade de produção e de consumo, 

exigindo instalações dimensionadas para a ponta de carga, e a longa distância 

entre os locais de geração e os centros consumidores pode ser traduzido pela 

necessária existência de um sistema de transmissão e de distribuição longos e 

complexos. Esses sistemas são apoiados por uma estrutura de instalações e 
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equipamentos que, além de representar importantes investimentos, exigem ações 

permanentes de planejamento, operação e manutenção, e estão como qualquer 

produto tecnológico, sujeito a falhas (LEÃO, 2007). 

A geração de energia elétrica envolve alta tecnologia, desde a sua geração 

propriamente dita, pelas turbinas, até a transmissão e distribuição da eletricidade 

gerada nas usinas para os consumidores finais, industriais e residenciais (Figura 

2). A energia mecânica é gerada pela rotação de turbinas e transformada em 

energia elétrica no gerador. Tem sua tensão elevada em transformadores 

elevadores, ainda dentro das usinas, disponibilizando a mesma para o transporte.  

O transporte de energia é feito por linhas de transmissão até as 

subestações e, por meio delas, a energia chega ao consumidor final. Tanto na fase 

de geração como nas de transmissão e de distribuição, a energia varia em sua 

tensão com o objetivo de diminuir perdas durante o seu transporte. Esta variação é 

executada, de modo geral, por equipamentos denominados transformadores. O 

processo de variação da tensão é iniciado dentro das usinas, por meio dos 

transformadores elevadores, seguido pelas subestações, pelos transformadores 

de transmissão e, por último, pela rede elétrica, pelos transformadores de 

distribuição, que têm como objetivo disponibilizar a energia elétrica em tensões de 

110 e 220 V para o consumidor final (GOMES, 2006). 

 

 
  

Figura 2. Ilustração dos sistemas de geração (A), transmissão (B) e distribuição 

(C) de energia elétrica. 

(B) (C) (A) 
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2.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

A história dos transformadores teve início em 1885 com a construção de um 

transformador nos Estados Unidos, com projeto a seco e utilização do ar como 

dielétrico. A idéia de que transformadores usando óleo mineral como dielétrico 

pudessem ser menores e mais eficientes foi patenteada em 1882, pelo professor 

Elihu Thompson, mas levou uma década até que sua idéia fosse colocada em 

prática (Figura 3). Em 1892, a General Electric produziu a primeira aplicação 

reconhecida de óleo mineral em um transformador. Então, a indústria focou sua 

atenção em determinar quais as propriedades ideais para o óleo mineral para 

aplicações como dielétrico e, também, no desenvolvimento de processos para a 

produção de um óleo mineral isolante (OMI) de melhor qualidade. As principais 

propriedades de desempenho foram identificadas e por volta de 1899 pelo menos 

uma refinaria começou a produzir óleo mineral especialmente desenvolvido para 

transformadores. 

Experimentos utilizando óleos vegetais como dielétrico foram conduzidos na 

mesma época de realização dos primeiros testes com óleo mineral. Porém, os 

óleos vegetais demonstraram ser menos atrativos que o mineral devido à sua 

baixa estabilidade à oxidação e aos altos valores de ponto de fluidez, 

permissividade e viscosidade (McSHANE, 2002). 
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Figura 3. Ilustração de transformadores de distribuição (A) e de potência (B). 
 

A principal parte do transformador de potência é o seu sistema de 

isolamento, que é constituído, basicamente, por um líquido isolante e uma isolação 

sólida, o papel Kraft. O papel é praticamente o elemento responsável por definir a 

vida útil do transformador, pois o mesmo não é regenerativo, diferente do óleo em 

uso que pode ser tratado ou regenerado até o ponto de poder ser novamente 

utilizado. A Figura 4 apresenta detalhes do sistema isolante em um transformador 

(MEYERS, 1982). 

Durante o funcionamento dos transformadores de potência vários processos 

de desgaste e de envelhecimento ocorrem no sistema de isolamento. Os efeitos 

de fadiga térmica, química, elétrica e mecânica, tais como, pontos quentes, sobre-

aquecimentos, sobre-tensões e vibração são responsáveis por alterações do 

sistema isolante e devem ser monitorados para garantir a eficiência do 

equipamento, permitindo intervenções de manutenção preventiva e preditiva, a fim 

de evitar paradas de máquina e, conseqüentemente, aumento de custos. 

O óleo mineral vem sendo utilizado como meio isolante e refrigerante em 

transformadores por mais de um século e é, sem dúvida, o dielétrico líquido de 

maior utilização para esta aplicação. Muitos bilhões de litros de óleo estão em uso 

em equipamentos elétricos pelo mundo. A popularidade do OMI é devido a sua 

(A) (B) 
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disponibilidade e baixo custo. Adicionalmente, ele é um excelente meio de 

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

Esta tendência se deve a eficácia do sistema isolante óleo/papel Kraft e ao 

custo reduzido em relação a outros meios dielétricos, bem como a possibilidade de 

sua regeneração química. 

 

Figura 4. Ilustração do detalhe do núcleo de um transformador de potência. 

Fonte: Adaptado de MEYERS, 1982. 

 

Devido aos investimentos feitos no Brasil durante o processo de 

desenvolvimento ocorrido nas décadas de sessenta e setenta, hoje há um grande 

número de transformadores de potência com idade acumulada de trinta ou mais 

anos de operação. Estes transformadores de potência são elementos de ligação 

muito importantes dentro de um sistema de energia elétrica (NUNES JR., 2003). 

Uma alta confiabilidade de operação do sistema elétrico é esperada pelos 
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consumidores e os transformadores são partes vitais da grande maioria dos 

sistemas elétricos em hospitais, transportes públicos, grandes indústrias, etc. 

A saída de operação de um transformador de potência pode provocar a 

paralisação de parte de uma usina geradora, de uma subestação de energia 

elétrica ou de um dos sistemas elétricos que abastece hospitais, escolas, 

indústrias, etc. (SIEROTA, RUNGIS, 1995). 

As falhas que normalmente provocam a retirada de um transformador de 

potência de serviço podem ocorrer por solicitações excessivas em serviço ou 

mesmo em condições normais de operação, por deficiência de manutenção, 

envelhecimento do equipamento ou de uma de suas partes constituintes (BIELLA, 

SILVA, 1986). Estas falhas podem causar danos diretos devido a incêndios, 

poluição ambiental ou explosão na área da subestação, ou em áreas adjacentes, e 

substituição do transformador de potência. Os danos indiretos são mais difíceis de 

serem avaliados, pois acarretam às indústrias ou prestadoras de serviços, perda 

de eficiência e de produto, entre outras (NUNES JR. et al., 2003). 

Em todos os processos operativos, verifica-se que os equipamentos 

envolvidos, em um determinado momento, irão necessitar de manutenção. 

Ainda hoje, a manutenção é encarada como um mal necessário, 

considerando-se que máquinas e equipamentos falham. O problema consiste no 

fato de que, se os equipamentos estiverem inoperantes, haverá perda de 

produção com conseqüentes prejuízos. 

Principalmente nos países latino-americano e do terceiro mundo, a 

escassez de recursos impossibilita a renovação e atualização dos sistemas 

operativos, a aquisição de novos equipamentos e a modernização de indústrias. 

Portanto, faz-se necessária a realização de manutenção preventiva e preditiva 

para que os sistemas e equipamentos sejam mantidos nas mais perfeitas 
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condições operacionais, para operar e para que a vida útil dos mesmos seja 

mantida ou ampliada (GRANATO et al., 2001). 

A manutenção preventiva é uma técnica baseada na intervenção em 

equipamentos que consiste em corrigir previamente situações ou componentes 

cuja deterioração ou desgaste são conhecidos. Tem como objetivo principal 

reduzir a ocorrência de falhas, evitando as interrupções de funcionamento e 

diminuindo os custos da manutenção tradicional corretiva. 

De uma forma prática, isto se traduz na substituição de partes dos 

equipamentos mais sujeitas ao desgaste, antes que venham a falhar, com o 

objetivo de garantir ou extender a vida útil de todo o sistema e evitar a ocorrência 

de falhas. Nos transformadores, o componente mais sujeito ao desgaste e à 

deterioração é o sistema papel/óleo isolante. Assim, sua vida útil está diretamente 

relacionada à vida do isolamento sólido aplicado sobre as espiras. Uma vez 

perdido este isolamento, a tarefa básica do transformador não será mais 

executada e o reparo necessário consistirá no reisolamento total das bobinas. 

Portanto, a manutenção preventiva destes equipamentos não consiste na 

substituição periódica do papel isolante, devido ao alto custo desta operação 

(FERNANDES, 1988). 

Nos transformadores, a manutenção preventiva consiste em minimizar os 

fatores que aceleram o envelhecimento do papel isolante, como calor, água e 

compostos ácidos. E, visa também, otimizar as condições de operação dos 

transformadores de forma a reduzir a probabilidade de ocorrência de falhas. Ou 

seja, manter o meio isolante livre de impurezas que possam prejudicar o  

desempenho do transformador. 

Pode-se dizer que a principal ação de manutenção preventiva para 

transformadores consiste em proteger o papel isolante destes fatores agressivos. 
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O desgaste químico deste material isolante é, normalmente, monitorado por 

ensaios físico-químicos em laboratórios especializados, sendo este 

acompanhamento realizado por praticamente todas as concessionárias do setor 

elétrico. O resultado obtido nestes ensaios permite uma tomada de decisão quanto 

ao processo a ser utilizado para a remoção destes contaminantes. Estes 

processos normalmente são: secagem, filtração, regeneração ou troca do líquido 

isolante.  

A manutenção preditiva é a técnica mais moderna de manutenção 

atualmente em uso e consiste em acompanhar, periodicamente, as características 

e propriedades dos diversos componentes de um sistema e proceder a uma 

intervenção quando verificado que se encontra na iminência de falhar. É a 

metodologia mais rentável do ponto de vista econômico-financeiro, já que além 

dos benefícios da manutenção preventiva, evita também intervenções precoces e 

substituição de partes dos equipamentos que ainda apresentem boas condições 

de funcionamento. 

Nos transformadores elétricos isolados a óleo a inspeção direta de seus 

componentes não é possível sem a retirada de operação dos equipamentos. Já 

que isto é exatamente o que se procura evitar pela manutenção, será necessário 

um procedimento indireto. 

Durante a operação dos transformadores, o líquido isolante estará 

circulando em seu interior, em contato com todos os demais componentes do 

equipamento. Assim, quando da ocorrência de falha em qualquer uma de suas 

partes, isto será indicado no líquido isolante. 

A manutenção preditiva nos transformadores, portanto, baseia-se no 

acompanhamento periódico e sistemático deste líquido isolante. Qualquer variação 

que não seja conseqüência do envelhecimento normal do produto será uma 
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indicação da existência de falha incipiente no transformador. As falhas elétricas se 

traduzem, principalmente, na ocorrência de pontos quentes por mau contato ou 

degradação do papel, sobreaquecimento generalizado devido ao excessivo 

envelhecimento do óleo ou papel, e descargas elétricas de alta, média ou baixa 

energia devido a falhas do isolamento. Estes defeitos são detectados por meio de 

análise de gases dissolvidos neste líquido isolante (DUVAL, 1989). 

São bastante conhecidos a eficiência técnica e o retorno financeiro deste 

monitoramento, garantindo eficácia na geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica. 

O setor elétrico nacional dispõe de metodologia de monitoramento 

programado do OMI, baseada na realização de ensaios normalizados, visando 

avaliar parâmetros indicadores da boa funcionalidade e da eficiência do sistema 

isolante óleo/papel, servindo também como indicadores do estado geral do 

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

subsidiam informações para a tomada de decisão visando à manutenção 

preventiva e preditiva. 

Do ponto de vista ambiental, no caso de acidentes (incêndios, vazamentos 

ou derramamentos), o OMI pode trazer impactos ambientais significativos e, 

conseqüentemente, consideráveis impactos econômicos para as empresas 

usuárias desse fluido. Os impactos ambientais oriundos desses acidentes podem 

ser refletidos no solo, no ar e nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do 

local impactado e de seus arredores (WHILHELM et al. 2007). O OMI apresenta 

baixa biodegradabilidade, sendo que apenas 20% deste produto biodegrada no 

ensaio de 28 dias (IMAD-U-KHAN, 2007). 

Impulsionado pela questão ambiental que têm sido motivo de preocupação 

da comunidade mundial de forma crescente, na década de noventa, empresas 
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realizaram muitas pesquisas no intuito de desenvolver um óleo vegetal apropriado 

para uso em equipamentos elétricos. O primeiro produto comercial lançado no 

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

América (EUA), 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, 

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 OVI o nome fantasia de 

Envirotemp® FR3™ (LEWAND, 2004). 

Recentemente, em 2007, dois novos produtos foram lançados no mercado 

nacional, o BIOVOLT A e o BIOVOLT B, sendo o primeiro obtido a partir do óleo 

de milho e o segundo, de soja.  

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

Cooper Power Systems é fabricado pela Cargill, enquanto que o Biotemp® é 

importado pela ABB. O BIOVOLT A e o BIOVOLT B são produzidos e 

comecializados por uma empresa paranaense, a MINERALTEC, instalada na 

cidade de Pato Branco. 

Os óleos vegetais isolantes (OVIs) apresentam alta degradabilidade, sendo 

que 95% ou mais detes produtos biodegradam no ensaio de 28 dias (IMAD-U-

KHAN, 2007). 
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2.1.1. ÓLEO MINERAL ISOLANTE 

Quanto à longevidade das atuais reservas provadas de petróleo, o principal 

indicador é a razão R/P (reserva/produção), situado em torno de 19 anos em 2005 

segundo a Agência Nacional de Petróleo (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 

2008). 

Este número indica que, mantida a atual relação entre reservas provadas e 

o ritmo de produção atual, as reservas atualmente disponíveis sustentam a 

produção atual de petróleo por um período de aproximadamente 19 anos. A Figura 

5 mostra a extração de petróleo, bem como a refinaria, sendo esta responsável 

pela obtenção dos vários derivados de petróleo. 

Ressalta-se que a razão R/P é dependente do ritmo de novas descobertas, 

da evolução dos métodos de recuperação do reservatório, da alteração dos preços 

da energia, como, também, do ritmo da demanda por derivados de petróleo. Este 

último depende, essencialmente, das condições de crescimento econômico e do 

perfil deste crescimento, isto é, sob que tecnologias e padrões de consumo se 

sustenta este crescimento. No que tange ao ritmo de descobertas, desde 1980, as 

reservas provadas nacionais têm crescido a um ritmo de 9,2% ao ano 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2008). 

 

  

Figura 5. Ilustrações relativas à extração (A) e refino (B) de petróleo. 

(A) (B) 
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2.1.1.1. Obtenção e constituição do OMI 

 

O OMI utilizado em equipamentos elétricos é obtido pela destilação do 

petróleo natural, da fração entre 300 e 400 °C (Figura 6). Este crú destilado pode 

ser de origem parafínica ou naftênica, dando origem ao correspondente OMI 

(CLARK, 1962).  

 

 

Figura 6. Ilustração indicativa dos produtos obtidos a partir da destilação 

fracionada do petróleo. 
 

O OMI não é um composto puro, mas sim uma mistura de componentes na 

qual a maioria das moléculas é constituída basicamente por carbono e hidrogênio 

(hidrocarbonetos) e, em pequenas quantidades, por compostos que apresentam 

nitrogênio, enxofre e oxigênio em sua estrutura (heterocompostos). Suas 

moléculas médias possuem de 19 a 23 átomos de carbono (WILSON, 1980).  

Os hidrocarbonetos podem ser divididos em três grupos, parafinas ou 

alcanos, naftenos ou cicloalcanos e aromáticos (Figura 7), sendo cada um destes 

grupos definidos conforme segue: 

• parafinas ou alcanos: hidrocarbonetos saturados de cadeia aberta 

linear ou ramificada (Figura 7A); 

• naftenos ou cicloalcanos: hidrocarbonetos saturados de cadeia 
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fechada contendo um ou mais anéis, sendo que estes podem possuir 

uma ou mais cadeias laterais lineares ou ramificadas (Figura 7B); 

• aromáticos: hidrocarbonetos aromáticos contendo um ou mais anéis 

benzênicos que podem ser combinados com anéis alicíclicos, 

podendo ou não apresentar cadeias laterais (Figura 7C). 

 

CH3 CH2 (CH2)n CH3 

   (A) 

 

 

 

 

 

(B) 

 

 

 

 

(C) 

 

 

Figura 7. Ilustração esquemática dos hidrocarbonetos constituintes do OMI: (A) 

alcanos, (B) naftenos ou cicloalcanos e (C) aromáticos. 
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2.1.1.2. Degradação do OMI 

 

Durante a operação do equipamento, o OMI envelhece e mudanças 

consideráveis ocorrem nas suas propriedades físicas, químicas e elétricas. Como 

conseqüências, têm-se: 

• deterioração das propriedades isolantes do óleo; 

• aceleração do processo de degradação da celulose; 

• formação de borra (material que se deposita na parte ativa dos 

transformadores, dificultando a transferência de calor). 

 

O processo que rege a oxidação do OMI é o dos hidrocarbonetos, visto que 

estes são os principais constituintes do óleo. A teoria mais aceita é a da 

peroxidação, na qual, os hidrocarbonetos sob ação do calor, oxigênio e cobre 

(catalisador da reação), reagem segundo o mecanismo em cadeia (LIPSHTEIN, 

SHAKHNOVICH, 1970), conforme ilustrado na Figura 8. 
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(a) Formação de radical livre - início da reação em cadeia. 

 

 

(b) Formação de radical peróxido - continuação da reação em cadeia. 

 

 

(c) Formação de hidroperóxido - continuação da reação em cadeia. 

 

 

(d) Transformação do hidroperóxido em radical peróxido - continuação da reação 

em cadeia. 

 

 

(e) Combinação dos radicais formados - término da reação em cadeia. 

 

 

 

 

Figura 8. Etapas do processo de peroxidação do OMI. 

 

 

A presença de um radical livre, o qual pode ser formado fotoquimicamente 

ou por ativação térmica, é o suficiente para formar inúmeros radicais livres por 

meio de reação em cadeia, o que leva a que sua velocidade seja uma função 

exponencial com o tempo, a uma dada temperatura. A velocidade da reação 

também aumenta com o aumento da temperatura de uma forma exponencial. 
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Após a formação dos hidroperóxidos, muitos produtos de oxidação são 

formados. Estes diferem de acordo com a espécie do hidroperóxidos que lhes deu 

origem, como ilustrado na Figura 9 (LIPSHTEIN, SHAKHNOVICH, 1970). 

 

(a) Formação de álcool e cetona a partir de hidroperóxido terciário. 

 

 

 

 

 

 

(b) Formação de cetona e ácido a partir de hidroperóxido secundário. 
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(c) Formação de aldeído e ácido a partir de hidroperóxidos primário. 
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Figura 9. Produtos de oxidação do OMI. 
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Numa etapa seguinte, os produtos formados (álcoóis, aldeídos, cetonas, 

chamados de produtos intermediários da oxidação), na presença de oxigênio, dão 

origem aos ácidos carboxílicos. 

Na etapa final, ocorrem reações de polimerização, ou seja, várias moléculas 

reagem formando um composto de alta massa molar (mais pesado que o óleo) 

que se deposita sob a forma de borra. Esta borra pode ser de caráter apolar 

(polimerização via radical livre) e de caráter polar e ácido (polimerização de ácidos 

e álcoóis), conforme especificado na Figura 10. 

Esses produtos finais de oxidação são compostos oxigenados com 

polaridade na molécula e, portanto maus isolantes elétricos. Além disso, os 

compostos ácidos formados são agentes aceleradores da degradação do papel 

isolante. 

 

 

(a) 

n R C

O

+   n R C OH R C

O

O C R

n

+  n H2O
OH

 

(b) 

 

Figura 10. Esquema ilustrativo das reações de formação da borra, a partir dos 

compostos de oxidação do OMI: (a) borra de caráter apolar (polimerização via 

radical livre) e (b) de caráter polar e ácido (polimerização de ácidos e álcoois). 
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Os produtos poliméricos formados na última etapa da reação são 

extremamente prejudiciais à operação do equipamento, já que pela sua alta massa 

molar são sólidos que se depositam sobre a parte ativa do transformador 

impedindo a transmissão do calor. Por serem oxigenados, tendem a acumular 

água, acelerando ainda mais a degradação do papel (MILASH, 1984). 

A fim de estender a vida útil dos óleos minerais, inibidores de oxidação 

podem ser adicionados aos mesmos, sendo que o DBPC (di-terc butil para cresol) 

é o aditivo mais utilizado (Figura 11). Este é um inibidor fenólico que atua na etapa 

de formação de radicais livres e peróxidos, o qual não evita a oxidação, porém, a 

retarda. Este produto reage preferencialmente com os radicais livres e peróxidos, 

formando produtos mais estáveis e interrompendo a reação em cadeia, conforme 

ilustrado na Figura 12 (LIPSHTEIN, SHAKHNOVICH, 1970). Quando o inibidor for 

totalmente consumido, a reação em cadeia segue como descrito anteriormente 

(Figura 8). 
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Figura 11. Estrutura química do aditivo antioxidante DBPC (di terc butil para 

cresol). 
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Figura 12. Ilustração do mecanismo de atuação do aditivo antioxidante (XOH) na 

supressão de radicais livres (R., XO., ROO.) e conseqüente retardamento do 

envelhecimento do OMI. 
 

 

2.1.2. ÓLEO VEGETAL ISOLANTE 

 

O Brasil ocupa uma posição privilegiada tanto em termos de biodiversidade 

quanto em capacidade de gerar recursos renováveis em grande escala. Este, 

detentor de uma grande extensão territorial, é o país de maior biodiversidade 

mundial, rica em oleaginosas, sendo a soja a primeira colocada na produção de 

oleaginosas no Brasil, como pode ser visto na Tabela 2. 
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Tabela 2. Produção anual brasileira de óleo (mil ton).  

Espécie 2002 2003 2004 2005 2006 % em 2006 

Soja 4.937,0 5.387,0 5.571,0 5.549,0 5.709,0 88,90 

Algodão 195,7 217,0 268,4 251,2 270,8 4,22 

Dendê 118,0 129,0 140,0 147,0 152,0 2,37 

Girassol 55,7 62,1 74,6 76,2 78,6 1,22 

Milho 45,9 55,0 63,6 65,6 68,0 1,06 

Mamona 40,1 39,7 60,8 68,1 69,8 1,09 

Canola 16,9 20,4 22,8 24,0 26,2 0,41 

Amendoim 28,1 21,8 21,8 22,3 23,8 0,37 

Palmiste 13,3 14,5 15,8 17,0 19,2 0,30 

Linhaça 1,7 2,0 2,1 2,2 2,2 0,03 

Coco 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 0,03 

Total 5.454,3 5.950,4 6.242,8 6.224,6 6.421,7 100,00 
Fonte: Gazzoni, 2007 apud: Yamaoka, 2007. 

 

Os óleos vegetais são obtidos a partir dos grãos, por processos de 

descortificação, descascamento, trituração, laminação, cozimento, prensagem 

mecânica ou extração por solvente. Ao final deste processo, tem-se o óleo bruto. 

Este óleo passa então pelos processos de degomagem, neutralização, 

branqueamento e desodorização, obtendo-se o óleo refinado (MORETTO, FETT, 

1998). 

 

2.1.2.1. Obtenção e constituição do OVI 

 

Para fins de utilização como dielétrico, o óleo vegetal é adequado às 

características necessárias para sua utilização, por meio de processos específicos 

e recebe aditivos anti-oxidantes e depressores de ponto de fluidez, por exemplo. 

Os OVIs utilizados neste estudo, Envirotemp® FR3™ e Biotemp®), foram 

produzidos, segundo os fabricantes, a partir da soja  e de sementes de girassol 
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geneticamente selecionadas, respectivamente, como mostra a Figura 13. 

 

Figura 13. OVIs obtidos a partir de sementes de girassol geneticamente 

selecionadas (Biotemp®) e de soja (Envirotemp® FR3™). 
 

Os óleos vegetais são substâncias insolúveis em água, formadas 

predominantemente por triacilgliceróis. O triacilglicerol é um éster (Figura 14), 

oriundo da reação de condensação entre as três hidroxilas do glicerol com ácidos 

graxos (MORETTO, FETT, 1998). Trata-se de uma molécula com uma fração 

polar (éster) e outra apolar (cadeia hidrocarbônica ou unidades acila). Ou seja, a 

composição química do OVI é diferente da composição química do OMI. 

 

 

Figura 14. Representação esquemática de um triacilglicerol, componente 

majoritário do OVI. 

 

 

As unidades acila presentes no triacilglicerol podem conter de 4 a 30 átomos 

de carbono, dependendo do ácido graxo que lhe deu origem. Estas unidades acila 
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podem ser saturadas ou insaturadas. O número de insaturações pode variar entre 

1 e 6, sendo que três insaturações são comuns. Normalmente, são encontrados 

ácidos graxos saturados, que contém de 8 a 22 átomos de carbono; com uma 

insaturação, que contém de 10 a 22 átomos de carbono e com duas e três 

insaturações, cuja maioria contém 18 átomos de carbono, conhecidos como ácidos 

linoleico e linolênico, respectivamente (OOMMEN, 2002). 

Com relação ao percentual de cada unidade acila, existe uma composição 

típica para cada tipo de óleo (Tabela 3). O óleo de soja é caracterizado pela 

presença das unidades provenientes dos ácidos linoléico (64,0%), oléico (20,0%), 

palmítico (11,0%), linolênico (3,0%) e esteárico (2,0%). A presença do elevado teor 

de compostos insaturados, com destaque à presença de cerca de 3 % da unidade 

derivada do ácido linolênico, torna este óleo bastante susceptível à oxidação. 

Enquanto o óleo de girassol é caracterizado pela presença das unidades 

provenientes dos ácidos linoléico (65,2%), oléico (23,2%), palmítico (6,4%), 

linolênico (0,2%) e esteárico (3,6%).  
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Tabela 3. Composição química de alguns dos principais óleos vegetais. 

Ácido graxo que deu origem as unidades acila do triacilglicerol (%) 
Fonte 

Láurico Mirístico Palmítico Esteárico Oléico Linoléico Linolênico 

Coco 45,0 20,0 5,0 3,0 6,0 - - 

Oliva - - 14,6 - 75,4 10,0 - 

Amendoim - - 8,5 6,0 51,6 26,0 - 

Algodão - - 23,4 - 31,6 45,0 - 

Milho - - 6,0 2,0 44,0 48,0 - 

Flax - 3,0 6,0 - - 74,0 17,0 

Soja - - 11,0 2,0 20,0 64,0 3,0 

Girassol - - 6,4 3,6 23,2 65,2 0,2 

Fonte: Adaptado de Alsberg e Taylor, 1928. 

 

 

 

2.1.3. ENSAIOS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

A fim de evitar prejuízos advindos de manutenções não programadas ou, 

ainda, troca prematura de equipamento (com vida útil inferior a que foi projetada), 

busca-se por meio de ensaios físico-químicos realizados no líquido isolante, obter 

informações sobre o seu comportamento quanto às suas funções de refrigeração e 

de isolamento e quanto às transformações ocorridas quando em serviço 

(envelhecimento). 

OMIs novos, antes do contato com o equipamento, deverão atender as 

especificações constantes na Resolução 25 da ANP, de 09.09.2005 (ANP, 2005) 

para óleo naftênico e parafínico. A Tabela 4 apresenta alguns dos ensaios e 

valores limites contidos nesta resolução. 



 

Estudo do envelhecimento acelerado de óleo vegetal isolante em escala laboratorial. 

31 

 

 

Tabela 4. Características do OMI novo. 

Valor especificado para óleo 
Característica Unidade Método de ensaio 

Naftênico Parafínico 

Aspecto  - VISUAL 
Claro, limpo, isento de material 

em suspensão ou sedimento 

Cor - ABNT NBR 14483 1,0 máx. 

Massa específica a 20°C kg/m3 ABNT NBR 7148 861 - 900 860 máx. 

Viscosidade cinemática                        

                                             20°C 

                                             40°C 

                                           100ºC 

cSt ABNT NBR 10441 

 

25,0 máx. 

11,0 máx. 

3,0 máx. 

 

25,0 máx. 

12,0 máx. 

3,0 máx. 

Ponto de fulgor °C ABNT NBR 11341 140 mín. 

Ponto de fluidez °C ABNT NBR 11349 - 39 máx. -12 máx. 

Rigidez dielétrica  

Eletrodo de disco 

Eletrodo de calota 

 

kV 

 

ABNT NBR 6869 

ABNT NBR IEC 60156 

  

 30 mín. 

 42 mín. 

Rigidez dielétrica a impulso kV ASTM D 3300 145 mín. 

Fator de perdas dielétricas 

25°C 

90°C 

100°C  

 

 

% 

 

 

ABNT NBR 12133 

 

0,05 máx. 

0,40 máx. 

0,50 máx. 

Enxofre corrosivo - ABNT NBR 10505 Não corrosivo 

Índice de neutralização mg KOH/g de óleo ABNT NBR 14248 0,03 máx. 

Teor de água  
mg/kg ABNT NBR 10710 - 

Método B 
35 máx. 

Bifenila policlorada (PCB) 
mg/kg ABNT NBR 13882 

Não detectável 

Cloretos e sulfatos 
- ABNT NBR 5779 

Ausente 

Tensão interfacial a 25°C 
mN/m ou dina/cm ABNT NBR 6234 

40 mín. 

Aditivo inibidor de oxidação DPPC 

Óleo não inibido 

Óleo com traços de inibidor 

Óleo inibido 

 

 

 

% massa 

 

 

 

ABNT NBR 12134 A 

 

Não detectável 

0,08 máx. 

0,33 máx. 

Estabilidade á oxidação (óleo não inibido) 

Índice de neutralização 

Borra 

Fator de perdas dielétricas a 90°C 

 

mgKOH/g de óleo 

% massa 

% 

 

 

 

ABNT NBR  10504 

 

 

 

0,40 

0,10 

20 

Fonte: Adaptado da Resolução número 25 da ANP de 2005 (ANP, 2005). 
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Para OMIs em uso não é necessário a realização de todos os ensaios 

constantes na Resolução 25 da ANP, visto que os mesmos são ensaios de 

caracterização para OMI novo. Para o acompanhamento de óleos em uso, 

normalmente são realizados os ensaios de rigidez dielétrica, teor de água, tensão 

interfacial, fator de potência e tensão interfacial. Estes ensaios permitem 

diagnosticar o estado em que se encontra o OMI. Na Tabela 5 estão apresentados 

valores limites de referências para este tipo de óleo. 

 

Tabela 5. Valores referenciais para OMI em uso. 

Característica Unidade Método de ensaio Limite para uso 

Índice de neutralização mg KOH/g de óleo ABNT NBR 14248 0,15 máx. 

Teor de água ppm (mg/kg) ABNT NBR 10710B 35 máx. 

Fator de potência a 100 ºC % ABNT NBR 12133 15,0 máx. 

Rigidez dielétrica kV ABNT NBR 6869 30 mín. 

Tensão interfacial mN/m ou dina/cm ABNT NBR 6234 20,0 mín. 

Fonte: Valores utilizados pelo LACTEC. 

 

Em novembro de 2006 foi publicada a norma ABNT NBR 15422 “Óleo 

Vegetal Isolante para Equipamentos Elétricos”, que trata da especificação de OVI 

novo (ABNT, 2006). Esta norma foi elaborada com base no estudo realizado pela 

força tarefa FT-02 do grupo de trabalho de líquidos isolantes GT D1.01 do CIGRÉ 

(Comitê Nacional Brasileiro de Produção e Transmissão de Energia Elétrica), 

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

ASTM D6871 “Standard Specification for Natural (Vegetable Oil) Ester Fluids Used 

in Electrical Apparatus”. Os OVIs novos quando ensaiados segundo os métodos 
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indicados na norma ABNT NBR 15422, devem apresentar características com 

valores limites especificados na Tabela 6. 

Tabela 6. Características do OVI novo. 

Características Unidade Método de ensaio Valor especificado 

Aspecto visual - visual O óleo deve ser 

claro, límpido e 

isento de materiais 

em suspensão 

Cor - ABNT NBR 14483 1,0 máx. 

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

Viscosidade cinemática                       

                                             20°C                                        

40°C                   

100ºC 

cSt ABNT NBR 10441 

 

150 máx. 

50 máx. 

15 máx. 

Ponto de fulgor °C ABNT NBR 11341 275 mín. 

Ponto de combustão °C ABNT NBR 11341 300 mín. 

Ponto de fluidez °C ABNT NBR 11349 - 10 máx. 

Rigidez dielétrica  

                  Eletrodo de disco 

                  Eletrodo de calota 

 

kV 

 

ABNT NBR 6869 

ABNT NBR IEC 60156 

 

30 mín. 

42 mín. 

Rigidez dielétrica a impulso kV ASTM D 3300 130 mín. 

Fator de perdas dielétricas   

25°C                                        

90°C                  

100°C  

 

 

% 

 

ABNT NBR 12133 

 

0,20 máx. 

3,6 máx. 

4,0 máx. 

Enxofre corrosivo - ABNT NBR 10505 Não corrosivo 

Índice de neutralização mg KOH/g 

de óleo 

ABNT NBR 14248 0,06 máx. 

Teor de água  mg/kg ABNT NBR 10710 - 

Método B 

200 

Bifenila policlorada (teor de PCB)                     mg/kg ABNT NBR 13882 - 

Método B 

Não detectável 

Fonte: Adaptado da ABNT NBR 15422, 2006 (ABNT, 2006). 

 

No caso do OVI em uso não existem ainda parâmetros de controle para 

efeito de manutenção preventiva. Estudos estão em andamento com o intuito de 
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definir quais as características mais importantes de controle e seus respectivos 

valores limites. O conhecimento destes parâmetros garantirá o controle 

operacional de transformadores preenchidos com OVI. Os resultados desta 

dissertação contribuirão para elaboração deste documento pela Comissão de 

Estudos de Líquidos Isolantes Sintéticos e Naturais (CE-03:010.2), do Comitê 

Brasileiro de Eletricidade (COBEI). 

Na seqüência estão descritos alguns dos ensaios físico-químicos e seu 

significado. Os procedimentos e métodos utilizados para o OVI são os mesmos 

que para o OMI. 

 

2.1.3.1. Índice de neutralização 

O índice de neutralização, expresso em mg KOH/g de óleo, é a medida da 

quantidade necessária de base (KOH) para neutralizar os constituintes ácidos 

presentes em 1 g de óleo (Figura 15). 

No óleo novo, tanto no mineral como no vegetal, podem ser encontrados 

alguns compostos de caráter ácido, provenientes do petróleo básico ou do óleo 

vegetal bruto. Portanto, este ensaio é um indicativo da qualidade do refino, já que 

os compostos indesejáveis presentes no óleo, devem ser retirados neste processo. 

Pode indicar, ainda, contaminação proveniente de manuseio, transporte e 

armazenamento indevido do óleo. 

Após contato com equipamentos novos, um crescimento brusco do índice 

de neutralização para o OMI pode indicar incompatibilidade do óleo com um ou 

mais materiais de construção do equipamento. 

Durante a utilização do óleo no equipamento, este está sujeito a um 

processo de oxidação, formando ácidos como produtos finais da degradação. No 

caso do óleo mineral, estes compostos, a partir de uma certa concentração, são 
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indesejáveis pois estes reagem com materiais do equipamento, principalmente 

papel, diminuindo consequentemente a sua vida útil. Podem, ainda, polimerizar e 

formar borra, que ao se depositar na parte ativa ou nos trocadores de calor, 

dificulta a transferência de calor para o meio ambiente.  

Os índices de neutralização típicos dos fluidos isolantes à base de óleo 

vegetal são normalmente mais altos do que os do OMI. OVIs tendem a formar 

longas cadeias de ácidos graxos enquanto que o óleo mineral tende a formar 

ácidos orgânicos de cadeia curta, sendo estes muito mais agressivos. 

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 sua degradação por estes sítios 

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

Portanto, para óleo em uso, tanto de origem mineral como vegetal, pode-se 

considerar que o índice de neutralização é um indicativo do grau de oxidação do 

mesmo, porém valores limites distintos devem ser utilizados para cada um destes 

fluidos. 

 

Figura 15. Ilustração do ensaio de índice de neutralização por colorimetria. 
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2.1.3.2. Teor de água 

 

O teor de água, expresso em ppm (mg/kg), é a medida direta da quantidade 

de água presente no óleo (Figura 16). 

 

 

Figura 16. Equipamento para determinação do teor de água. 
 

A umidade sempre está presente nos líquidos isolantes, em quantidades 

que variam com a estrutura química dos mesmos, isto é, fluidos polares 

apresentam maior afinidade com a água (exemplo: óleo vegetal) que os apolares 

(exemplo: óleo mineral), e variam, também, com as condições de manipulação  e 

de armazenamento as quais foram submetidos. 

O teor de água é utilizado para monitorar a qualidade do fluido dielétrico, 

sendo um indicador de possível deterioração do óleo que pode afetar as 

propriedades elétricas do mesmo, como a rigidez dielétrica. Este valor é baseado 

na saturação relativa da água no fluido isolante. A saturação relativa é uma função 

da quantidade de água dissolvida no óleo e o total de água que o óleo admite a 

esta temperatura. A rigidez dielétrica do óleo mineral começa a diminuir quando a 

saturação atinge, aproximadamente, 50%. Para OMI, 50% da saturação a 
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temperatura ambiente corresponde ao intervalo entre 30 a 35 mg/kg de água e 

para OVIs de 500 a 600 mg/kg de água (CALIFORNIA ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AGENCY, 2003). A quantidade de água exigida para saturar o OVI 

à temperatura ambiente é aproximadamente 20 vezes a do OMI (Figura 17).  

 

 

Figura 17. Curvas de saturação comparativa do OVI e OMI (FONTE: adaptado de 

IEEE, 2004). 
 

A umidade no OMI atua como agente catalisador na decomposição da 

celulose, diminuindo, consequentemente, a vida útil do equipamento elétrico. 

Devido a sua natureza química, o OVI apresenta 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, CHERRY, 2006). 

Segundo RAPP e colaboradores a água no óleo vegetal é consumida no processo 
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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 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. 

Para óleos novos, teores elevados indicam que as condições de fabricação, 

manipulação e/ou armazenamento não foram adequadas. Para OMI em serviço, 

teores elevados podem ser indicativos de problemas de vedação nos 

equipamentos. 

 

 

2.1.3.3. Perdas dielétricas 

 

As perdas dielétricas, expressas em %, são as medidas das perdas em um 

líquido isolante quando este é submetido a um campo elétrico alternado (Figura 

18). 

 

 
 

Figura 18. Equipamentos para determinação das perdas dilétricas, (A) cos ϕ e (B) 

tg δ. 

(A) (B) 
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O ensaio consiste em colocar em um capacitor o líquido dielétrico, ao qual é 

aplicada uma tensão senoidal “U”. Se o dielétrico fosse perfeito, resultaria uma 

corrente alternada senoidal “I” defasada de 90º da tensão “U” (Figura 19 A). 

Porém, como os líquidos isolantes não são ideais, com a aplicação da tensão 

alternada senoidal “U”, resulta uma corrente alternada senoidal “I” defasada de um 

ângulo menor que 90º da tensão “U” (Figura 19 B). 

 

    

 

 

                        (A)                                                                     (B) 

 

Figura 19. Ilustração esquemática dos diagramas vetoriais ideal (a) e real  (b) para 

ensaio de perdas dielétricas, onde δ é o ângulo de perdas e ϕ  o ângulo entre o 

vetor “U” e o vetor “I”. 

 

 
Sob o ponto de vista elétrico, as perdas dielétricas correspondem a medida 

do cos ϕ ou tg δ, ou seja, quanto maior estes valores, maiores serão as perdas. 

Sob o ponto de vista químico, é a medida da corrente dissipada pelo óleo, que 

está relacionada indiretamente com os produtos polares, polarizáveis e partículas 

(metálicas ou não). 

A medida das perdas dielétricas em um material isolante está relacionada 

com a quantidade de energia dissipada pelo material sob a forma de calor. 

U 
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Para o OMI novo, este valor está relacionado com a qualidade do produto e, 

quanto mais baixo for este valor, mais este se aproxima da condição de dielétrico 

ideal e, consequentemente, as perdas são menores. Após o enchimento do 

equipamento, uma elevação brusca das perdas dielétricas pode indicar problemas 

do OMI com materiais utilizados na construção do equipamento ou com o 

processo de fabricação (secagem, limpeza, etc.). 

Para OMI em serviço, os valores obtidos para perdas dielétricas acrescem 

gradativamente ao longo do tempo, acompanhando a deterioração do óleo e 

demais materiais. Valores elevados para equipamentos com muitos anos de 

operação, não significam, necessariamente, más condições de operação.  

Os OVIs novos têm, normalmente,  perdas dielétricas mais altas do que o 

OMI, especialmente em temperaturas mais elevadas.  

 

2.1.3.4. Rigidez dielétrica 

 

A rigidez dielétrica, expressa em kV, mede a capacidade de um líquido 

isolante resistir ao impacto elétrico sem falhar. É expresso pela máxima tensão 

que se pode aplicar, sem descargas desruptivas, entre eletrodos de dimensões e 

distância de separação especificadas, que se acham submersos no óleo(Figura 

20). 

O valor da rigidez dielétrica pode ser usado como uma medida indireta das 

impurezas contidas no líquido (água, fibras celulósicas, partículas), e o seu valor 

depende, ainda, do método de medida, isto é, forma e afastamento dos eletrodos, 

taxa de elevação de tensão, etc.  

A rigidez dielétrica do OMI não é afetada pela água dissolvida. A água 

começa efetivamente a diminuir a rigidez dielétrica do óleo somente quando esta 
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se separa da solução do óleo e se deposita numa superfície condutora ou quando 

é absorvida por partículas sólidas no óleo, como fibra, por exemplo. Sólidos secos 

suspensos em óleo seco praticamente não afetam a rigidez dielétrica do fluido. A 

presença de umidade em óleos livres de partículas em suspensão, também não 

produz efeito na rigidez dielétrica. É a combinação da umidade e das partículas 

sólidas suspensas que pode diminuir consideravelmente a rigidez dielétrica 

(CLARK, 1962). 

Para óleos novos, é um indicativo das condições de manuseio, transporte e 

armazenagem, a que foi submetido o óleo. Pode, ainda, avaliar o processo de 

secagem a que o óleo foi submetido. A rigidez dielétrica do OVI novo é da mesma 

magnitude que a do OMI. 

Para OMI em serviço, pode ser indicativo da presença de água e partículas 

sólidas, refletindo as condições de operação do equipamento. Sua verificação é 

muito importante para avaliar a função isolante do líquido. 

A rigidez dielétrica do OVI é da mesma magnitude que a do OMI. 

 

Figura 20. Equipamento para determinação da rigidez dielétrica. 
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2.1.3.5. Tensão interfacial 

 

A tensão interfacial, expressa em mN/m ou dina/cm, é a força necessária 

para que um anel de platina rompa a interface água-óleo, sendo uma medida 

indireta da concentração de compostos polares presentes no fluido (Figura 21). 

Para OMI novo, valores baixos de tensão interfacial podem ser um indicativo 

de má qualidade do óleo ou contaminação proveniente de manuseio, 

armazenamento ou transporte indevido do produto. 

Após o contato com o equipamento novo, um decréscimo brusco na tensão 

interfacial pode indicar incompatibilidade do OMI com um ou mais dos materiais de 

construção do equipamento, como tintas, vernizes, resinas e borracha. 

Durante a utilização do OMI no equipamento, este está sujeito a um 

processo de oxidação, formando compostos polares como álcoois, aldeídos, 

cetonas e ácidos, os quais apresentam grande interação com a água (substância 

polar), diminuindo assim a tensão na interface água-óleo. Portanto, para OMI em 

uso, este ensaio é uma medida indireta do grau de oxidação do mesmo. 

Quanto ao OVI, o valor inicial da tensão interfacial é bem inferior ao do OMI, 

o que é de se esperar, visto que o OVI tem caráter polar enquanto o OMI é apolar. 

Como os compostos de degradação do OVI afetam muito pouco a tensão 

interfacial, esta não é um parâmetro de medida para este tipo de óleo. 
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Figura 21. Equipamento para determinação da tensão interfacial. 
 

2.1.3.6. Pontos de fulgor e de combustão 

 

O ponto de fulgor, expresso em °C, é uma medida indireta da quantidade de 

compostos leves presentes no líquido isolante. É a menor temperatura na qual os 

vapores formados na superfície do óleo se inflamam momentaneamente, quando 

em presença de uma pequena chama. O ponto de combustão é a temperatura na 

qual o fluido incendeia (Figura 22). 

É importante conhecer a temperatura em que os gases inflamáveis são 

formados, a fim de definir a temperatura máxima de operação dos equipamentos 

elétricos, principalmente quando estes são instalados onde os riscos de incêndio e 

explosão devem ser minimizados. Neste caso o líquido isolante a ser utilizado 

deve apresentar ponto de combustão de no mínimo 300 °C, ou seja, devem ser 

utilizados os fluidos de segurança ao invés do OMI, cujo ponto de combustão é em 

torno de 150 °C.  O OVI, como possui ponto de combustão acima de 300 °C, pode 

ser utilizado nestes casos. 

Este ensaio também pode ser utilizado para verificação de contaminação de 

OVI por OMI. Resultados mostraram que a adição do OMI ao OVI reduz 

significativamente os pontos de fulgor e de combustão das misturas em relação ao 
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OVI puro. Para ser considerado fluido de segurança, o OVI pode assumir teores de 

OMI inferiores ou iguais a 7 % (UHREN, 2007).  

 

 

Figura 22. Equipamento para determinação dos pontos de fulgor e de combustão, 

em vaso aberto. 

 

2.1.3.7. Viscosidade 

 

A viscosidade cinemática, expressa em cSt, mede a resistência ao 

escoamento de um óleo (Figura 23). 

A viscosidade do fluido isolante deve ser tal, que permita a convecção do 

óleo dentro do equipamento elétrico, a fim de facilitar a troca do calor gerado pelas 

perdas do equipamento com o meio ambiente. 

Seu valor numérico não é afetado significativamente pelos contaminantes do 

OMI ou produtos de degradação, portanto a viscosidade não é um indicativo da 

qualidade do óleo novo, nem um parâmetro de medida de envelhecimento para  

este óleo em serviço. 

Entretanto, se a viscosidade está muito alta, o óleo tende a reduzir sua 

circulação por convecção, afetando sua característica de resfriamento. 
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O óleo mineral possui condutividade térmica próxima a de outros fluidos 

isolantes como silicone, R-Temp e OVI. E, como sua viscosidade é mais baixa que 

a destes líquidos isolantes, é necessário um menor volume de óleo para a 

refrigeração do equipamento, tornando este mais compacto.  

A viscosidade do OVI é superior a do OMI, necessitando de projetos de 

equipamento com área de troca térmica apropriada para este fluido, não sendo 

recomendada a simples substituição do OVI pelo OMI sem antes verificar se o 

projeto do equipamento permite esta troca (WHILHELM et al., 2006). 

Durante a utilização do OVI no equipamento, este está sujeito a um 

processo de oxidação, sendo que os peróxidos e hidroperóxidos produzidos pela 

reação de autoxidação podem se polimerizar com outros radicais produzindo 

moléculas de elevada massa molar, aumentando a viscosidade do fluido. Portanto, 

esta é uma característica importante de acompanhamento do OVI em uso 

(WHILHELM et al., 2007). 

 

Figura 23. Equipamento para determinação da viscosidade cinemática. 

 

2.1.3.8. Ponto de fluidez 

 

O ponto de fluidez, medido em °C, é a menor temperatura na qual o óleo flui 

quando sujeito ao resfriamento sob condições determinadas de teste. Permite 
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estabelecer as condições de manuseio e de estocagem do produto. Esta 

característica pode ser um limitante dependendo das condições climáticas das 

regiões. 

O OMI parafínico apresenta ponto de fluidez próximo ao do OVI, em torno 

de -12 °C. O OMI naftênico apresenta ponto de fluidez bem mais baixo, em torno 

de -39 °C. 

 

2.1.3.9. Estabilidade à oxidação 

 

Este ensaio, normatizado para OMIs novos, permite avaliar a resistência do 

OMI à oxidação por meio do envelhecimento acelerado (Figura 24), a partir da 

determinação da quantidade de borra e de compostos ácidos formados sob 

determinadas condições de teste. Ter estabilidade à oxidação é necessário para 

maximizar a vida em serviço do óleo, minimizando a formação de borra e de 

ácidos. Este ensaio pode ser usado, também, para avaliar a eficiência de 

inibidores de oxidação adicionados ao OMI. 

Até o presente momento, não existe metodologia normalizada a nível 

nacional e internacional, para avaliação da estabilidade a oxidação de OVIs novos. 

E, também, não há referências bibliográficas reportando se a oxidação destes 

óleos segue o mesmo comportamento dos óleos vegetais comestíveis, pois 

aditivos antioxidantes podem ter sido adicionados para melhorar a sua resistência 

à oxidação.  

O período de permanência de óleos e gorduras vegetais em prateleira é 

determinado a partir da estabilidade a oxidação, determinada pelo método 

condutivimétrico. Na força tarefa de “Óleos vegetais isolantes” (FT – 02) do grupo 

de trabalho de líquidos isolantes GT D1.01 do CIGRÉ foi apresentado um relatório 
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técnico onde foi utilizado  o método condutivimétrico para avaliar a estabilidade a 

oxidação de óleos vegetais isolantes (WILHELM, STOCCO, 2007). Neste trabalho, 

os autores concluíram que este método condutivimétrico pode ser utilizado como 

ferramenta analítica para análise comparativa da estabilidade à oxidação de óleos 

vegetais isolantes. 

 

Figura 24. Equipamento para determinação da estabilidade à oxidação de OMI. 

 

2.1.3.10. Enxofre corrosivo 

 

Este ensaio serve para determinar a presença de enxofre livre e compostos 

de enxofre corrosivo por meio do contato de uma lâmina de cobre com o óleo em 

condições prescritas, com a finalidade de verificar se o cobre é atacado pelos 

compostos corrosivos presentes no óleo. 

Durante o uso, o fluido isolante está continuamente em contato com material 

metálico, o qual está sujeito à corrosão. Visto que a presença destes compostos 

de enxofre corrosivos podem resultar na deterioração do metal dependendo da 

natureza química, da temperatura de operação e do tempo de contato. A detecção 

destes compostos indesejáveis se faz necessária para conhecer o potencial 



 

Estudo do envelhecimento acelerado de óleo vegetal isolante em escala laboratorial. 

48 

corrosivo do óleo, mesmo que de forma qualitativa. O método de detecção de 

enxofre corrosivo em óleo é aplicado para óleos novos. 

O OMI possui 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 aderidas em sua superfície 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 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 estão 

sendo realizados no setor elétrico nacional visando a remoção ou “inativação” do 

DBDS nos óleos em uso, para minimizar o fator de baixa confiabilidade no sistema 

de fornecimento de energia. (TRINDADE, 2007 e TUMIATTI et al., 2007). 
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Equipamentos elétricos isolados a OVI não apresentam risco de falhas 

devido ao enxofre corrosivo, pois, em geral este fluido é isento de compostos de 

enxofre. 
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CAPÍTULO  2 

3. MATERIAIS, MÉTODOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

3.1. MATERIAIS 

 

Neste trabalho foram utilizados os OVIs Biotemp®, gentilmente cedido pela 

ABB e Envirotemp® FR3™, adquirido da Cooper Power Systems. O OMI utilizado 

neste trabalho foi o Lubrax Industrial AV-58 da Petrobras, cedido gentilmente pela 

Copel Distribuição. Os óleos isolantes foram utilizados conforme recebidos. 

O papel Kraft isolante utilizado nos ensaios de envelhecimento acelerado foi 

gentilmente cedido pela Romagnole. 

Todos os demais reagentes, solventes e gases foram fornecidos pelo 

LACTEC. 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. CARACTERIZAÇÃO DOS OVIs, OMI E PAPEL KRAFT ISOLANTE  

 

Os OVIs (Biotemp® e Envirotemp® FR3™) foram caracterizados em 

laboratório, por análises físico-químicas, de acordo com a norma ABNT NBR 

15422 (Tabela 6). O OMI, também, foi caracterizado pelos mesmos ensaios. 

O papel Kraft isolante utilizado nos ensaios de envelhecimento acelerado foi 

caracterizado pela determinação do grau de polimerização (GP) de acordo com a 

norma IEC 450 e do teor de umidade por termogravimetria. 
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3.2.2. ENVELHECIMENTO ACELERADO DOS FLUIDOS ISOLANTES, SEM 

BORBULHAMENTO DE OXIGÊNIO, EM ESCALA LABORATORIAL 

 

Foram realizados dois envelhecimentos acelerados distintos. No primeiro foi 

usado um papel Kraft isolante contendo em torno de 5% de umidade e no 

segundo, o papel foi seco, mantendo-se o teor de umidade em torno de 1,5%, que 

é a condição usual dos transformadores de distribuição.  

Para ambos os envelhecimentos, amostras de OVI (Biotemp® e 

Envirotemp® FR3™) e de OMI foram ensaiadas em laboratório nas mesmas 

condições, simultaneamente. Para isto, várias amostras contendo 250 ml destes 

óleos foram colocadas na estufa, na presença e na ausência de papel Kraft, em 

frascos fechados, a 120 °C. A proporção papel Kraft/óleo utilizada foi de 

6,75g/250ml (Figura 25).  

A cada três dias foi retirado um frasco de cada óleo envelhecido na estufa, 

na presença e na ausência de papel Kraft. Na amostra de papel Kraft envelhecida 

foi determinado o GP (IEC 450). Nas amostras de OVIs foram realizados os 

ensaios de índice de neutralização (ABNT NBR 14248), viscosidade cinemática a 

40 °C (ABNT NBR 10441) e perdas dielétricas a 90 °C (IEC 247). No OMI foram 

realizados os ensaios de índice de neutralização (ABNT NBR 14248), tensão 

interfacial (ABNT NBR 6234) e perdas dielétricas a 90 °C (IEC 247). 
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Figura 25. Ilustração do ensaio de envelhecimento acelerado dos óleos isolantes 

em frascos fechados, estufa, na presença e ausência de papel Kraft isolante, a 

120 °C. 

 

 

3.2.3. ENVELHECIMENTO ACELERADO DOS FLUIDOS ISOLANTES, COM 

BORBULHAMENTO DE OXIGÊNIO, EM ESCALA LABORATORIAL 

 

Amostras do OVI Envirotemp® FR3™, na presença e na ausência de papel 

Kraft, foram envelhecidas em banho termostatizado, com borbulhamento de 

oxigênio (1 l/h) e em diferentes temperaturas, a saber, 70, 95 e 110 °C (Figura 26). 

A proporção papel Kraft/óleo utilizada foi a mesma do ensaio de envelhecimento 

realizado em frascos fechados (6,75g/250ml). No caso, o envelhecimento com 

borbulhamento de oxigênio foi realizado em provetas contendo 800 ml de óleo e 

21,6 g de papel Kraft, sendo que este foi distribuído em 9 pedaços de 2,4 g cada 

(Figura 27), permitindo assim a retirada de uma amostra de papel Kraft sempre 

que uma alíquota de óleo era retirada. O OMI foi envelhecido da mesma maneira 

que o OVI, na temperatura de 110 °C, para efeito comparativo. 
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Em determinados intervalos de tempo, foram retiradas alíquotas das 

amostras em envelhecimento acelerado (óleo e papel). Na amostra de papel Kraft 

foi determinado o GP (IEC 450). Nas amostras de OVIs foram realizados os 

ensaios de índice de neutralização (ABNT NBR 14248), viscosidade cinemática a 

40 °C (ABNT NBR 10441) e perdas dielétricas a 90 °C (IEC 247). No OMI foram 

realizados os ensaios de índice de neutralização (ABNT NBR 14248), tensão 

interfacial (ABNT NBR 6234) e perdas dielétricas a 90 °C (IEC 247). 

 

 

Figura 26. Ilustração do ensaio de envelhecimento acelerado dos fluidos isolantes, 

com borbulhamento de oxigênio, na presença e ausência de papel Kraft isolante, a 

110 °C. 

 

Figura 27. Ilustração da amostra de papel Kraft utilizada no ensaio de 

envelhecimento acelerado. 
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3.2.4. DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE À OXIDAÇÃO DOS OVIs POR 

MEDIDAS ELETROANALÍTICAS 

 

O método utilizado consistiu no carreamento dos ácidos voláteis, produzidos 

no decorrer do aquecimento do OVI sob fluxo de ar ambiente, previamente seco, 

para um frasco contendo água destilada e um eletrodo condutivimétrico 

(WILHELM, STOCCO, 2007). O equipamento utilizado foi um 873 Biodiesel 

Rancimat, marca Metrohm, gentilmente cedido pela empresa Pensalab (SP). Para 

realização deste ensaio foram utilizados 3 g de OVI, a um fluxo de ar de 10 l/h nas 

temperaturas de 110, 120 e 130 °C. Os ensaios foram baseados na norma BS EN 

14112:2003. 

Esta técnica é bastante utilizada e difundida no setor alimentício para 

estimar o período de permanência de óleos e gorduras vegetais em prateleira. 

Esta técnica é baseada no monitoramento da condutividade de uma amostra de 

óleo aquecida em um banho termostatizado, com borbulhamento de oxigênio. À 

medida que a amostra é degradada são formados ácidos voláteis de baixa massa 

molar que são carreados para o frasco contendo água destilada e um eletrodo de 

condutividade. Assim, a condutividade aumenta continuamente até que, em um 

determinado tempo (período de indução) ocorre um aumento brusco neste 

parâmetro. Este aumento brusco pode ser facilmente identificado pelo gráfico de 

condutividade versus tempo (Figura 28). E, corresponde ao tempo que a amostra 

resiste à degradação acelerada, nas condições experimentais utilizadas.  
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Figura 28. Ilustração esquemática do método condutivimétrico para determinação 

do período de indução de OVIs. 

 

3.3. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS 

 

Na Tabela 7 estão relacionados os equipamentos utilizados neste estudo, 

tanto para caracterização dos óleos novos quanto dos envelhecidos e para 

realização dos ensaios de envelhecimento acelerado.  
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Tabela 7. Equipamentos utilizados na realização deste estudo. 

Ensaio Equipamento 

Teor de água Baur, KFM 1000 

Cor Fisher 

Densidade  Anton Paar, DMA 48 

Fator de perdas dielétricas Tettex AG Instruments 

Ponto de fulgor e de combustão Solotest, Cleveland 

Rigidez dielétrica Baur, DTA 

Viscosidade cinemática Banho Precilabo Haake DL30 e coluna Schott 

Geräte tipo Cannon Fenske 

Enxofre corrosivo Estufa Marconi, MA 035 

Teor de bifenilas policloradas (PCB) Finningan 9001, com detector ECD e coluna do 

tipo OV-5 

Ponto de fluidez Marconi, modelo MAE 184 

Grau de polimerização do papel Banho termostático e coluna Schott Geräte tipo 

Cannon Fenske 

Umidade do papel Netzsch, TG 209 

Estabilidade à oxidação de OVIs 873 Biodiesel Rancimat, marca Metrohm 

Envelhecimento acelerado Estufa Marconi com circulação, modelo 320-SE 

Envelhecimento acelerado Banho termostático Marconi, modelo MA 470 
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CAPÍTULO  3 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DOS FLUIDOS ISOLANTES E PAPEL KRAFT 

ISOLANTE 

 

Os resultados obtidos para os OVIs novos (Tabela 8) estão em 

conformidade com a especificação constante na norma ABNT NBR 15422 e os 

resultados obtidos para o OMI (Tabela 8) atendem a resolução ANP 25 de 

09.09.2005. 
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Tabela 8. Caracterização físico-química dos OVIs e OMI novos. 

Ensaio Método (ABNT) Petrobras AV-58 Envirotemp® 

FR3™ 

Biotemp® 

Análise visual VISUAL Claro e límpido Claro e límpido Claro e límpido 

Índice de 

neutralização, 

(mg KOH/g óleo) 

NBR 14248 0,01 0,03 0,01 

Teor de água (ppm 

m/m) 
NBR 10710/B 16 68 81 

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

Densidade a 20 ºC, 

(g/ml ) 
NBR 7148 0,8880 0,9197 0,9159 

Fator de perdas 

dielétricas a 25 ºC, 

(%) 

NBR 12133 0,01 0,05 0,05 

Fator de perdas 

dielétricas a 100 ºC, 

(%) 

NBR 12133 0,17 1,2 1,6 

Ponto de fulgor, 

(°C) 
NBR 11341 142 317 322 

Ponto de 

combustão, (°C) 
NBR 11341 154 352 356 

Rigidez dielétrica, 

(kV) 
NBR 6869 53 45 45 

Viscosidade a 20 

ºC, (cSt) 
NBR 10441 20,96 76,65 82 

Viscosidade a 40 

ºC, (cSt) 
NBR 10441 9,63 36,34 39,63 

Viscosidade a 100 

ºC, (cSt) 
NBR 10441 2,34 8,25 8,58 

Enxofre corrosivo NBR 10505 Não corrosivo Não corrosivo Não corrosivo 

Teor de PCB, 

(mg/kg) 
NBR 13882/B Não detectado Não detectado Não detectado 

Ponto de fluidez, 

(ºC) 
NBR 11349 < -30 -21 -18 
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Comparativamente ao OMI, os OVIs possuem um maior ponto de fulgor e de 

combustão, acima de 300 °C, conferindo-lhes a característica de fluidos de 

segurança. Esta propriedade é importante principalmente em se tratando de 

equipamentos instalados em ambientes fechados, onde uma maior proteção 

contra incêndio é requerida. Outra característica bastante distinta é a viscosidade 

dos OVIs que a 40 °C é em torno de 4 vezes superior a do OMI, propriedade que 

pode afetar o processo de impregnação do papel isolante e de refrigeração do 

equipamento. O teor de água nos OVIs é superior em relação ao OMI, o que pode 

ser explicado pela natureza polar desse fluido.  

A tendência à “solidificação” do óleo é medida pelo ponto de fluidez, que 

deve ser tanto mais baixo quanto possível. O ponto de fluidez do OMI é 

consideravelmente inferior ao dos OVIs. Esta propriedade é importante quanto ao 

armazenamento dos fluidos isolantes em baixas temperaturas. O início da 

cristalização dos triacilgliceróis dos óleos Biotemp® e Envirotemp® FR3™devem 

ocorrer a -18 e -21 °C, respectivamente. Em temperaturas desta grandeza, para 

evitar o congelamento dos óleos, os tanques de armazenamento precisam ser 

aquecidos. Abaixamentos no ponto de fluidez, muitas vezes motivados pela 

aditivação de inibidores de cristalização (STOURNAS et al., 1995 e RAMOS, 

2003), representam menores restrições do óleo a variações de temperatura, 

evitando problemas de estocagem e de utilização em regiões mais frias.  

As amostras de papel Kraft apresentaram teores de umidade de ~ 5% e 

após secagem em estufa, teores de umidade de ~ 1,5%. O GP inicial do papel 

Kraft utilizado no envelhecimento sem borbulhamento de oxigênio foi de 960 para 

o papel úmido e 904 para o papel seco. No envelhecimento com borbulhamento 

de oxigênio, as amostras de papel foram secas em estufa e apresentaram teor de 

umidade de ~ 1,5% e GP de 1194. 
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4.2. ENVELHECIMENTO ACELERADO DOS FLUIDOS ISOLANTES, EM 

ESCALA LABORATORIAL  

Foi realizado envelhecimento acelerado dos fluidos isolantes, em escala 

laboratorial, sem borbulhamento de oxigênio, utilizando papel Kraft seco (item 

4.2.1) e úmido (item 4.2.2) e com borbulhamento de oxigênio utilizando papel Kraft 

seco (item 4.2.3). 

 

 

4.2.1. SEM BORBULHAMENTO DE OXIGÊNIO UTILIZANDO PAPEL KRAFT 

SECO 

 

Analisando a viscosidade das amostras de OVI (Figura 29), é possível 

observar que o Biotemp® apresentou uma viscosidade superior ao Envirotemp® 

FR3™ e que a viscosidade para ambos os fluidos permaneceu constante com o 

tempo de envelhecimento, tanto na presença quanto na ausência de papel Kraft. A 

presença do papel Kraft isolante seco não afetou a viscosidade de ambos os 

fluidos. 
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Figura 29. Efeito do tempo de envelhecimento e do papel Kraft isolante sobre a 

viscosidade cinemática a 40 °C dos OVIs. Envelhecimento em estufa, a 120 °C, 

em frascos fechados, na ausência de papel Kraft isolante: (■) Envirotemp® FR3™ 

e (■) Biotemp®; na presença de papel Kraft isolante seco: (□) Envirotemp® FR3™ 

e (□) Biotemp®. 

 

Na Figura 30 estão ilustrados os resultados obtidos para o índice de 

neutralização para as diferentes amostras de OVIs. É possível observar um 

comportamento distinto para as amostras de OVI envelhecidas na presença de 

papel Kraft isolante, cujos valores foram consideravelmente superiores aos das 

amostras envelhecidas sem papel, tanto para o Envirotemp® FR3™ quanto para o 

Biotemp®. Na ausência de papel, o índice de neutralização para estes óleos 

aumentou lentamente com o tempo de envelhecimento. Na presença de papel o 

índice de neutralização aumentou significativamente e de forma similar para os 

dois tipos de OVIs. 

O OMI apresentou um comportamento diferenciado em relação aos OVIs, 

com baixos valores para o índice de neutralização e uma pequena elevação deste 
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índice para amostras envelhecidas na ausência de papel, após 20 dias de 

envelhecimento (Figura 30). Para elucidar melhor este comportamento foi 

determinada a tensão interfacial das amostras de OMI. Analisando a tensão 

interfacial (Figura 31) foi possível perceber que este parâmetro diminuiu 

significativamente para o óleo que apresentou pequenos incrementos no índice de 

neutralização (amostras envelhecidas sem papel). Na presença de papel, as 

amostras de óleo apresentaram uma pequena diminuição na tensão enquanto que 

o índice de neutralização das mesmas não variou. Este comportamento pode ser 

explicado com base na adsorção dos compostos ácidos, provenientes da 

degradação peroxidativa do OMI, pelo papel. Os compostos ácidos adsorvidos 

aceleram a degradação do papel, por isso, para preservar o papel Kraft isolante, o 

OMI deve ser regenerado ou substituído por óleo novo quando a tensão interfacial 

atingir valores abaixo de aproximadamente 20 dina/cm.  
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Figura 30. Efeito do tempo de envelhecimento e do papel Kraft isolante sobre o 

índice de neutralização dos OVIs e OMI. Envelhecimento em estufa, a 120 °C, em 

frascos fechados, na ausência de papel Kraft isolante: (■) Envirotemp® FR3™, (■) 

Biotemp® e (▲) Lubrax Industrial AV-58; na presença de papel Kraft isolante seco: 

(□) Envirotemp® FR3™, (□) Biotemp® e (∆) Lubrax Industrial AV-58. 
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Figura 31. Efeito do tempo de envelhecimento e do papel Kraft isolante sobre a 

tensão interfacial do OMI. Envelhecimento em estufa, a 120 °C, em frascos 

fechados, na ausência (▲) e presença de papel Kraft isolante seco (∆). 
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O fator de perdas dielétricas a 90 °C para as amostras de OVI envelhecidas 

sem papel permaneceu constante com o tempo de envelhecimento (Figura 32). Na 

presença de papel Kraft isolante, até aproximadamente 10 dias de 

envelhecimento, o Envirotemp® FR3™ e o Biotemp® apresentaram valores 

semelhantes. Acima de 10 dias, o fator de perdas dielétricas para o Biotemp® 

permaneceu praticamente constante enquanto que para o Envirotemp® FR3™ 

este parâmetro aumentou significativamente. 
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Figura 32. Efeito do tempo de envelhecimento e do papel Kraft isolante sobre as 

perdas dielétricas a 90 °C dos OVIs e OMI. Envelhecimento em estufa, a 120 °C, 

em frascos fechados, na ausência de papel Kraft isolante: (■) Envirotemp® FR3™, 

(■) Biotemp® e (▲) Lubrax Industrial AV-58; na presença de papel Kraft isolante 

seco: (□) Envirotemp® FR3™, (□) Biotemp® e (∆) Lubrax Industrial AV-58. 

 

 

Os resultados obtidos no envelhecimento acelerado realizado em frascos 

fechados indicaram que para os OVIs o índice de neutralização e o fator de perdas 

dielétricas são parâmetros que devem ser considerados na prática de manutenção 
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preventiva (Figuras 30, 32 e 33). Para o Envirotemp® FR3™ o aumento do fator 

de perdas dielétricas ao longo do tempo de envelhecimento foi mais evidenciado 

em comparação ao Biotemp®. 

Correlacionando a viscosidade com o fator de perdas dielétricas e o índice 

de neutralização, pode-se concluir que nas condições utilizadas (frascos fechados) 

a viscosidade não é um parâmetro importante para a manutenção preventiva 

(Figuras 34 e 35), uma vez que este parâmetro permaneceu praticamente 

constante ao longo do tempo de envelhecimento. 
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Figura 33. Correlação entre perdas dielétricas a 90 °C e índice de neutralização 

dos OVIs e OMI. Envelhecimento em estufa, a 120 °C, em frascos fechados, na 

ausência de papel Kraft isolante: (■) Envirotemp® FR3™, (■) Biotemp® e (▲) 

Lubrax Industrial AV-58; na presença de papel Kraft isolante seco: (□) 

Envirotemp® FR3™, (□) Biotemp® e (∆) Lubrax Industrial AV-58. 
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Figura 34. Correlação entre viscosidade cinemática a 40°C e perdas dielétricas a 

90 °C dos OVIs. Envelhecimento em estufa, a 120 °C, em frascos fechados, na 

ausência de papel Kraft isolante: (■) Envirotemp® FR3™ e (■) Biotemp®; na 

presença de papel Kraft isolante seco: (□) Envirotemp® FR3™ e (□) Biotemp®. 
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Figura 35. Correlação entre viscosidade cinemática a 40°C e índice de 

neutralização dos OVIs. Envelhecimento em estufa, a 120 °C, em frascos 

fechados, na ausência de papel Kraft isolante seco: (■) Envirotemp® FR3™ e (■) 

Biotemp®; na presença de papel Kraft isolante: (□) Envirotemp® FR3™ e (□) 

Biotemp®. 
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Na Tabela 9, pode-se observar que não houve mudança significativa no 

valor do GP das amostras de papel Kraft isolante na presença dos OVIs e do OMI, 

nas condições utilizada neste ensaio.  

 

Tabela 9. GP para o papel Kraft isolante seco (∼1,5 % umidade) envelhecido em 

OVIs e OMI, em estufa a 120 °C, em frascos fechados. 

 

GP médio para o papel envelhecido  Tempo de 

Envelhecimento 

(dias) 
Biotemp® 

Envirotemp® 

FR3™ 
OMI 

0 960 960 960 

3 848 860 833 

6 806 870 875 

10 864 957 776 

13 931 876 838 

17 941 876 775 

20 841 886 815 

24 849 850 783 

27 856 916 859 

31 860 891 811 

34 735 866 799 

38 720 863 878 

41 - 894 856 

45 714 897 830 

48 743 803 817 
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4.2.2. SEM BORBULHAMENTO DE OXIGÊNIO, UTILIZANDO PAPEL KRAFT 

ÚMIDO 

 

Nas Figuras 36, 37 e 39 estão apresentados os resultados obtidos para a 

viscosidade cinemática a 40 °C, índice de neutralização e fator de perdas 

dielétricas a 90 °C, respectivamente, para as amostras de OVIs e OMI 

envelhecidas na presença de papel Kraft isolante úmido (∼ 5 %). 

Comparando a viscosidade das amostras de OVIs envelhecidas na 

presença de papel seco (Figura 29) e de papel úmido (Figura 36), observa-se que 

os valores obtidos foram na mesma ordem de grandeza e que permaneram 

constantes durante todo o tempo de envelhecimento. 
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Figura 36. Efeito do tempo de envelhecimento e do papel Kraft isolante sobre a 

viscosidade cinemática a 40 °C dos OVIs. Envelhecimento em estufa, a 120 °C, 

em frascos fechados, na presença de papel Kraft isolante úmido: (□) Envirotemp® 

FR3™ e (□) Biotemp®. 
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Comparando o índice de neutralização das amostras de OVI, envelhecidas 

na presença de papel seco (Figura 30) e de papel úmido (Figura 37), observa-se 

que os valores obtidos para este parâmetro foram superiores para os OVIs 

envelhecidos na presença do papel Kraft isolante com maior teor de umidade. Este 

resultados indicam que a água, originalmente presente no papel úmido e que 

migrou para o OVI, provocou a hidrólise do triacilglicerol. Já para o OMI não foram 

observadas diferenças no índice de neutralização para os envelhecimentos 

realizados com papel seco e úmido. 
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Figura 37. Efeito do tempo de envelhecimento e do papel Kraft isolante sobre o 

índice de neutralização dos OVIs e OMI. Envelhecimento em estufa, a 120 °C, em 

frascos fechados, na presença de papel Kraft isolante úmido: (□) Envirotemp® 

FR3™, (□) Biotemp® e (∆) Lubrax Industrial AV-58. 

 

Comparando a tensão interfacial das amostras de OMI, envelhecidas na 

presença de papel seco (Figura 31) e de papel úmido (Figura 38), observa-se que 

os valores obtidos foram da mesma ordem de grandeza. 
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Figura 38. Efeito do tempo de envelhecimento e do papel Kraft isolante sobre a 

tensão interfacial do OMI. Envelhecido em estufa, a 120 °C, em frascos fechados, 

na presença de papel Kraft isolante úmido (∆). 

 

 

Comparando o fator de perdas dielétricas a 90 °C das amostras de OVIs, 

envelhecidas na presença de papel seco (Figura 32) e de papel úmido (Figura 39), 

observa-se que os valores obtidos para este parâmetro foram superiores para os 

OVIs envelhecidos na presença de papel Kraft isolante com maior teor de 

umidade. Já para o OMI não foram observadas diferenças no fator de perdas 

dielétricas a 90 °C para os envelhecimentos realizados com papel seco e úmido. 
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Figura 39. Efeito do tempo de envelhecimento e do papel Kraft isolante sobre as 

perdas dielétricas a 90 °C. Envelhecimento em estufa, a 120 °C, em frascos 

fechados, na presença de papel Kraft isolante úmido: (□) Envirotemp® FR3™, (□) 

Biotemp® e (∆) Lubrax Industrial AV-58. 

 
Pode-se observar na Tabela 10 uma tendência de degradação mais rápida 

do papel Kraft isolante úmido na presença do OMI comparativamente aos OVIs,  

nas condições experimentais utilizadas, provavelmente, em função da migração 

preferencial da água para o OVI. 
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Tabela 10. GP para o papel Kraft isolante úmido (∼ 5,0 % umidade) envelhecido 

em OVIs e OMI, em estufa a 120 °C, em frascos fechados. 

 

GP médio para o papel envelhecido  Tempo de 

Envelhecimento 

(dias) 
Biotemp® 

Envirotemp® 

FR3™ 
OMI 

0 
904 904 904 

3 
979 817 - 

6 
888 937 956 

10 
902 886 - 

13 
734 872 992 

17 
942 807 - 

20 
808 839 574 

24 
719 930 - 

27 
670 642 - 

31 
779 816 578 

34 
785 704 - 

38 
753 825 461 

41 
776 841 - 

45 
640 667 589 

48 
552 727 - 

 

Segundo Rapp e colaboradores (2002), o Envirotemp® FR3™ é bem menos 

agressivo que o OMI para o papel Kraft isolante. Estes autores realizaram um 

envelhecimento a temperatura de 150 °C, por 4000 h, em tubos selados e 

concluíram que o papel Kraft degrada mais lentamente na presença de OVI em 

comparação ao OMI (Tabela 11). Porém, os valores de GP obtidos por estes 

autores, tanto para o OMI como para o OVI, após 500 h de envelhecimento 

indicaram um papel em final de vida útil. O valor do GP para um papel novo está 
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na faixa de 1000 a 1400 diminuindo para valores de 250 a 400 com o tempo de 

envelhecimento, o que representa uma perda de, aproximadamente, metade da 

sua resistência mecânica inicial (DARVENIZA et al., 1991). Assim, para avaliar se 

o papel Kraft realmente degrada menos na presença de OVI, Rapp e 

colaboradores (2002) deveriam ter analisado o GP em intervalos de tempo 

inferiores a 500 h. No boletim 04003 da Cooper Power Systems (2004) estão 

apresentados dados que mostraram que o Envirotemp® FR3™ é bem menos 

agressivo que o OMI para o papel Kraft, sendo que o envelhecimento foi realizado 

a temperatura de 170 °C, por 3002 h, em tubos selados. O papel Kraft na 

presença de OMI atingiu 50% da tensão de ruptura inicial após ∼ 500 h de 

envelhecimento, enquanto que o papel Kraft na presença de Envirotemp® FR3™ 

atingiu metade da tensão de ruptura inicial somente após 1500 h de ensaio 

(Tabela 12). Estes resultados comprovam de fato a extensão da vida útil do papel 

no OVI. 

 

Tabela 11. GP do papel Kraft isolante envelhecido em OMI e OVI (Envirotemp® 

FR3™). 

GP do papel Kraft envelhecido em 

  

Tempo de envelhecimento 

(horas) 

OMI Envirotemp® FR3™ 

0 1119 1225 

500 217 380 

1000 110 320 

2000 75 306 

4000 12 274 

Fonte: Adaptado do Boletim 04003 da Cooper Power Systems, 2004. 
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Tabela 12. Tensão de ruptura do papel Kraft isolante envelhecido em OMI e OVI 

(Envirotemp® FR3™). 

Tensão de ruptura (%) do papel Kraft envelhecido em  Tempo de envelhecimento 

(horas) 
OMI Envirotemp® FR3™ 

0 100 100 

250 74 78 

505 54 68 

750 19 62 

1009 5 56 

1500 0,5 50 

3002 - 40 

Fonte: Adaptado de RAPP, 2002. 

 

4.2.3. COM BORBULHAMENTO DE OXIGÊNIO, UTILIZANDO PAPEL KRAFT 

SECO 

 

Nas Figuras 40 a 42 estão mostrados os resultados comparativos obtidos 

para os ensaios de envelhecimento acelerado do Envirotemp® FR3™, na 

ausência e presença de papel Kraft isolante, com borbulhamento de oxigênio e em 

diferentes temperaturas, a saber, 70, 95 e 110 °C. 

A partir da Figura 40, pode-se observar que a viscosidade aumentou 

significativamente com o tempo de envelhecimento para o óleo envelhecido a 95 e 

110 °C, tanto na presença quanto na ausência de papel Kraft isolante. Este 

comportamento é o oposto do observado para as amostras envelhecidas sem 

borbulhamento de oxigênio (Figuras 29 e 36). Isto mostra que os mecanismos de 

degradação do OVI para os dois envelhecimentos acelerados realizados são 
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diferentes. 

Estes dados (Figura 40), se extrapolados para transformadores operando 

com OVI, indicam que a entrada de oxigênio no equipamento elétrico deve ser 

minimizada ao máximo em função deste incremento na viscosidade, que pode 

afetar, como conseqüência, a capacidade refrigerante do fluido isolante. Este 

efeito será mais acentuado quanto maior a temperatura de operação do 

equipamento.  

Como os valores absolutos da viscosidade para as amostras envelhecidas 

na presença e ausência de papel Kraft isolante foram semelhantes (Figura 40), 

pode-se concluir que o papel, nas condições utilizadas, não afetou a viscosidade 

do OVI.  
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Figura 40. Efeito da temperatura e do tempo de envelhecimento sobre a 

viscosidade cinemática a 40°C do Envirotemp® FR3™. Envelhecimento com 

borbulhamento de oxigênio, na ausência de papel Kraft isolante: (■) 70 °C, (■) 95 

°C e (■) 110 °C; na presença de papel Kraft isolante: (□) 70 °C, (□) 95 °C e  (□) 

110 °C. 
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Quanto ao índice de neutralização os resultados da Figura 41 mostram que 

este parâmetro também aumentou com o tempo e a temperatura de 

envelhecimento. No entanto, a magnitude deste aumento foi menor em 

comparação a viscosidade. O mesmo comportamento pode ser observado para as 

amostras envelhecidas na presença de papel Kraft isolante. 

Comparando estes resultados com os da Figura 30, observa-se que o 

processo de degradação que rege o primeiro envelhecimento acelerado (realizado 

em frascos fechados) é diferente do observado para o segundo envelhecimento 

(realizado com borbulhamento de oxigênio). Este comportamento evidencia que 

uma maior quantidade de compostos de natureza ácida deve ser formada no 

envelhecimento realizado em frascos fechados, decorrente da hidrólise do 

triacilglicerol devido à migração de moléculas de água do papel para o óleo.  
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Figura 41. Efeito da temperatura e do tempo de envelhecimento sobre o índice de 

neutralização do Envirotemp® FR3™. Envelhecimento com borbulhamento de 

oxigênio, na ausência de papel Kraft isolante: (■) 70 °C, (■) 95 °C e (■) 110 °C; na 

presença de papel Kraft isolante: (□) 70 °C, (□) 95 °C e (□) 110 °C. 
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Na Figura 42, observa-se que o OMI apresentou valores baixos e 

constantes para o índice de neutralização e que estes aumentaram rapidamente a 

partir de, aproximadamente, 175 h de envelhecimento. Os valores para o índice de 

neutralização do OVI foram superiores aos do OMI, entretanto este tendeu a 

formar ácidos orgânicos de cadeia curta em decorrência de sua degradação 

enquanto aquele gera ácidos graxos de longas cadeias, que são menos 

agressivos que os primeiros. 
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Figura 42. Efeito do tempo de envelhecimento e do papel Kraft isolante sobre o 

índice de neutralização do Envirotemp® FR3™ e OMI . Envelhecimento com 

borbulhamento de oxigênio, a 110°C, na ausência de papel Kraft isolante: (■) 

Lubrax Industrial AV-58 e (■) Envirotemp® FR3™; na presença de papel Kraft 

isolante: (□) Lubrax Industrial AV-58 e (□) Envirotemp® FR3™. 

 

Analisando a tensão interfacial do OMI ao longo do tempo de 

envelhecimento (Figura 43) é possível perceber que este parâmetro diminuiu 
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lentamente até, aproximadamente, 160 h de envelhecimento, após este intervalo 

de tempo a queda foi mais acentuada tanto para as amostras envelhecidas na 

presença como na ausência de papel. A tensão interfacial atingiu um valor próximo 

de 20 dina/cm após 175 h de envelhecimento, condição em que o OMI deve ser 

regenerado ou trocado. Comparando o tempo necessário para o óleo isolante 

atingir 20 dina/cm para os dois envelhecimentos realizados: ~ 52 dias (frascos 

fechados) e ~ 7 dias (com borbulhamento de oxigênio), fica claro que a utilização 

de transformadores com sistema de preservação, os quais evitam a entrada de 

oxigênio no equipamento, mantêm a integridade do óleo por um tempo de vida útil 

maior.  
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Figura 43. Efeito do tempo de envelhecimento e do papel Kraft isolante sobre a 

tensão interfacial do OMI. Envelhecimento com borbulhamento de oxigênio, a    

110 °C, na ausência (■) e presença de papel Kraft isolante (□).  

 

Os valores para o ensaio de perdas dielétricas a 90 °C para as amostras 

envelhecidas na ausência de papel Kraft isolante (Figura 44) não mostraram uma 
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variação significativa. No entanto, na presença de papel Kraft isolante, o fator de 

perdas a 90 °C para as amostras envelhecidas a 95 e 110 °C aumentou 

significativamente com o tempo de envelhecimento (Figura 44). Ou seja, de 

alguma forma, o papel Kraft isolante foi responsável por este aumento. A partir 

disto, duas hipóteses podem ser levantadas. Na primeira, o OVI em temperaturas 

acima de 70 °C estaria extraindo algum composto polar ou polarizável do papel 

(aditivo ou subproduto da degradação da celulose). Na segunda, compostos 

polarizáveis  estariam se formando em maior concentração no óleo vegetal em 

função da migração da umidade do papel para o óleo. A magnitude do aumento 

observado para o fator de perdas dielétricas a 90 °C está em concordância com os 

resultados reportados na Figura 32 (envelhecimento em frascos fechados). 
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Figura 44. Efeito da temperatura e do tempo de envelhecimento sobre as perdas 

dielétricas a 90°C do Envirotemp® FR3™. Envelhecimento com borbulhamento de 

oxigênio, na ausência de papel Kraft isolante: (■) 70 °C, (■) 95 °C e (■) 110 °C; na 

presença de papel Kraft isolante: (□) 70 °C, (□) 95 °C e (□) 110 °C. 
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Na Figura 45 é possível observar que o OMI apresentou baixos valores para 

o fator de perdas dielétricas e que esta propriedade independeu da presença do 

papel, comportamento este diferente do observado para OVI. 
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Figura 45. Efeito do tempo de envelhecimento e do papel Kraft isolante sobre as 

perdas dielétricas a 90 °C do Envirotemp® FR3™ e OMI. Envelhecimento com 

borbulhamento de oxigênio, a 110 °C, na ausência de papel Kraft isolante: (■) 

Lubrax Industrial AV-58 e (■) Envirotemp® FR3™; na presença de papel Kraft 

isolante: (□) Lubrax Industrial AV-58 e (□) Envirotemp® FR3™. 

 

Analisando o fator de perdas dielétricas a 90 °C em relação à viscosidade 

fica, novamente, evidenciado que na ausência de papel Kraft isolante (Figura 46 A) 

a viscosidade é a variável mais importante do sistema, enquanto que o fator de 

perdas dielétricas permaneceu praticamente constante com o tempo e a 

temperatura de envelhecimento. No entanto, na presença de papel Kraft isolante, 

além da viscosidade, o fator de perdas dielétricas apresentou variações 

significativas, com exceção do envelhecimento realizado a 70 °C (Figura 46 B).  
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Este mesmo comportamento pode ser observado na Figura 47, onde estão 

ilustrados os valores para o índice de neutralização versus fator de perdas 

dielétricas. Ou seja, na ausência de papel Kraft isolante o índice de neutralização 

foi o parâmetro mais significativo em relação ao fator de perdas dielétricas a 90 °C. 

E, na presença de papel, com exceção do envelhecimento a 70 °C, tanto o índice 

de neutralização quanto o fator de perdas dielétricas a 90 °C merecem atenção 

especial. 
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Figura 46. Correlação entre viscosidade e perdas dielétricas a 90 °C para o 

Envirotemp® FR3™ envelhecido sob atmosfera oxidante, na ausência (A) e 

presença (B) de papel Kraft isolante, a: (■) 70 °C, (■) 95 °C e (■) 110 °C. 

 



 

Estudo do envelhecimento acelerado de óleo vegetal isolante em escala laboratorial. 

83 

0 2 4 6 8 10 12 14 16
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Ín
di

ce
 d

e 
ne

ut
ra

liz
aç

ão
 (

m
g 

K
O

H
/g

 d
e 

ól
eo

)

Fator de perdas dielétrias a 900C (%)

(A)

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Ín
di

ce
 d

e 
ne

ut
ra

liz
aç

ão
 (

m
g 

K
O

H
/g

 d
e 

ól
eo

)

Fator de perdas dielétrias a 900C (%)

(B)

 

Figura 47. Correlação entre índice de neutralização e perdas dielétricas a 90 °C 

para o Envirotemp® FR3™ envelhecido sob atmosfera oxidante, na ausência (A) e 

presença (B) de papel Kraft isolante, a: (■) 70 °C, (■) 95 °C e (■) 110 °C. 

 

Avaliando de uma forma geral, os resultados obtidos, é possível observar 

que o envelhecimento acelerado realizado com borbulhamento de oxigênio 

ocasionou, a partir de ~ 2 dias de ensaio, alterações significativas nas 

propriedades físico-químicas do OVI. Este tempo foi menor se comparado ao do 
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OMI para o qual os indícios de degradação puderam ser percebidos em ∼ 7 dias 

de envelhecimento, demonstrando que este agente oxidante (oxigênio) é mais 

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. Além 

disso, os resultados indicam que índice de neutralização, fator de perdas 

dielétricas e viscosidade devem ser considerados como parâmetro na prática de 

manutenção preventiva (Figuras 40, 41 e 44).  

Na Tabela 13, pode-se observar que, nas condições e tempo de 

envelhecimento utilizados neste ensaio, não houve mudança significativa no valor 

do GP das amostras de papel Kraft isolante envelhecidas em Envirotemp® FR3™ 

e no OMI.  
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Tabela 13. GP para o papel Kraft isolante envelhecido em Envirotemp® FR3™ a 

70, 95 e 110 °C e em OMI, a 110 °C. 

 

GP médio para o papel envelhecido a 
Tempo de 

Envelhecimento 

(horas) 

70 °C, em 

Envirotemp® 

FR3™ 

95 °C, em 

Envirotemp® 

FR3™ 

110 °C, em 

Envirotemp® 

FR3™ 

110 °C, em 

OMI 

0 1194 1194 1194 1194 

7 1201 1042 959 1073 

22 1049 931 902 995 

31 1035 1174 720 917 

46 779 1008 829 880 

55 987 1002 891 929 

70 977 1114 1022 820 

79 805 917 1087 788 

94 1094 594 783 835 

103 869 894 968 851 

 

 

 

4.2.4. DEGRADAÇÃO DO OVI 

 

Os resultados obtidos e discutidos nos itens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3 mostraram 

que parâmetros como oxigênio, temperatura e umidade afetam a degradação do 

OVI. Estes parâmetros são mencionados na literatura como os principais agentes 

de degradação do óleo vegetal comestível, onde as características de qualidade 

destes óleos sempre estão correlacionadas com o fenômeno da rancidez que é, 

sem dúvida nenhuma, o fenômeno deteriorativo mais importante deste tipo de 

produto. Existem dois tipos de rancidez descritas para o óleo vegetal comestível: a 
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hidrolítica e a oxidativa (MORETTO, FETT, 1998). Assim, propõem-se neste 

trabalho, que a degradação do OVI segue o mesmo mecanismo de degradação 

reportado para o óleo vegetal. 

Na presença de oxigênio, sugere-se para o OVI a ocorrência preferencial da 

rancidez oxidativa que está diretamente relacionada com a presença de ácidos 

graxos insaturados, ou seja, unidades acila contendo insaturações. Trata-se da 

reação do oxigênio atmosférico com as duplas ligações desses ésteres, cuja 

reatividade aumenta com o aumento do número de insaturações na cadeia. A 

reação de oxidação produz peróxidos e hidroperóxidos (produtos primários). Estes 

compostos por uma série de reações paralelas produzem os compostos voláteis 

como aldeídos e cetonas (produtos secundários).  

Na teoria dos radicais livres (Figura 48), o processo se inicia num átomo de 

carbono em posição alfa do grupo acila insaturado, com formação de um radical 

livre, por perda de um átomo de hidrogênio (fase de indução). O radical livre reage 

com o oxigênio, formando o radical peróxido. Esses peróxidos podem participar 

das reações de decomposição e formação de novos radicais livres (fase de 

propagação). Quando os radicais livres reagem entre si, inicia-se a terceira fase da 

reação (fase terminal). Os peróxidos e hidroperóxidos podem romper formando 

então os compostos secundários (aldeídos e cetonas). A reação dos radicais livres 

necessita de um catalisador que pode ser energia luminosa ou metais como ferro 

ou cobre, por exemplo (MORETTO, FETT, 1998). 
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Figura 48. Etapas do processo de autoxidação de óleos insaturados. 

Fonte: MORETTO, FETT, 1998. 

 

O processo de polimerização pode ser iniciado por traços de metais, calor 

(termólise) e luz (fotólise) (KUMARATHASAN et al., 1992). 

Os peróxidos e hidroperóxidos produzidos pela reação de autoxidação 

podem polimerizar com outros radicais produzindo moléculas de elevada massa 

molar, sedimentos insolúveis, gomas e, em alguns casos, a cadeia do ácido graxo 

oxidado pode quebrar, produzindo ácidos de cadeias menores e aldeídos 

(PRANKL, SCHINDLBAUER, 1998).  

Na presença de umidade, sugere-se que a degradação do OVI se dá 

preferencialmente pela hidrólise dos triacilgliceróis com produção de ácidos graxos 

livres (Figura 49).  
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Figura 49. Formação de ácido graxo proveniente da reação de hidrólise do OVI. 
 

4.3. DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE À OXIDAÇÃO DOS OVIs POR 

MEDIDAS ELETROANALÍTICAS 

 

A Tabela 14 mostra os resultados obtidos para o período de indução dos 

OVIs, em diferentes temperaturas. 

 

Tabela 14. Período de indução de amostras de OVIs novos. 

OVI Temperatura do Ensaio Período de Indução 

Envirotemp® FR3™ 110 °C 11,81 h 

Envirotemp® FR3™ 110 °C 11,66 h 

Envirotemp® FR3™ 120 °C 6,53 h 

Envirotemp® FR3™ 120 °C 6,41 h 

Envirotemp® FR3™ 130 °C 3,30 h 

Envirotemp® FR3™ 130 °C 3,11 h 

Biotemp® 120 °C 89,05 h 

Biotemp® 120 °C 88,95 h 

Biotemp® 130 °C 27,82 h 

Biotemp® 130 °C 28,27 h 
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Observa-se que para ambos os OVIs quanto maior a temperatura de 

realização do ensaio, menor o tempo necessário para ocorrer a oxidação do óleo 

(Tabela 13). Ou seja, o período de indução foi proporcional à temperatura de 

realização do ensaio. O Envirotemp® FR3™ apresentou períodos de indução 

inferiores ao Biotemp® em todas as temperaturas investigadas. Isto mostra que o 

Biotemp® é menos susceptível a oxidação do que o Envirotemp® FR3™. Este 

comportamento já era esperado, pois, segundo os fabricantes, o Envirotemp® 

FR3™ é obtido a partir do óleo de soja e o Biotemp® de sementes de girassol 

geneticamente selecionadas, ou seja, com baixo teor de ácidos linoléico e 

linolênico. Os ácidos linoléico e linolênico apresentam respectivamente, duas e 

três duplas ligações que podem reagir facilmente com o oxigênio atmosférico, 

provocando a oxidação do óleo. 

Também, foram determinados os períodos de indução de amostras de 

Envirotemp® FR3™ envelhecidas na presença de papel Kraft, com o objetivo de 

avaliar o efeito da oxidação do óleo sobre este parâmetro. Na Tabela 15 estão 

mostrados os dados obtidos para o envelhecimento realizado em frascos fechados 

e na Tabela 16 para o envelhecimento realizado com borbulhamento de oxigênio. 

As amostras do envelhecimento realizado em frascos fechados, não apresentaram 

variações nos valores, ou seja, o período de indução não é parâmetro para inferir 

sobre o grau de oxidação das diferentes amostras. Para o envelhecimento 

realizado com borbulhamento de oxigênio, as amostras apresentaram diferenças 

nos períodos de indução tanto em função do tempo quanto da temperatura de 

envelhecimento. Esta diferença de comportamento, para o envelhecimento 

realizado em frascos fechados e com borbulhamento de oxigênio, deve estar 

relacionada com o mecanismo de degradação dos OVIs.  

No envelhecimento realizado em frascos fechados, o mecanismo 
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predominante é hidrolítico, e no envelhecimento realizado com borbulhamento de 

oxigênio, oxidativo. Conforme discutido anteriormente, no primeiro envelhecimento 

observou-se um aumento significativo no índice de neutralização e no segundo na 

viscosidade. O aumento de viscosidade é conseqüência da formação de 

compostos de alta massa molar, ou seja, os terminais reativos dos compostos de 

oxidação reagem entre si, formando polímeros. O aumento do índice de 

neutralização está relacionado com a formação de ácidos graxos livres.  

Os resultados indicam que o ensaio de estabilidade à oxidação pelo 

Rancimat é uma ferramenta adicional para verificar se a degradação do OVI 

durante o uso é preferencialmente hidrolítica ou oxidativa. 

 

Tabela 15. Período de indução de amostras de OVI envelhecidas em estufa, em 

frascos fechados, por diferentes períodos de tempo, a 120 °C, na presença de 

papel Kraft isolante. 

Tempo de Envelhecimento do 

Envirotemp® FR3™ 
Temperatura do Ensaio Período de Indução 

0 dias 130 °C 3,20 h 

3 dias 130 °C 2,61 h 

6 dias 130 °C 2,57 h 

10 dias 130 °C 2,68 h 

13 dias 130 °C 2,77 h 

17 dias 130 °C 2,54 h 

20 dias 130 °C 2,74 h 

24 dias 130 °C 2,49 h 

27 dias 130 °C 2,60 h 

34 dias 130 °C 2,71 h 

41 dias 130 °C 2,71 h 
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Tabela 16. Tempo de indução de amostras de OVI envelhecidas sob atmosfera 

oxidante, com borbulhamento de oxigênio, em diferentes temperaturas, na 

presença de papel Kraft isolante. 

Condições de Envelhecimento do 

Envirotemp® FR3™ 
Temperatura do Ensaio Tempo de Indução 

70 °C, por 7h 130 °C 1,14 h 

95 °C, por 7h 130 °C 1,19 h 

110 °C, por 7h 130 °C 0,13h 

70 °C, por 22h 130 °C 0,82 h 

95 °C, por 22h 130 °C 0,85 h 

110 °C, por 22h 130 °C 0,00 h 
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CAPÍTULO  4 

 

5. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que: 

 

1.  o OVI apresenta propriedades distintas do OMI como maior ponto de 

combustão, fulgor, viscosidade, teor de água, densidade, fator de perdas 

dielétricas e índice de neutralização. Esta diferença é oriunda da natureza 

química do OVI, que é diferente da natureza química do OMI. O OVI possui 

um caráter polar enquanto que o mineral é apolar. Isto não significa que um 

óleo é melhor que outro, mas sim que cada qual apresenta suas vantagens 

e desvantagens que devem ser levadas em conta quando da sua aplicação; 

2. a degradação do OVI dependerá do teor de água do sistema isolante (óleo 

e papel) e de oxigênio. No caso de equipamentos operando com 

vazamentos, com entrada de ar, a degradação se dará preferencialmente 

pela oxidação. Em equipamentos selados, a degradação do óleo se dará 

preferencialmente pela hidrólise do triacilglicerol; 

3. a viscosidade, o índice de neutralização e o fator de perdas dielétricas a 90 

°C são parâmetros importantes no monitoramento do envelhecimento do 

OVI e que devem ser inseridos nos ensaios de manutenção preventiva de 

equipamentos isolados com este fluido. 
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5.1. SUGESTÕES PARA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS 

 

 

Visando a continuidade dos estudos referentes à utilização de OVI em 

equipamentos elétricos, propõe-se a realização das seguintes pesquisas: 

1. avaliação dos compostos furânicos formados durante o processo de 

degragação do papel Kraft isolante na presença de OVI; 

2. determinação de valores limites a serem adotados nos ensaios de 

monitoramento do OVI em uso; 

3. avaliação da extensão da vida útil do papel Kraft isolante na presença de OVIs.  
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