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RESUMO 

 

O hexafluoreto de enxofre (SF6) é um gás de efeito estufa e é utilizado pelas 

concessionárias de energia elétrica como meio isolante e extintor de arco elétrico em 

disjuntores, mais especificamente, em regiões de alta densidade populacional, onde 

a redução de espaço na construção de subestações é importante. Com a crescente 

demanda de carga no setor elétrico e o crescente uso do gás SF6 em equipamentos 

elétricos de alta tensão, o estudo desse gás em serviço vem se tornando uma 

grande necessidade na engenharia de manutenção. Assim, estudou-se neste 

trabalho a tensão de ruptura do gás SF6 puro e de misturas deste gás com o 

principal subproduto de sua degradação, o gás dióxido de enxofre (SO2), um dos 

responsáveis pela maioria dos danos em equipamentos isolados com SF6, por ser 

corrosivo e atacar componentes internos como polímeros, resinas, alguns metais e 

vedações. Inicialmente foi projetada e construída uma câmara composta por 

materiais e eletrodos adequados, na qual foram realizados testes de tensão de 

ruptura. Os gases sob investigação, SF6 puro e misturas de SF6/SO2 com diferentes 

concentrações de SO2 no gás SF6, foram inseridos nessa câmara pressurizada. Na 

sequência foram realizados ensaios de impulso atmosférico e à frequência industrial 

de descarga disruptiva, conforme procedimento descrito na norma ABNT NBR IEC 

60060-1, usando o método up and down para determinações das descargas. A partir 

desses ensaios foi possível avaliar o efeito do SO2 na tensão de ruptura do gás SF6. 

Os resultados obtidos mostraram que o SF6 mesmo com uma contaminação de SO2 

em até 500 ppm ainda apresenta uma rigidez dielétrica favorável à operação de 

disjuntores. Foi testada e validada também neste trabalho, uma metodologia para 

avaliar vazamentos de SF6 e realizadas medições da qualidade do gás isolante a 

partir da medição do teor de SO2 em equipamentos em operação na Companhia de 

Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP).   

 
 
 
Palavras-chave: Hexafluoreto de enxofre, SF6, SO2 (dióxido de enxofre), descarga 
disruptiva, disjuntores, gás isolante, produtos de degradação do SF6. 

  

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

 

Sulfur hexafluoride (SF6) is a greenhouse gas, extensively used by electric utilities as 

an insulating medium and arc-suppressive for circuit breakers, more specifically in 

highly populated areas, in which the smallest area required for substations is 

essential. With a growing demand in the electricity sector and increasing use of SF6 

gas in high voltage equipment, the study of such gas in the field has become a key 

issue for maintenance engineering. Thus, this study addressed insulation breakdown 

of pure SF6 and its contamination by the main byproduct from its decomposition: 

sulfur dioxide (SO2), one of the sources of most damages caused to equipment 

insulated with SF6, due to its corrosive properties and from wearing internal 

components such as polymers, resins, some metals and seals. It was designed and 

built a chamber provided with proper materials and electrodes, followed by 

breakdown voltage testings. The gases under study, i.e. pure SF6 and SF6/SO2 

mixtures, with different concentrations of SO2 in SF6, were inserted into this 

pressurized chamber. Right after,  lightning impulse voltage tests were performed, at 

industrial frequency for withstand voltage, as described in ABNT NBR IEC 60060-1, 

using the up-and-down procedure for determination of the flashover voltage. The 

testing provided means to evaluate SO2 effects on dielectric properties of SF6. The 

results indicated that SF6, even though a SO2 contamination rated up to 500 ppm, still 

maintains its dielectric resistance, appropriate to circuit breakers operation. The study 

also tested and validated a methodology for SF6 leakage assessment, besides 

measuring the quality of insulation gas through measurement of SO2 content in 

operational equipment at Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 

(CTEEP).   

 
 
 
Keywords: Sulfur hexafluoride, SF6, SO2 (sulfur dioxide), withstand voltage, circuit 
breakers, insulation gas, SF6 decomposition products. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A crescente utilização do SF6 (hexafluoreto de enxofre) no setor elétrico 

mundial vem acontecendo devido suas excelentes características dielétricas, 

térmicas e químicas, levando pesquisadores a intensificar os estudos sobre sua 

utilização. Em 1939 teve início sua utilização em cabos e capacitores como isolante 

em pesquisas realizadas tendo seu processo de produção industrial iniciado nos 

Estados Unidos e Europa em 1948. 

A mudança global do clima é tema que ganha cada dia maior relevância na 

agenda de governos, das empresas e da sociedade como um todo. Embora ainda 

seja marcado por muita polêmica, o aquecimento global, fruto da atividade humana é 

reconhecido pela comunidade científica internacional e demanda grande disposição 

política para sua mitigação. O problema une todos na busca por caminhos e 

soluções que permitam que a civilização continue a prosperar em sua trajetória 

futura. 

O Protocolo de Quioto prevê a redução gradual das emissões de gases 

liberados para a atmosfera e que são responsáveis pelo efeito estufa, ou seja, pelo 

aquecimento global causado pelo acúmulo de certos gases na atmosfera. 

 No Brasil, o Protocolo de Quioto foi internalizado por meio do Decreto 

Legislativo 144 de 2002, que dá força legal aos compromissos ali assumidos. 

O equipamento elétrico isolado a gás SF6 tem contínua necessidade de 

intervenção da manutenção nas atividades preventivas e corretivas, quando é 

possível a liberação do gás para a atmosfera se procedimentos corretos não forem 

adotados por operadores de manutenção. Em havendo vazamentos, ar atmosférico 

e umidade penetram no equipamento isolado a gás SF6.  

Quando em contato com umidade e oxigênio, durante a descarga elétrica, 

podem ocorrer alterações nas propriedades dielétricas do SF6 devido à formação de 

subprodutos, que comprovadamente, são prejudiciais ao seu desempenho em 

equipamentos pressurizados.  

Existe quantidade abundante de estudos na literatura avaliando a formação 

de subprodutos do gás SF6, conforme citado nos trabalhos de TRUDEAU e 

COLABORADORES (1996) e BRUNT e HERRON (1990).   
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A correlação entre a capacidade de isolamento e outras propriedades 

elétricas dos diversos componentes dos equipamentos com a degradação do SF6 foi 

reportada por CHRZAN (2004).  

Neste estudo, enfatizou-se o desempenho do gás SF6 em compartimentos 

blindados e disjuntores convencionais ao tempo que por sua vez atuam como 

dispositivos mecânicos capazes de estabelecer, conduzir e interromper altas 

correntes nas condições normais, assim como estabelecer, conduzir durante um 

período de tempo específico e interromper correntes sob condições anormais 

específicas do circuito elétrico, tais como as de curto-circuito. Esta condição foi à 

motivação para realização deste estudo, que consistiu na avaliação do desempenho 

do gás SF6 na presença de seu principal subproduto, o SO2, em relação à sua 

tensão de ruptura, em determinados níveis de contaminação. 

Paralelamente aos ensaios de laboratório, foram realizadas medições em 

campo em disjuntores de subestações blindadas (GIS – Gas Insulated Substation) e 

em disjuntores de subestações convencionais ao tempo, para avaliar a qualidade do 

gás SF6 em serviço. Além disso, foi testada e validada uma metodologia para avaliar 

vazamentos de gás SF6 em equipamentos em operação na concessionária de 

energia CTEEP. 

 

  

1.1 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Os resultados dessa pesquisa foram divulgados e apresentados em um 

evento nacional e em dois internacionais: 

• “Avaliação do efeito da qualidade do gás SF6 nas tensões de ruptura e na 

interação com vedações utilizadas em disjuntores”. IV Simpósio Brasileiro de 

Sistemas Elétricos, Foz do Iguaçu, PR, 2014. 

• “SF6 contaminated by SO2: Dielectric strength and influence on sealing 

materials”. 2014 IEEE Electrical Insulation Conference, Philadelphia, EUA, 

2014. 

• “Pesquisas em óleos vegetais isolantes e gás SF6”. II SIGAT CIER, 

Cartagena, Colombia, 2014. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o efeito da concentração do SO2, subproduto da degradação do gás 

SF6, nas propriedades dielétricas do gás SF6 em equipamentos elétricos, 

especificamente em disjuntores. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desenvolver uma câmara para realização de ensaios dielétricos em SF6 

e concentração de SF6 e SO2 em escala laboratorial. 

• Avaliar a condição do SF6 em equipamentos em operação quanto à 

concentração de SO2.  

• Validar metodologia de mensuração de vazamentos de gás SF6 nos 

equipamentos em operação, nas subestações blindadas e em disjuntores 

de alta tensão em operação.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 O SF6 (HEXAFLUORETO DE ENXOFRE) 

 

Os disjuntores que têm sua isolação e extinção de arco a SF6 (hexafluoreto 

de enxofre) têm vantagens em relação aos disjuntores isolados a ar comprimido, a 

óleo isolante e até mesmo vácuo, devido à sua alta estabilidade química e elevada 

rigidez dielétrica. Estes disjuntores são muito utilizados em regiões de grande 

densidade populacional conforme DERVOS, VASSILIOU e MERGOS (2007), em 

instalações blindadas, identificadas pelos fabricantes como GIS, passando a ser 

referência no desenvolvimento de novos equipamentos GIS e em disjuntores de alta 

potência instalados ao tempo. 

O SF6 é um composto químico inorgânico formado por um átomo central de 

enxofre, ligado simetricamente a seis átomos de flúor, conforme apresentado na 

Figura 1.  

 

 

  Fonte: Revista Bussines Green (2012). 

Figura 1: Apresentação estrutural dos átomos na molécula do SF6 
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O SF6 é um gás quimicamente inerte, transparente, inodoro, não inflamável 

e quimicamente estável. Ou seja, em condições normais de temperatura, pressão e 

umidade, não reage facilmente com outra substância. 

 Essa estabilidade é oriunda do arranjo simétrico de seus átomos, o que o torna um 

gás interessante para o setor elétrico, sendo industrializado e desenvolvido por 

síntese direta a partir do flúor e do enxofre fundido. 

A capacidade de isolação do SF6 é muito eficaz. Uma atmosfera (1 atm) isola 

até 3 (três) vezes mais que o ar comprimido, sendo esta capacidade isolante 

também superior a do óleo isolante, em até 5 (cinco) vezes. Este alto desempenho 

se deve à estabilidade de suas moléculas, isto é, em comparação com o ar 

comprimido, necessita menos pressão de trabalho para desempenhar efeitos 

semelhantes quanto à isolação.  

Outro fator relevante é a capacidade da molécula de SF6 capturar elétrons 

durante o processo de colisão elétron/molécula, resultando num íon negativo, devido 

à elevada capacidade eletronegativa dos átomos de flúor.  

Além destas propriedades químicas, este gás tem a capacidade de ser 

armazenado em cilindros de aço e se liquefaz sob pressão superior a 2200 kPa, 

facilitando assim sua industrialização e transporte. Na Tabela 1 é possível verificar 

algumas propriedades gerais do SF6. 

O SF6 possui imensa representatividade frente ao fator efeito estufa, devido 

à sua grande capacidade de absorção de radiação solar, especialmente nos 

comprimentos de onda da radiação infravermelha, contribuindo significativamente na 

intensificação do efeito estufa (GPW – Global Warming Potencial), possuindo um 

fator de aquecimento de 22.800 vezes superior ao gás CO2, conforme é possível 

verificar na Tabela 2. 

O SF6 é utilizado pelas concessionárias de energia elétrica como meio 

isolante e extintor de arco elétrico em disjuntores. 

O equipamento elétrico isolado a gás SF6 tem contínua necessidade de 

intervenção na manutenção das atividades preventivas e corretivas, momento este, 

pode ocorrer à liberação do gás para a atmosfera se os procedimentos corretos não 

forem adotados por técnicos de manutenção. Portanto, há necessidade de controle 

nestas emissões, principalmente pelo monitoramento de vazamentos e das     

práticas de substituição da carga do gás. 
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Tabela 1: Algumas características típicas do gás SF6  

Fórmula SF6 

Massa molar (u.m.a) 146,05 

Temperatura de sublimação, 1 atm (°C) - 63,9 

Ponto de fusão a 32,5 psia (°C) - 50,8 

Conteúdo de enxofre 21,95 % 

Conteúdo de flúor 78,05 % 

Densidade do gás a 21 °C, 1atm (g/L) 6,139 

Densidade relativa ao ar = 1 a 21,1 (°C) 1 atm (g/L) ≅≅≅≅ 5 

Tensão superficial a – 20 °C (dina/cm) 8,02 

Viscosidade do líquido a 25 °C, a 1 atm (cP) 0,277 

Viscosidade do gás a 25 °C, a 1 atm (cP) 0,015 

Índice de refração a 0 °C, 780 mmHg 1,000783 

Temperatura crítica, Tc (°C) 45,66 

Pressão crítica, (psia) 544,3 

Densidade crítica, (kg/m3) 740 

Solubilidade de SF6 a 1,0133 bar em: 

- óleo de transformador a 27 °C, 1 atm (mL SF6/mL de óleo) 

- água a 20 °C, 1 atm (mL SF6/mL de água) 

 

0,408 

≅≅≅≅ 0,0063 

Solubilidade da água no SF6 (% p/p) ≅≅≅≅ 0,0097 

Rigidez Dielétrica (N2 = 1) a 60 Hz – 1,2 MHz ≅≅≅≅ 2,3 a 2,5 vezes em relação ao N2 

Fator de dissipação a 1 atm (tg δ) ˂ 2x10-7 

Coeficiente efetivo de ionização α/p = A.E/p – B 

α: m-1 

E: V/m 

P: Pa 

A: 2,8x 10-2/V 

B: 89 v/(m.Pa) 

Campo de ruptura crítica relativo a pressão (V/m.Pa) 89 

Condutividade térmica, 30 (cal/cm.s) 3x10-5 

Fonte: ABNT NBR 16238. 
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Tabela 2: Demonstrativo de comparação de fator de efeito estufa comparativamente ao gás CO2 

Fonte de emissão  
Gás 

considerado  

GWP 

(Global Warming Potencial) 

Veículos CO2 1 

Grupos Geradores de emergências 

(GAE´s) 
CO2 1 

Equipamentos isolados a gás SF6 SF6 22.800  

Fonte:  Intergovernmental Painel on Climate Change (2007). 

 

BESSEDE, STELTER, BUESCHER e MARSHALL (2006). WILHELM e 

FERNANDES (2011) estimaram que uma empresa de transmissão de energia 

brasileira perde anualmente 15% da massa instalada de SF6, quando manuseado ou 

em operação.         

Diferentes metodologias foram desenvolvidas no sentido de avaliar a 

formação desse subproduto de decomposição servindo como um meio eficaz para 

prevenção de falhas e diagnóstico da condição do SF6 em equipamentos. 

A relação entre os produtos de decomposição do SF6 e ocorrência de 

descargas parciais (PD) em equipamentos isolados a SF6 continua sendo uma 

questão teórica e prática muito importante a ser abordada.  

Baseado nas simulações de descarga em equipamentos, o experimento 

estudado por ZHANG e COLABORADORES (2009), identifica os produtos de 

decomposição bem como a alteração das concentrações ao longo do tempo. Os 

resultados experimentais indicaram que os três tipos de PD (protrusão, flutuante e 

superfície) produzem SOF2 + SO2 e HF, a concentração de SOF2 + SO2 é sempre 

superior a do HF, aumentando com o tempo de aplicação de tensão. 

A capacidade de isolamento do SF6 também tem associação direta com a 

umidade contida em superfícies de componentes internos poliméricos, devido ao 

fenômeno de absorção, conforme discutido por LU CHAO e HU XIAOGUANG 

(2006), principalmente para as resinas epóxi quando a concentração de umidade for 

superior a 30%. Porém, controlar o teor de umidade no gás SF6 não é uma tarefa 

fácil e segura e outros meios de controle e monitoramento se fazem necessário. 

Neste estudo, para ter uma visão do estado da isolação, mais especificamente para, 

medir a umidade contida no gás, foram utilizados pelos autores higrômetros 
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baseados em sensores de óxido de alumínio e semicondutores de silício. Estes tipos 

de higrômetros são, geralmente, de simples configuração e de fácil manipulação, por 

isso, muito convenientes para a construção de um sistema de monitoramento para 

GIS, aplicável também em disjuntores ao tempo com o uso dos sensores associados 

a uma moderna técnica de comunicação via software. A umidade no interior do 

sistema GIS ou dos disjuntores existe tanto na fase de vapor, ou adsorvida sobre a 

superfície do invólucro (fase de adsorção), conforme pode ser verificado na Figura 2, 

onde estão apresentadas as fases de adsorção de umidade nos componentes 

sólidos contidos nas GIS. 

 
Figura 2: Vista em corte do espaço de adsorção da umidade existente dentro de um equipamento 

isolado a SF6 

Fonte: Lu Chao e Hu Xiao Guang (2006). 

 

Segundo WANG RUN - HUA (2010), os materiais sólidos são os 

responsáveis pela maior parte de descargas internas nos equipamentos isolados a 

gás SF6. O desempenho destes componentes internos identificados como isolador 

discal, isolador de suporte, película isolante (alguns tipos de tintas isolantes), 

polímeros reforçados com fibras de vidro e assim por diante, depende muito das 

técnicas de manufatura e montagem em uma GIS, por exemplo. Segundo o autor, 

estes componentes devem ser isentos de manchas, riscos, fissuras, ou qualquer 

outro dano físico aos mesmos, para não comprometer a capacidade de isolação 

ocasionando flashover ou pequenas descargas parciais. Estas descargas ocasionam 

a formação de subprodutos em forma de pó, que é acumulado em torno dos 

componentes internos, como os canais de descarga (bocal de sopro), dificultando o 

isolamento do equipamento em solicitações de desligamento ou ligação do disjuntor, 

por exemplo. 
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Outros subprodutos também são estudados como consequência do arco 

elétrico gerado quando da exigência dos disjuntores. QIANG FU e 

COLABORADORES (2010) observaram em uma GIS que a reação do gás SF6 com 

a umidade gerou produtos sólidos como carbono tetrafluoreto (CF4), sulfureto de 

tionilo (SOF2), fluoreto de sulfurilo (SO2F2) e dióxido de enxofre (SO2). 

Ainda falando sobre os componentes internos dos equipamentos isolados a 

gás SF6, BRAUN, CHU e SEETHAPATHY (1987) pesquisaram o desempenho dos 

componentes internos fabricados à base de resina epóxi, onde evidenciaram 

reações químicas com elevadas concentrações de flúor ligados à resina. 

Consequentemente, observaram uma diminuição na capacidade dielétrica destes 

componentes depois da exposição ao SF6 e seus subprodutos. Por meio de análises 

químicas e térmicas, mostraram claramente o ataque dos subprodutos a estes 

componentes, evidenciando assim uma cronicidade na determinação do 

desempenho e da resistência desse material frente ao SF6 e seus subprodutos. 

TRUDEAU e COLABORADORES (1996) e BRUNT e HERRON (1990) 

estudaram a correlação entre a capacidade de isolamento e outras propriedades 

elétricas dos diversos componentes dos equipamentos com a degradação do SF6, 

também reportada por CHRZAN (2004). 

Por ser inerte, o SF6 não deve atacar os materiais de vedação. Porém, o SF6 

degrada durante seu uso gerando o SO2. Este gás é bastante reativo, reagindo 

facilmente com a umidade formando ácido sulfúrico, por exemplo, e por conta disto 

deve atacar os materiais de vedação, degradando-os e originando pontos de 

vazamento. WILHELM e COLABORADORES (2014) realizaram ensaios de 

envelhecimento acelerado de diferentes vedações e em diferentes atmosferas de 

SF6 contendo SO2. Os autores perceberam alterações nas propriedades de algumas 

vedações quanto maior a concentração de SO2 em SF6.  

A passagem de corrente elétrica nos componentes dos disjuntores isolados 

a SF6 e o processo de descargas parciais por si só podem causar a ruptura de 

ligações S-F das moléculas de SF6, formando espécies reativas que podem 

ocasionar a formação de subprodutos irreversíveis, como por exemplo, o SF4 

(tetrafluoreto de enxofre) e o SO2 (dióxido de enxofre). Na Figura 3 estão 

apresentadas as possíveis reações de formação de subprodutos para o SF6 em 

serviço.   
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Figura 3: Decomposição do SF6 e formação de subprodutos 

Fonte: SAUEERS e CRHISTOPHORO (1986). 

 

A questão da temperatura do arco, ou seja, o calor gerado sobre os contatos 

do disjuntor pelo trabalho ocasionado na solicitação do disjuntor em interrupções de 

corrente também oferece uma gama de estudos relacionados com a degradação do 

SF6. A interrupção de corrente em circuitos de corrente alternada envolve a 

separação dos contatos metálicos em um bocal (geralmente confeccionados com 

material polimérico), de modo que o arco gerado é normalmente extinguido. Neste 

momento, ocorre geração de calor que pode atingir temperaturas elevadas até que a 

corrente chegue a zero fazendo com que o gás flua pelo direcionador de fluxo, que 

neste momento está superaquecido, isto se o processo de extinção do arco ocorrer 

de maneira normal e desejada.  

Acontece que o calor gerado neste processo é indesejado, mas a extinção 

de arco é inevitável, porém deve ser minimizado de maneira rápida e eficaz, 

ocorrendo em até 3 (três) ciclos, ou seja, em até 50 ms (milissegundos) que é o 

tempo desejado entre o movimento completo dos contatos fixos e móveis do 

disjuntor, porém, o resfriamento deve ocorrer em tempo menor que estes 50 ms para 

a minimização do calor gerado na extinção do arco elétrico no disjuntor com 

segurança. O experimento descrito por PERKINS (1971), mostrado na Figura 4, foi 

realizado em um protótipo confeccionado em policarbonato, com as distâncias entre 

eletrodos variando entre 10 e 90 mm, com aplicação de uma corrente entre 100 e 

400 A, a uma pressão aproximada de 400 kPa.  
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Figura 4: Protótipo para ensaios de temperatura gerada em arco elétrico em disjuntores 

Fonte: Perkins (1971). 

 

Onde: 

Vu = tensão máxima 

Vd = tensão mínima 

   = comprimento do arco máximo 

  = comprimento do arco mínimo 

 

 

Em se tratando da formação de subprodutos do SF6 voltados a GIS e a 

disjuntores, GI BO e COLABORADORES (2009) também consideraram o SO2 

prejudicial ao desempenho de disjuntores. As concentrações do SO2 e do SOF2, 

outro subproduto (Figura 3), aumenta à medida que a descarga parcial gerada no 

interior dos disjuntores é aumentada. Portanto, quanto mais grave for à descarga 

parcial, maior será a concentração desses compostos. A simulação precisa desse 

fenômeno foi realizada por esses autores utilizando uma GIS em 110 kV, para 

garantir uma simulação confiável de vários defeitos. Na Figura 5, podem ser 

visualizados diferentes pontos de compartimentos ocasionando diferentes tipos de 

descargas e em diferentes locais.  
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Figura 5: Banco GIS utilizado para realizar ensaios de descargas parciais  

Fonte: Gi Bo e colaboradores (2009). 

 

Onde: 

1- Barramentos de entrada dos módulos GIS utilizados e secionador 

2- Barramento interno da GIS 

3- Disjuntor 

4- Barramentos de saída da GIS 

 
 

3.2 CARACTERÍSTICAS DOS DISJUNTORES 

 

Neste item são abordados aspectos importantes quanto a utilização do SF6 

como meio isolante em equipamentos. Também são identificados os meios de 

extinção utilizados antes do emprego do SF6 como meio isolante e extintor do arco 

elétrico e os benefícios do SF6 no atual sistema de transmissão de energia. 

Os meios de extinção mais utilizados no passado, antes do SF6, foram: 

- sopro magnético; 

- ar comprimido; 

- óleo isolante e 

- vácuo. 

Para os disjuntores de alta tensão, acima de 69 kV o óleo isolante de origem 

naftênica e o ar comprimido se destacaram com seu uso contínuo. Porém, com o 

aumento da demanda no consumo de energia elétrica e o crescimento industrial em 

escala mundial, o uso destes disjuntores aos poucos foi se limitando na capacidade 
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de interrupção de curto circuito sendo necessária a substituição dos mesmos devido 

a esta limitação. Este foi um momento importante no setor elétrico, pois os 

fabricantes, juntamente com as concessionárias de energia, juntaram esforços no 

sentido de aperfeiçoar a fabricação de novos materiais e fluidos isolantes com alta 

tecnologia para emprego nesse tipo de equipamento.  

O disjuntor foi o equipamento utilizado neste trabalho para avaliar a 

degradação do SF6 sendo este equipamento classificado como disjuntor 

convencional, chamados por alguns fabricantes de disjuntor ao tempo e/ou tanque 

vivo, e o disjuntor de subestações blindadas, as GIS. 

Para falar dos disjuntores e suas características, é necessário comentar 

sobre a importância deste equipamento ao Sistema Interligado Nacional (SIN), 

sendo estes, responsáveis pela interrupção e ligação de energia entre o sistema, em 

casos normais e em perturbações no sistema elétrico.  

Os disjuntores acompanham o crescimento da demanda de energia elétrica, 

ou seja, para cada linha de transmissão, gerador, ou componentes de otimização do 

sistema (reatores, banco de capacitores e compensadores síncronos, por exemplo), 

existe a instalação de uma, duas ou até três unidades de disjuntores, dependendo 

do modelo desta nova instalação, independente se for GIS ou disjuntor ao tempo. 

Com o crescimento da demanda de energia elétrica que está diretamente 

ligado ao uso dos disjuntores, pode-se observar na Figura 6, o crescimento da carga 

em MW medido no início do ano de 2014 no Brasil e por região demográfica, onde 

se destacam os recordes sequenciais regionais e nacionais.  
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Figura 6: Crescimento da demanda de energia elétrica no Brasil 

Fonte: ONS – Operado Nacional do Sistema Elétrico (2014). 

 

Segundo KUFFEL e ZAENGL (2000), nas últimas décadas com o 

desenvolvimento de grandes centros industriais, a necessidade de construção de 

grandes usinas de geração se fez necessário. Porém, estas usinas foram 

construídas longe destes grandes centros de demanda, que é o caso das Grandes 

Centrais Hidrelétricas – GCH, onde se fez necessário um investimento gigantesco 

em transmissão, representado por um aumento vertiginoso do uso dos 

equipamentos elétricos de alta tensão de 245 até 800 kV. Enfatizam também o uso 

de transmissão em corrente contínua em alta tensão (CCAT) na sigla em inglês 

HVDC – High Voltage Direct Current. Porém, esses equipamentos passam pelos 

mesmos problemas em relação ao comportamento do SF6 em relação aos 

subprodutos produzidos. Nas Figuras 7 e 8 pode-se verificar um comparativo das 

classes de tensões das últimas décadas com o crescente aumento de HVDC em 

relação a CCAT no mundo. 
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Figura 7: Crescimento de CCAT até 2000 

Fonte: Kuffel e Zaengl (2000). 

 

 
Figura 8: Crescimento de HVDC até 2005  

Fonte: Kuffel e Zaengl (2000). 

 

De fabricação mais complexa e maior necessidade de investimentos, o uso 

da GIS vem crescendo muito nos últimos anos devidos sua oferta em dimensões 

reduzidas, prática esta que vem sendo utilizada pelas concessionárias de energia 

elétrica no mundo todo. Nas Figuras 9 e 10 é possível identificar o número de 

compartimentos envolvidos na GIS os quais estão pressurizados com o gás SF6 e, 

pode-se verificar também o nível de desenvolvimento deste equipamento que vem 

sendo utilizado nos grandes centros urbanos nas últimas décadas. 
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Figura 9: GIS de 145 kV fabricada na década de 60 (fundo) e outra em 2011 (frente) 

Fonte: O autor (2014). 

Disjuntor 

Disjuntor 
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Figura 10: GIS modelo HB10M na tensão elétrica em 345 kV e corrente de curto circuito em 63 kA 

Fonte: Manual GIS –SIEMENS 5 482 825 Br-A (2009).   

 

Onde os componentes deste sistema estão identificados como: 

1. Disjuntor 

2. Mecanismo de operação do disjuntor 

3. Transformador de corrente 

4. Transformador de tensão 

5. Chave de aterramento 

6. Chave de aterramento rápido 

7. Chave secionadora 

8. Chave secionadora de barramento 

9. Cubículo de controle local 

10. Linha aérea 

 
 
A unidade interruptora descrita na Figura 11 evidencia a construção e o tipo 

de movimento longitudinal dos contatos de interrupção. Os contatos de arco são 

fabricados com materiais refratários. Porém não foi possível identificar quais 

materiais são estes para apresentação neste trabalho, sendo sua formulação e 

produção tecnológica restrita ao fabricante.  



33 
 
 

 

 
Figura 11: Unidade interruptora da GIS HB10M em 345 kV e corrente de curto circuito em 63 kA 

Fonte: Manual GIS – SIEMENS 5 482 825 Br-A (2009). 

 

Onde: 

1. Cilindro Móvel 

2. Pistão Fixo 

3. Contato móvel 

4. Contato de arco móvel 

5. Bocal isolado 

6. Contato fixo principal 

7. Contato de arco fixo 

 

O movimento de interrupção desta câmara pode ser verificado na Figura 12, 

onde é possível verificar claramente as fases de exposição dos contatos ao arco 

elétrico. É neste momento que ocorre o estresse dos componentes que associado 

ao SF6, ocorre a formação SO2.   
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Figura 12: Etapas do movimento dos contatos de arco do disjuntor a SF6 

Fonte: Manual de disjuntores alta tensão - Edelberto e A. Quaglio (2008) - Disjuntor Siemens 3AP1. 

  

No instante 1 (fechado) da Figura 12, é possível verificar os contatos do 

disjuntor devidamente conectados, ou seja, conduzindo energia elétrica, neste 

momento, salvo falhas de montagem ou imperfeições em seus componentes, o gás 

SF6 encontra-se em repouso, garantindo a isolação correta dos componentes. Nos 

instantes 2 e 3 (abertura), pode-se observar o início de um movimento de separação 

dos contatos por solicitação espontânea e programada ou por solicitação por 

proteções. Neste instante inicia-se o processo de extinção do arco elétrico pelo gás 

SF6 através do fluxo forçado pelo próprio movimento dos contatos. De forma 

turbulenta, o SF6 é direcionado sobre os contatos e extingue este arco elétrico no 

tempo necessário para que outros fenômenos não possam ocorrer, como o 

reacendimento ou reignição, fenômenos que são prejudiciais e podem levar o 

equipamento ao estresse e até a sua explosão em alguns casos. Já no instante 4 

(Aberto), é observada a separação total dos contatos. Neste momento o 

restabelecimento da condição dielétrica normal do SF6, onde as moléculas tendem a 

se reorganizar em curto intervalo. Porém é neste momento que, devido ao 

aquecimento excessivo dos componentes internos associado com a presença de 

umidade existente no gás, há a formação dos subprodutos, em especial o SO2. 

O disjuntor convencional tem como a GIS, sua aplicabilidade em extinguir 

arco voltaico, porém sua concepção não é compacta e devido suas características 
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ocupam maiores espaços na construção, dando destaque na altura e distância entre 

as fases. 

Com a crescente modernização do parque instalado nas empresas de 

energia elétrica, o emprego desses disjuntores também vem crescendo, de maneira 

vertiginosa, em substituição aos equipamentos obsoletos ou que não permitam um 

retrofit. 

 Com sua fabricação em série, a utilização destes equipamentos permite sua 

aquisição a preços acessíveis, com menor prazo de entrega. 

Na Figura 13, pode-se observar o aspecto externo de um disjuntor 

convencional em 345 kV, onde é importante verificar o espaço utilizado em uma área 

de subestação. Além da área utilizada, nota-se a necessidade de utilização de 

acessórios e componentes para possibilitar sua instalação, como cabos condutores, 

transformadores de corrente e de tensão, canaletas para passagens de cabos de 

controle, além da necessidade de realização de obras civis para sua instalação, 

montagem e sistemas de drenagem hidráulica em pátios. Dependendo da área 

disponível, a instalação deste tipo de disjuntor muitas vezes não é possível, e neste 

caso será necessário um projeto para instalação de uma GIS. 

Assim como os disjuntores das GIS, os disjuntores convencionais são 

responsáveis pela interrupção e conexão de fluxos de tensão através de manobras 

ocasionais programadas ou por ação de proteções em circuitos de proteção de alta 

potência, sendo constantemente submetidos conduzir a alta corrente, ocasionando 

altíssimas temperaturas quando a extinção do arco elétrico que ocorre pelos 

contatos internos do disjuntor.  

O princípio de funcionamento das câmaras de interrupção modernas visa o 

perfeito e correto ato de extinguir o arco elétrico com maior eficácia, ganho em 

eficiência em maiores potências em menores dimensões e menores quantidades de 

contatos.  

Como exemplo, pode-se citar um disjuntor com extinção a ar comprimido ou 

óleo isolante naftênico, mostrado nas Figuras 14 e 15, respectivamente. 
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Figura 13: Disjuntor isolado a SF6 convencional de 345 kV 

Fonte: O autor (2014) 
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Na Figura 14 são mostrados os componentes internos responsáveis pela 

extinção do arco elétrico do disjuntor isolado e com meio de extinção a ar 

comprimido. 

 

 
Figura 14: Câmara de extinção de disjuntor a ar comprimido 

Fonte: Manual treinamento de disjuntores de Alta Tensão – Ar Comprimido (2008). 

 

Na Figura 15 está representado o movimento durante a extinção do arco 

elétrico do disjuntor a óleo isolante naftênico separado nas etapas a, b e c. Na etapa 

c, nota-se um fluxo de óleo sobre os contatos no momento do início da abertura dos 

mesmos, porém o suficiente para a extinção do arco. 

 

 
Figura 15: Disjuntor modelo 3AC SIEMENS 13,8 kV isolado a óleo isolante naftênico 

Fonte: Manual de disjuntores alta tensão - Edelberto e A. Quaglio (2008). 
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Na Figura 16 é apresentado um exemplo simples de câmara de extinção 

típica de um disjuntor ao tempo isolado a gás SF6 com todos os componentes 

internos. Trata-se de um disjuntor de concepção moderna e atualmente utilizado nos 

sistemas elétricos em grande escala. 

 

 
Figura 16: Câmara de extinção em corte de disjuntor isolado a SF6 em 362 kV 

Fonte: Manual de instrução SIEMENS 4HD D0042.1220/11C (2008). 

 

Onde:  

1. 
2. 
3. 
4. 

Carter ou chassi metálico 
Suporte dos mancais 
Escotilha de inspeção 
Flange metálico 

5. Haste de acoplamento 
6. Bloco de válvulas 
7. Contato da tubulação 
8. Bocal auxiliar 
9. Bocal de extinção 
10. Suporte do tubo de contato 
11. Engrenagem tandem 
12. Suporte 
13. 
14. 

Terminal de alta tensão 
Suporte do contato fixo 

15.  Elemento filtrante 
16.  Caixa de engrenagem                         
17. Anel tipo O´ring 
18. Haste de manobra 
19. Base interior 
20. Tubulação de manobras 
21. Pistão 
22. Placa da válvula 
23. Cilindro de aquecimento 
24. Lamelas de contato 
25. Eletrodo 
26. Pino 
27. Cavilha 
28. Calha de guia 
29. Isolador capa 
30. Capacitor de equalização 
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Como comparativo entre o disjuntor a ar e a SF6 pode-se citar o número de 

câmaras por fase que chega a oito unidades interruptoras no equipamento isolado a 

ar, enquanto que o disjuntor isolado a gás SF6 apresenta apenas duas unidades 

interruptores em níveis de tensão superiores a 362 kV, isso graças ao excelente 

desempenho do SF6. 

Quanto ao funcionamento da câmara apresentada na Figura 16, quando da 

abertura, tem-se o afastamento das lamelas de contato (posição 24) e do cilindro de 

aquecimento (posição 23).  

O contato de arco que é formado pelo pino móvel (posição 26) e pelo tubo 

de contato (posição 7) permanece conectado. O pino móvel (posição 26) é 

deslocado contra o sentido de deslocamento do contato de tubo (posição 7) 

realizando um movimento de abertura do disjuntor, através dos componentes 

interligados entre si: cilindro de aquecimento (posição 23), bocal de sopro (posição 

9) e cavilha (posição 27). Também se tem o deslocamento do eletrodo móvel 

(posição 25) em direção ao cilindro de aquecimento (posição 23). Posteriormente, o 

contato de arco voltaico é aberto gerando arco e simultaneamente o cilindro de 

aquecimento (posição 23) move-se para a esquerda comprimindo o gás SF6 que 

está entre o pistão (posição 21) e o bloco de válvulas (posição 6).  

Neste momento o gás SF6 flui no sentido oposto ao movimento dos contatos 

moveis através da válvula de retenção, que é composto do pistão (posição 21) e da 

placa da válvula (posição 22), para dentro do cilindro de aquecimento e do contato 

da tubulação (posição 7) e o bocal de extinção que extingue definitivamente o arco 

voltaico (Figura 16).  

Quando de exigências extremas do disjuntor, o gás SF6 existente na câmara 

de extinção em torno do pino (posição 26) é aquecido pela energia do arco voltaico e 

conduzido a alta pressão para o cilindro de aquecimento (posição 23). Quando da 

interrupção de corrente por completo, o gás SF6 volta do cilindro para o bocal 

extinguindo neste momento o arco voltaico.  

Durante todo este processo, o gás que realizou este resfriamento e a 

deionização interna ao disjuntor, é direcionado por válvulas a um sistema de 

recipiente com alumina (Al2O3), identificado como elemento filtrante (posição 15) 

onde ficam retidos todos os resíduos gerados pela ação do arco elétrico sobre os 

contatos do disjuntor (Figura 16). 
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Quanto às instalações convencionais, estas com as instalações já definidas, 

necessitam em muitos casos adequar seus equipamentos as novas exigências 

técnicas de equipamentos, e no caso de disjuntores ao tempo, volta-se ao aumento 

da demanda de gás SF6.  

Para os dois casos de disjuntores, GIS e ao tempo, existe uma relação direta 

com o aumento de demanda de gás SF6 atrelado a operação e manutenção destes 

equipamentos, pois tratam-se de equipamentos pressurizados e defeitos em 

vedações, ocorrências envolvendo componentes internos, e/ou vazamentos em 

acessórios se dão de forma natural de acordo com a chamada “curva da 

mortalidade”, ou seja, quando um equipamento é instalado, inicialmente este 

apresenta naturalmente uma quantidade de ocorrência que com o passar do tempo 

vai se minimizando e estabilizando, voltando a se elevar próximo ao final de sua vida 

útil. Isto pode ser observado na Figura 17. 

 
Figura 17: Curva da mortalidade de equipamentos 

Fonte: Manual de disjuntores alta tensão - Edelberto e A. Quaglio (2008). 

 

Associado a popularização destes equipamentos, está a demanda de mão 

de obra, insumos necessários e a preocupação com estes equipamentos dentro das 

instalações elétricas do sistema de elétrico. Isto está diretamente associada ao 

comportamento natural do equipamento desde a sua instalação até o fim de vida útil. 
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No Brasil, as concessionárias de energia elétrica vêm se esforçando cada 

vez mais com a crescente demanda no consumo de gás SF6, associado à 

necessidade de especialistas no assunto e cada vez mais investimentos vêm sendo 

realizados no setor, visando a melhor maneira de manter estes equipamentos em 

operação.  

Uma dessas formas consiste no maior controle dos vazamentos, controle 

das aquisições do gás SF6, investimentos em treinamentos e manipulação do gás, e 

principalmente em estudos que viabilizam maior conhecimento neste tipo de isolante 

e seu comportamento em invólucros pressurizados.  

Isto se faz necessário, pois atualmente as legislações são mais rígidas e o 

desempenho das empresas do setor elétrico é constantemente medido e 

consequentemente sua saúde financeira fica diretamente ligada a este requisito. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O fluxograma da Figura 18 apresenta uma visão geral da metodologia 

utilizada neste estudo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 18: Fluxograma ilustrativo da metodologia utilizada neste trabalho 

Fonte: O Autor (2014). 

 

ENSAIOS LABORATÓRIAIS E EM CAMPO: 

- realização dos ensaios laboratoriais (descarga disruptiva e impulso 

atmosférico); 

- realização de medições em campo da concessionária; 

ANÁLISES DOS RESULTADOS OBTIDOS EM LABORATÓRIO E EM  CAMPO 

Montagem do sistema de ensaios 

laboratoriais: 

- confecção da câmara de ensaios 

de descarga disruptiva e impulso 

atmosférico; 

- definição das normas utilizadas; 

- definição dos métodos utilizados. 

Levantamento das 

necessidades de materiais: 

- aquisição Gás SF6 puro e com 

subprodutos; 

- confecção da câmara de ensaio 

e acessórios específicos; 

- identificação e especificação do 

aparelho de análise do gás 

APLICAÇÕES DOS RESULTADOS DOS ESTUDOS EM EQUIPAMENT OS 
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4.1 MATERIAIS 

  

Os materiais utilizados na obtenção dos resultados apresentados nessa 

dissertação foram disponibilizados e preparados no Laboratório de Alta Tensão da 

Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB). 

Para a preparação do sistema idealizado para realização dos ensaios de 

impulso atmosférico e de descarga disruptiva com os gases sob investigação (SF6 e 

misturas padrão de SF6/SO2) foram utilizados tubos flexíveis em nylon, conexões 

diversas, acrílico para construção da câmara de ensaios, válvulas reguladoras de 

pressão e manômetros, que podem ser visualizados nos Anexos 1 e 2 desta 

dissertação. Estes materiais foram adquiridos junto ao fornecedor KLEIN FLUIDOS 

LTDA, em Blumenau- SC. 

Foi utilizado cobre eletrolítico com grau de pureza de 99,9%, na confecção 

dos eletrodos de formato esférico devidamente fabricado conforme Anexo 3, também 

foi fornecido por KLEIN FLUIDOS LTDA. 

O gás SF6 puro e misturas padrão de SF6 e SO2 contendo 5 e 500 ppm de 

SO2 foram adquiridos da White Martins, que forneceu também os respectivos laudos 

técnicos (Anexos 4 e 5). 

 

4.2 CONFECÇÃO DE CÂMARA TESTE E ENSAIOS DE TENSÃO D E RUPTURA 

 

Inicialmente foi elaborado um projeto de uma câmara pressurizada composta 

por um eletrodo condutivo e mangueiras flexíveis para pressurizar e controlar a 

pressão interna da câmara de gás SF6, por meio de válvulas controladoras. 

A execução do ensaio dielétrico envolveu as etapas abaixo descritas: 

• Etapa 1: confecção da câmara para execução dos ensaios dielétricos em 

SF6, incluindo o conjunto de eletrodos. 

• Etapa 2: execução do cabeamento pressurizado (mangueiras flexíveis) 

entre cilindro fonte e a câmara de ensaios. 

• Etapa 3: especificação e aquisição dos cilindros com gás SF6. 

• Etapa 4: execução dos ensaios dielétricos, para tensão aplicada 60 Hz e 

para tensão de impulso atmosférico. 
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• Etapa 5: processamento das informações obtidas para determinação da 

tensão de ruptura, para os dois tipos de ensaios realizados. 

 

Foi utilizado o polimetil metacrilato para a construção da câmara devido as 

suas propriedades químicas, elétricas óticas, térmicas e de resistência ao impacto. 

 

 

4.3 EQUIPAMENTOS  

 

Foram testadas descargas disruptivas com ar atmosférico e gás SF6 a 

pressão de 200 kPa, devido as dimensões adotadas e por ser uma pressão segura 

para trabalhar em laboratório. 

Para possibilitar os ensaios com o gás SF6 contaminado com SO2, foi 

inicialmente necessário confirmar os dados informados pelo fornecedor quanto à 

concentração de SO2 nas misturas adquiridas.  

Por conta disso, foi adquirido o medidor de SO2, do fabricante WIKA, modelo 

Quality Analyser G-11 que, dentre outas medições, permitiu a análise do teor de SO2 

dos cilindros contendo as misturas de SF6 e SO2. Esse equipamento também foi 

utilizado nos ensaios em campo, realizados para avaliar a qualidade do SF6 dos 

equipamentos em operação na CTEEP.  

Este equipamento tem como diferencial, emitir análises confiáveis nos 

equipamentos energizados sendo que a amostra de gás utilizada no ensaio é 

devolvida ao compartimento analisado.  

Para verificação da estanqueidade da câmara de testes utilizada nos 

ensaios dielétricos realizados no laboratório de Alta Tensão da FURB, utilizou-se o 

medidor de vazamentos de SF6 do fabricante GAS modelo IR-Leak Espectrômetro 

portátil de feixe duplo de infravermelho (NDIR). 

O laboratório de Alta Tensão da FURB foi utilizado nos ensaios de impulso e 

frequência industrial do gás SF6 e misturas de SF6/SO2, era provido de gerador de 

Impulso Atmosférico, transformador de alta tensão, divisor de tensão capacitivo e 

resistivo e osciloscópio digital. A bancada de ensaios possuía capacidade de aplicar 

tensões de impulso atmosférico e de frequência industrial (60 Hz) conforme 

especificado na Tabela 3. 
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Tabela 3: Especificação do banco de testes do laboratório de alta tensão da FURB 

Especificação Marca Modelo 

Gerador de impulso atmosférico/ 500 kV / 0,5 kJ / tipo 

Marx / 5 estágios 
Foster Não encontrado 

Transformador de alta tensão monofásico - 25 kVA, 500V 

– 150 kV / 60 Hz 
Foster D/YA442 

Divisor de tensão capacitivo  

Relação 10000:1 Tensão máxima 200 kV / 60 Hz 
Phenix KVM 200 

Divisor de tensão resistivo 

Relação 0,668V/ kV Tensão máxima 500 kV 
Foster C/YA442 

Osciloscópio digital 100 MHz, 1,25 G Sample/s Tektronix TDS 3012 

Paquímetro Zaas Não encontrado 

Fonte: O autor (2014). 
 

O método utilizado nos testes de tensão de ruptura foi o up and down, ou de 

acréscimos e decréscimos, conforme ilustrado na Figura 19, que permitiu verificar 

níveis diferentes e conclusivos da ruptura do arco elétrico quanto a tensão de 

ruptura dos ensaios em diferentes níveis de tensão, contaminação proposital do SF6 

por SO2, nível de pressão da câmara e calibragem dos eletrodos utilizados que foi 

fundamental na obtenção dos resultados.  

Este método utilizado é classificado na norma ABNT NBR IEC 60060-1 

como classe 2, ou seja, o nível de tensão utilizado nas sucessivas solicitações é 

aumentado ou diminuído de acordo com o resultado do grupo de medições anterior 

na quantidade de 30 impulsos, sendo que dois procedimentos são utilizados, o 

procedimento suportável onde a tensão e aumentada caso ocorra a descarga, caso 

contrário a tensão é diminuída, e o disruptivo, a tensão é aumentada se uma ou 

mais ruptura das tensões ocorrerem ou reduzida na mesma proporção.  
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Figura 19: Exemplo de ensaio de acréscimo (classe 2) para determinação de 10 e 90% de descarga disruptiva 

Fonte: ABNT- IEC 60060-1.
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O sistema de pressurização utilizado nos ensaios dielétricos seguiu os 

padrões utilizados na NR-13 onde o dimensionamento da capacidade dos 

reguladores e mangueiras utilizadas bem como sua construção atendeu aos padrões 

utilizados nas concessionárias de energia elétrica. Com essa configuração foi 

possível trabalhar de forma segura e confiável nos testes realizados em laboratório 

conforme é mostrado na Figura 20. 

 

 
Figura 20: Sistema utilizado no controle de pressão da câmara 

Fonte: O autor (2013). 

 

Foram levados em conta todos os controles possíveis para ajudar no 

controle da qualidade, como umidade relativa do ar atmosférico, temperatura 

ambiente e rígido controle dos gases utilizados dentro de cada etapa e nível de 

contaminação requerida. 

Paralelamente aos ensaios de tensão de ruptura em laboratório, foram 

realizados ensaios em equipamentos em operação para a verificação do teor de SO2 

em equipamentos em operação que são verificados na Tabela 4. 
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Tabela 4: Relação de equipamentos em operação na concessionária cuja qualidade do gás isolante 

foi avaliada pelo uso do equipamento Quality Analyser         

EQUIPAMENTO TENSÃO (kV) POSIÇÃO 

Disjuntor GIS 

88 52-8 Fase Azul 

88 52-8 Fase Branca 

88 52-8 Fase Vermelha 

Disjuntor GIS 

88 52-3 Fase Azul 

88 52-3 Fase Branca 

88 52-3 Fase Vermelha 

Disjuntor GIS 

230 52-6 Fase Azul 

230 52-6 Fase Branca 

230 52-6 Fase Vermelha 

Disjuntor GIS 

230 52-9 Fase Azul 

230 52-9 Fase Branca 

230 52-9 Fase Vermelha 

Disjuntor GIS 

230 24-2 Fase Azul 

230 24-2 Fase Branca 

230 24-2 Fase Vermelha 

Disjuntor GIS 

88 52-14 Fase Azul 

88 52-14 Fase Branca 

88 52-14 Fase Vermelha 

Disjuntor GIS 

88 52-13 Fase Azul 

88 52-13 Fase Branca 

88 52-13 Fase Vermelha 

Disjuntor GIS 

88 52-11 Fase Azul 

88 52-11 Fase Branca 

88 52-11 Fase Vermelha 

Disjuntor GIS 

88 52-11 Fase Azul 

88 52-11 Fase Branca 

88 52-11 Fase Vermelha 

Disjuntor GIS 

88 52-12 Fase Azul 

88 52-12 Fase Branca 

88 52-12 Fase Vermelha 

Disjuntor ao Tempo 
440 52-25 Fase Azul 

440 52-25 Fase Branca 
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EQUIPAMENTO TENSÃO (kV) POSIÇÃO 

Disjuntor ao Tempo 
Tripolar 

440 52-25 Fase Vermelha 

Disjuntor ao Tempo 
Tripolar 

138 52-41 

Disjuntor ao Tempo 
Tripolar 

138 52-32 

Disjuntor ao Tempo 
Tripolar 

138 52-33 

Disjuntor ao Tempo 
Tripolar 

138 52-34 

Disjuntor ao Tempo 
Tripolar 

138 52-26 

Disjuntor ao Tempo 
Tripolar 

138 52-35 

Disjuntor ao Tempo 
Monopolar 

362 52-25 Fase Azul 

362 52-25 Fase Branca 

362 52-25 Fase Vermelha 

Disjuntor ao Tempo 
Tripolar 

138 24-4 

Disjuntor ao Tempo 
Tripolar 

138 52-41 

Disjuntor ao Tempo 
Tripolar 

138 52-40 

Disjuntor ao Tempo 
Monopolar 

362 52-24 Fase Azul 

362 52-24 Fase Branca 

362 52-24 Fase Vermelha 

Disjuntor GIS 

88 52-21 Fase Azul 

88 52-21 Fase Branca 

88 52-21 Fase Vermelha 

Disjuntor GIS 

88 52-16 Fase Azul 

88 52-16 Fase Branca 

88 52-16 Fase Vermelha 

Disjuntor GIS 

88 52-14 Fase Azul 

88 52-14 Fase Branca 

88 52-14 Fase Vermelha 

Disjuntor ao Tempo 
Monopolar 

440 52-3 Fase Azul 

440 52-3 Fase Branca 

440 52-3 Fase Vermelha 

Fonte: o Autor (2014). 
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4.4 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO GÁS SF 6 EM EQUIPAMENTOS EM 

OPERAÇÃO 

  

Para o monitoramento das características do gás SF6 e misturas deste com 

SO2 em laboratório e em campo, foi utilizado um instrumento capaz de indicar de 

forma confiável a execução dos ensaios para verificar possíveis alterações no gás 

sob investigação.  

Para tanto, foi utilizado um equipamento denominado Quality Analyser-G11, 

que  fornece o conteúdo de água (umidade), a  concentração de suprodutos e a 

pureza do gás sob investigação.  

Este equipamento permitiu além de levantar dados importantes como a 

concentração de SO2, umidade e pureza do SF6 em uso no interior dos disjuntores, 

devido à possibilidade de realizar esta medição com o disjuntor em operação, 

favorecendo assim a disponibilidade do equipamento ao sistema, fato este que hoje 

é fundamental para o setor elétrico devido às legislações vigentes. O aparelho 

Quality Analyser-G11 pode ser visualizado na Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Quality- Analyser-G11- analisador do Gás SF6 

Fonte: Manual WIKA (2013). 
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Na Figura 22 observa-se o equipamento de detecção de vazamento utilizado 

em medições no Laboratório de Alta Tensão da FURB e em medições em 

equipamentos em operação sem a necessidade de desligamento em módulos 

blindados e com desligamento em equipamentos convencionais. 

 
Figura 22: GAS modelo IR-Leak Espectrômetro portátil de feixe duplo de infravermelho (NDIR) 

Fonte: Manual WIKA (2010). 

 

Os sensores utilizados neste analisador permitiram obter resultados 

confiáveis, com as quais a quantidade de SF6 do equipamento que está sendo 

lançado para atmosfera, que diferentemente dos aparelhos convencionais, o IR-

LEAK além de quantificar, não mede outros produtos voláteis, o que permite 

identificar somente o gás SF6. A comprovação dessa característica foi realizada 

neste trabalho (item 4.5). 

Para o sensor de SO2, o equipamento Quality-Analyser, apresentado na 

Figura 21, este apresenta as características apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Especificação do sensor de SO2 do Quality-Analyser G11 

Faixa de trabalho  0 a 500 ppmv 

Fonte: Manual de Especificação Técnica do Quality- Analyser G11-WIKA (2013). 

 

O método utilizado para obter os resultados de tensão de ruptura foi 

baseado na norma ABNT NBR IEC 60060-1 que permitiu a coleta e análise dos 
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resultados, obtidos em laboratório. Vale ressaltar que inicialmente os níveis de 

descargas disruptivas foram analisados com ar atmosférico e posteriormente com o 

SF6 e seu contaminante, o SO2 em concentrações de 5 e  500 ppm a pressão de 200 

kPa, devido ser esta a faixa de medições realizadas em campo quando de  

ocorrências em disjuntores onde foi possível realizar as medições do teor de SO2.     

Como segunda parte dos estudos, foram analisados também alguns 

equipamentos em operação junto a concessionária de energia elétrica CTEEP. Pela 

característica do Quality Analyser, estes ensaios e medições foram realizados nos 

equipamentos em operação, o que permitiu realizar uma análise da condição do gás 

isolante nestes equipamentos.  

  

 

4.5 VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTO QUE UTILIZA A ESPECTRO SCOPIA NA 

REGIÃO DO INFRAVERMELHO NA DETECÇÃO DE VAZAMENTOS D E GÁS 

SF6  

 

O experimento realizado nesse trabalho, para validar a eficiência do 

equipamento de detecção de vazamentos de gás SF6, consistiu na medição de fugas 

de gás SF6 em um sistema simulando equipamentos elétricos. A medição das fugas 

de gás SF6 baseou-se na tecnologia de varredura espectral na região de 

infravermelho (IR) ofertado pelo IR-LEAK, que possui um limite de quantificação de 

até 2000 ppm de SF6 em ar, com resolução de 1 ppm. 

Para avaliar a eficiência do IR-LEAK na detecção exclusiva do gás SF6 foi 

montado um experimento, utilizando-se uma campanula com junção do tipo flange 

contra uma placa de alumínio (Figura 23). Foi acoplado à campanula um sistema 

para exaustão do ar interno e enchimento desta com gás SF6. Após a montagem 

desse sistema, foram executados os seguintes testes: 

• Teste de interferência da umidade. 

• Teste interferência do ar atmosférico. 

• Teste de interferência de VOC’s (compostos orgânicos voláteis).  

A atmosfera interna da campanula foi saturada com 100% de vapor dos 

compostos de interesse (umidade, ar atmosférico, VOC’s e misturas de N2 + SF6), a 

uma pressão de aproximadamente 1 atmosfera. Vazamentos na base da campanula 
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foram simulados e monitorados com o equipamento de detecção de vazamentos (do 

IR-LEAK) para avaliar a interferência dessas atmosferas na detecção dos 

vazamentos de gás SF6 simulados.  

 

Figura 23: Experimento utilizado na detecção de vazamento de SF6 em laboratório 

Fonte: Laboratório de análises elétricas DIAGNO, Curitiba (2013). 

 

Na Figura 23, que mostra o experimento montado para avaliar a detecção de 

fugas de SF6 na presença de atmosfera de SF6 saturada com diferentes possíveis 

interferentes, em uma campanula, também pode ser visto no display do 

equipamento a indicação da contaminação máxima de SF6 medida, como sendo > 

2000 ppm. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com o aparelho Quality Analyser (G11), analisador de gás SF6, foram 

analisados os gases fornecidos pela White Martins para avaliar a concentração do 

teor de SO2. Os resultados obtidos mostraram que os padrões adquiridos possuíam 

a concentração definida pelo fornecedor, a saber:  

• Mistura padrão de SF6 com 5 ppm de SO2. Essa concentração foi 

definida por ser um valor mínimo que possivelmente poderá ser 

encontrado em equipamentos em operação, em consenso com manuais 

de fabricantes de disjuntores. 

• Mistura padrão de SF6 com 500 ppm de SO2. Essa concentração foi 

definida por ser a concentração aproximada de SO2 encontrada em um 

equipamento danificado em ocorrência na CTEEP, onde o valor 

encontrado quando das análises pós-restabelecimento foram de 470 ppm 

de SO2. 

• SF6 puro, com 100% de pureza. 

 

Para realização dos ensaios em laboratório visando a avaliação da tensão 

de ruptura do gás SF6 puro e misturas com SO2, foi inicialmente definido um arranjo 

típico para este tipo de ensaio, sendo especificados os materiais necessários para 

construção da câmara teste e definidos quatro valores de afastamento entre os 

eletrodos (gap). 

 

 

5.1   CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE TESTE 

 

A construção da câmara teste foi a etapa mais complexa deste trabalho. O 

primeiro protótipo construído possuía as seguintes dimensões: 

- Altura: 200,0 mm 

- Comprimento: 198,0 mm 

- Profundidade: 198,0 mm 

- Espessura: 8,1 mm 

As tampas, devidamente travadas com 4 unidades de parafusos passantes 

M8 x 380 mm de comprimento e aparafusados com porcas do tipo borboletas M8 
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nas extremidades, foram confeccionadas em polimetil-metacrilato (PMMA) 

transparente nas seguintes dimensões: 

- Altura: 200,0 mm 

- Comprimento: 350,0 mm 

- Profundidade: 350,0 mm 

A tomada de pressão da câmara teste se deu através de conexão especial 

para gás em latão com rosca M12 e manômetro adaptado com conexão adaptadora 

para M12 com escala 0 a 700 kPa, com visor em acrílico normal e diâmetro de 60 

mm e caixa em aço fosfatado escuro. A conexão com o cilindro se deu através de 

mangueira flexível e regulador de pressão do tipo regulável e adaptador especifico 

para cilindro de gás. 

Esta câmara não obteve resultados satisfatórios, pois devido ao material 

utilizado, que foi o poli(metil-metacrilato) (PMMA), quando foi feita a pressurização 

da câmara à pressão de 200 kPa, o nível de estresse gerado combinado com a 

estrutura de montagem veio a romper o compartimento e a expelir o SF6, apesar de 

ser uma pressão relativamente baixa. De fato, essa primeira versão idealizada 

danificou-se antes da pressurização por completo conforme pode ser observado na 

Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Primeira câmara teste construída, que falhou no primeiro estágio de pressurização 

Fonte: O autor (2014). 

 

Trinca 



56 
 
 

Com a necessidade de desenvolver uma nova câmara foi construída uma 

segunda versão de um protótipo com os mesmos materiais utilizados, o poli(metil-

metacrilato) (PMMA), mas com formatos menos agressivos e sujeitos a esforços em 

relação ao primeiro protótipo e com proteção em madeira nas extremidades, 

proporcionando mais segurança e confiabilidade quanto a possibilidade de explosão 

(Figura 25).  

Esta segunda versão da câmara teste teve as seguintes dimensões: 

- Altura: 300,0 mm 

- Comprimento: 300,0 mm 

- Profundidade: 300,0 mm 

- Espessura: 8,0 mm 

As tampas confeccionadas em acrílico foram reforçadas com madeira nas 

extremidades com seguintes dimensões: 

- Altura: 390,0 mm 

- Comprimento: 338,0 mm 

- Profundidade: 338,0 mm 

- Espessura: 30,0 mm 

As tampas foram devidamente travadas como a versão anterior, com 4 

unidades de parafusos passantes M4 x 430,0 mm de comprimento e aparafusados 

com porcas do tipo borboletas M4 nas extremidades. 

A tomada de pressão da segunda câmara teste se deu através de conexão 

especial para gás com vedações especiais do tipo O´ring e em latão com flanges 

nas extremidades e rosca M12. 

 O manômetro foi adaptado com conexão especial para rosca M12 com 

escala 0 a 700 kPa com visor em acrílico normal e diâmetro de 60 mm e caixa em 

aço fosfatado escuro. 

A nova câmara teste (Figura 25) não apresentou fissuras, mas apresentou 

vazamentos que não puderam ser resolvidos e consequentemente inviabilizou a 

pressurização da mesma.  
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Figura 25: Segunda câmara teste construída, que apresentou vazamentos 

Fonte: O autor (2014). 

 

Desta forma, foi confeccionada uma terceira câmara de arco voltaico com 

novo desenho e forma cilíndrica, utilizando-se o mesmo material, o poli (metil-

metacrilato) (PMMA). A câmara foi montada em base de nylon com eletrodos em 

cobre eletrolítico com 99% de pureza, devidamente reguláveis para permitir um 

ajuste próximo do adequado de distância entre os mesmos, o que permitiu realizar 

ensaios com níveis de exigência e restrição de arco com variáveis definidas 

conforme norma ABNT NBR IEC 60060-1. 

A terceira câmara apresentou as dimensões a seguir: 

- Altura: 250,0 mm 

- Comprimento: 80,0 mm 

- Espessura: 12,0 mm 
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Os cabeçotes foram confeccionados em nylon na cor branco nas seguintes 

dimensões: 

- Altura: 80,0 mm 

- Diâmetro maior: 141,0 mm 

- Diâmetro menor: 14,0 mm 

- Espessura: 12,0 mm 

- Orifício da vedação: 6,0 mm 

- Vedação superior e inferior do tipo O´ring NBR 70 ± 5 Shore A de seção    

4,0 mm com diâmetro em 75,0 mm 

Os cabeçotes em nylon foram devidamente travadas como as versões 

anteriores, com 4 unidades de parafusos passantes M6 x 170,0 mm de comprimento 

e aparafusados com porcas do tipo alen M6 nas extremidades (Figura 26). 

A tomada de pressão e o manômetro desta vez não se deram na câmara 

devido a experiência anterior mal sucedida, que apresentou dificuldade em estancar 

o vazamento, e sim através de conexão especial na linha de tomada de pressão 

para gás com conexões especiais do tipo engate rápido em nylon específico para 

gás com flanges nas extremidades o que garantiu mais confiabilidade em relação ao 

controle de possíveis vazamentos de gás na câmara teste. Foi utilizado um 

manômetro com conexão especial, com escala 0 a 700 kPa, um visor em acrílico 

normal e diâmetro de 60,0 mm e caixa em aço fosfatado escuro. 

Ainda ressalta-se que as tampas construídas nessa terceira versão são 

travadas mecanicamente com hastes rosqueadas onde estas são compactadas 

entre si, assegurando a correta vedação através de anéis O´rings nas extremidades, 

garantindo a fixação entre as partes da câmara.   

A câmara teste utilizada foi fabricada e testada com vários níveis de pressão 

com o limite máximo de 300 kPa. 

A importância em utilizar eletrodos fabricados em cobre eletrolítico com      

99,9% de pureza foi fundamental na precisão dos resultados em laboratório. A 

regulagem dos eletrodos foi feita manualmente e externamente na regulagem das 

distâncias dos eletrodos definidas através da ABNT-IEC 60600-1 (Figura 27).  

Para realização dos ensaios de tensão de ruptura foram especificados três 

valores de afastamento entre os eletrodos (gap): 0,71, 1,57, 3,13 e 4,62 mm (Tabela 

6) por ser este o limite máximo de tensão que a câmara utilizada suportou antes de 

romper o isolamento com 145 kV pela  parte  externa  (parafusos de fixação) 
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conforme pode ser observado na Figura 28. Isto reforçou a necessidade de atentar 

para as tensões de ensaios que foram atribuídas para cada tipo de ensaio, onde a 

segurança dos operadores no laboratório de ensaios foi fator fundamental para a 

segurança. 

 

 
Figura 26: Terceira câmara de teste construída 

Fonte: O autor (2014) 
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Figura 27: Eletrodos reguláveis para realização dos ensaios de descargas disruptivas 

Fonte: O autor (2014) 

 

  

Figura 28: Rompimento da isolação em ensaios de descargas disruptivas 

Fonte: O autor (2014) 

 

Caracterização 

da descarga 

pelo 

rompimento da 

isolação. 
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Para realizar a calibração das distâncias entre os eletrodos (gap), foi 

necessária a padronização da distância, identificadas na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Distâncias (gap) dos eletrodos 

Distância (mm) 

0,71 

1,57 

3,13 

4,62 

            Fonte: o autor (2014) 

 

O ajuste das distâncias descritas na Tabela 6 foi realizado a partir do uso de 

uma escala e de uma câmara digital (Figura 29). Posicionou-se a câmara digital 

defronte à câmara de testes dielétricos; ajustou-se manualmente a distância entre os 

eletrodos, tirou-se fotos da posição dos eletrodos; observou-se a distância entre os 

eletrodos a partir da escala disposta na parte posterior desta câmara; determinou-se 

a distância dos eletrodos a partir das fotos tiradas, conforme pode ser verificado na 

Figura 29.  

 

 
Figura 29: Medições das distâncias entre os eletrodos 

Fonte: O autor (2014) 
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6 ENSAIOS COM APLICAÇÃO DE TENSÃO  

 

6.1 ENSAIOS PARA TENSÃO À FREQUÊNCIA INDUSTRIAL 

 

Foram verificados os resultados dos ensaios a frequência industrial com a 

câmara teste contendo ar na pressão atmosférica, SF6 na pressão 200 kPa para 

todos os casos e SF6 contaminado com 5 e 500 ppm de SO2, também na pressão de             

200 kPa com as diferentes distâncias dos eletrodos.  

Foram levados em consideração os parâmetros de umidade relativa do ar e 

a temperatura ambiente.  

Na Tabela 7 e na Figura 30 estão apresentadas as médias dos resultados 

obtidos para descargas a frequência industrial 60 Hz. Os valores individuais obtidos 

estão apresentados no Anexo 6 deste documento.  

Os resultados médios obtidos mostram que o desempenho do SF6 em seu 

estado puro e com o subproduto SO2 varia muito pouco, ou seja, os valores não se 

alteraram de forma a constatar que o SO2 caracteriza-se como prejudicial ao sistema 

isolante para as distâncias entre os eletrodos testados neste trabalho. 

 

Tabela 7: Média dos resultados de tensão de ruptura (em kV) para os ensaios de tensão de 

frequência industrial realizados na câmara teste com SF6 puro e misturas de SF6/SO2, em função das 

respectivas distâncias entre eletrodos 

Distância de entre eletrodos (mm) 0,71  1,57  3,13  4,62  

Tensão de 

ruptura (kV) 

Ar Atmosférico 3,00 ± 0,25 5,25 ± 0,15 8,30 ± 0,51 10,82 ± 0,24 

SF6 14,89 ± 0,72 28,03 ± 0,35 52,36 ± 1,20 77,21 ± 5,0 0 

SF6 + 5 ppm SO2 13,04 ± 0,39 30,68 ± 0,82 50,41 ± 2,31 69,88 ± 2,0 0 

SF6 + 500 ppm SO2 15,17 ± 0,33 27,35 ± 0,69 49,74 ± 2,44 68,06 ± 2,3 0 

Fonte: O autor (2014) 
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Figura 30: Média dos resultados dos ensaios de tensão á frequência industrial realizados na câmara 

com SF6 puro e misturas de SF6/SO2, em função das respectivas distâncias entre eletrodos 

Fonte: O autor (2014) 

 

 

6.2     ENSAIOS PARA TENSÃO IMPULSIVA 

 

Os resultados médios dos ensaios realizados na câmara teste para tensão 

impulsiva com o isolante ar na pressão atmosférica, SF6 contendo 5 e 500 ppm de 

SO2 e SF6 puro, pressurizados em 200 kPa, onde foram levados em consideração os 

valores de umidade relativa do ar e temperatura ambiente no momento dos 

respectivos ensaios, estão apresentados na Tabela 8 e na Figura 31. Os valores 

individuais obtidos estão apresentados no Anexo 7 deste documento. Os resultados 

obtidos mostram que o SF6 em seu estado puro e com o subproduto SO2 apresenta 

pequena variação na tensão de ruptura, ou seja, os valores não se alteraram de 

forma a constatar que o SO2 caracteriza-se como prejudicial ao sistema isolante 

para as distâncias aplicadas entre os eletrodos. 
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Tabela 8: Média dos resultados de tensão de ruptura (em kV) dos ensaios de tensão impulsiva 

realizados na câmara teste com SF6 puro e misturas de SF6/SO2 em função das distâncias entre 

eletrodos  

Distância  entre eletrodos (mm) 0,71  1,57  3,13  4,62  

Tensão 

de ruptura 

(kV) 

Ar Atmosférico 7,25 ± 0,26 19,04 ± 0,45 25,97 ± 0,75 35,70 ± 1,03 

SF6 25,47 ± 0,80 47,02 ± 0,93 88,94 ± 1,46 115,99 ± 1, 88 

SF6 + 5 ppm SO2 23,23 ± 0,43 49,09 ± 0,93 88,64 ± 2,96 118,68 ± 5, 78 

SF6 + 500 ppm SO2 23,04 ± 0,59 50,75 ± 0,83 87,49 ± 2,0 116,05 ± 4,06 

Fonte: O autor (2014) 

 

Figura 31: Média dos resultados dos ensaios de tensão impulsiva realizados na câmara teste com 

SF6 puro e misturas de SF6/SO2 em função das respectivas distâncias entre eletrodos 

Fonte: O autor (2014) 
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6.3     AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO GÁS SF 6 EM EQUIPAMENTOS EM 

OPERAÇÃO  

 

Com as inspeções realizadas nas medições elencadas na Tabela 9, para um 

total de 60 equipamentos, foi possível identificar 15 equipamentos (25% do total 

avaliado) com valores de qualidade para o SF6 fora dos limites especificados pelo 

fabricante. A concentração máxima de SO2 encontrada nos equipamentos 

analisados foi de 31,8 ppm, enquanto que o especificado pelo fabricante é 5 ppm.  

 

Tabela 9: Medições realizadas nos equipamentos em operação na concessionária CTEEP         

EQUIPAMENTO TENSÃO (kV)  POSIÇÃO PUREZA (%) SO2 (ppmv)  

Disjuntor GIS 

88 52-8 Fase Azul 98,3 0 

88 52-8 Fase Branca 99,8 0 

88 52-8 Fase Vermelha 98,3 1 

Disjuntor GIS 

88 52-3 Fase Azul 99,8 8 

88 52-3 Fase Branca 99,7 5 

88 52-3 Fase Vermelha 99,8 6 

Disjuntor GIS 

230 52-6 Fase Azul 99,8 5 

230 52-6 Fase Branca 99,8 8 

230 52-6 Fase Vermelha 99,8 8 

Disjuntor GIS 

230 52-9 Fase Azul 98,5 4 

230 52-9 Fase Branca 98,1 4 

230 52-9 Fase Vermelha 98,3 5 

Disjuntor GIS 

230 24-2 Fase Azul 87,3 7 

230 24-2 Fase Branca 98,4 6 

230 24-2 Fase Vermelha 98,3 5 

Disjuntor GIS 

88 52-14 Fase Azul 98,9 4 

88 52-14 Fase Branca 93,9 5 

88 52-14 Fase Vermelha 98 5 

Disjuntor GIS 

88 52-13 Fase Azul 98,9 2 

88 52-13 Fase Branca 94,4 0 

88 52-13 Fase Vermelha 98,3 0 

Disjuntor GIS 

88 52-11 Fase Azul 99,1 2 

88 52-11 Fase Branca 98,3 3 

88 52-11 Fase Vermelha 98,8 3 

Disjuntor GIS 

88 52-11 Fase Azul 97 5 

88 52-11 Fase Branca 93 4 

88 52-11 Fase Vermelha 94,7 5 
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EQUIPAMENTO TENSÃO (kV)  POSIÇÃO PUREZA (%) SO2 (ppmv)  

Disjuntor GIS 

88 52-12 Fase Azul 97,2 4 

88 52-12 Fase Branca 93,7 4 

88 52-12 Fase Vermelha 97,1 4 

Disjuntor ao Tempo 

440 52-25 Fase Azul 100 0,4 

440 52-25 Fase Branca 100 0,2 

440 52-25 Fase Vermelha 100 0,2 

Disjuntor ao Tempo 
Tripolar 

138 52-41 100 1 

Disjuntor ao Tempo 
Tripolar 

138 52-32 100 2 

Disjuntor ao Tempo 
Tripolar 

138 52-33 100 1 

Disjuntor ao Tempo 
Tripolar 

138 52-34 100 2 

Disjuntor ao Tempo 
Tripolar 

138 52-26 99,9 1 

Disjuntor ao Tempo 
Tripolar 

138 52-35 99,9 1 

Disjuntor ao Tempo 
Monopolar 

362 52-25 Fase Azul 100 1 

362 52-25 Fase Branca 99,9 2 

362 52-25 Fase Vermelha 99,9 1 

Disjuntor ao Tempo 
Tripolar 

138 24-4 99,9 1 

Disjuntor ao Tempo 
Tripolar 

138 52-41 100 1 

Disjuntor ao Tempo 
Tripolar 

138 52-40 100 1 

Disjuntor ao Tempo 
Monopolar 

362 52-24 Fase Azul 100 1 

362 52-24 Fase Branca 100 1 

362 52-24 Fase Vermelha 100 1 

Disjuntor GIS 

88 52-21 Fase Azul 99,3 14,7 

88 52-21 Fase Branca 99,5 24,5 

88 52-21 Fase Vermelha 99,5 31,8 

Disjuntor GIS 

88 52-16 Fase Azul 99,4 15,9 

88 52-16 Fase Branca 99,7 15,8 

88 52-16 Fase Vermelha 99,4 15,3 

Disjuntor GIS 

88 52-14 Fase Azul 99,3 7,9 

88 52-14 Fase Branca 99,1 14,5 

88 52-14 Fase Vermelha 99,3 25,9 

Disjuntor ao Tempo 
Monopolar 

440 52-3 Fase Azul 100 0 

440 52-3 Fase Branca 100 0 



67 
 
 

EQUIPAMENTO TENSÃO (kV)  POSIÇÃO PUREZA (%) SO2 (ppmv)  

440 52-3 Fase Vermelha 100 0 

Fonte: o Autor (2014) 

 

O gás SF6 dos equipamentos 52-21, 52-16 e 52-14 da Tabela 9, que 

apresentou concentração de SO2 muito acima de 5 ppm, limite indicado pelo 

fabricante, foi tratado com uma máquina específica para essa finalidade. Todos os 

equipamentos inspecionados neste trabalho estão sendo observados pelas equipes 

de manutenção da CTEEP, com acompanhamento trimestral da medição do teor de 

SO2, com o intuito de identificar e planejar uma intervenção caso haja evolução na 

concentração deste subproduto. 

De acordo com o plano de manutenção orientado pelo fabricante ALSTOM 

(2001) que trata de limites de teores de SO2 admissíveis em disjuntores (Anexo 8), 

as seguintes medidas devem ser tomadas: 

• Se o teor SO2 for menor que 5 ppm, não deve-se tomar nenhuma atitude. 

• Se o teor de SO2 for maior que 5 ppm, deve-se trocar a carga de alumina 

e monitorar cuidadosamente o compartimento. Se houver progressão do 

SO2 no período determinado e em caso positivo desta ascensão, abrir o 

compartimento. 

• Se o teor de SO2 for maior que 180 ppm, deve-se abrir imediatamente o 

compartimento e iniciar a investigação da provável causa, tratar o gás 

SF6 e a carga de alumina. 

 

 

6.4 VALIDAÇÃO DE EQUIPAMENTO QUE UTILIZA A ESPECTRO SCOPIA 

NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO NA DETECÇÃO DE VAZAMENTO S 

DE GÁS SF6 

 

A Figura 32 ilustra o espectro de infravermelho registrado para o gás SF6 

puro sobreposto ao espectro de vapor d’água, presente como umidade no ar 

ambiente na análise por espectroscopia na região do infravermelho.  

Observa-se para o vapor d’água o aparecimento de bandas em três regiões 

distintas do espectro, as quais estão localizadas em comprimentos de onda 

diferentes da banda bem definida observada para o gás SF6, em 947 cm-1.  
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Além disso, as bandas do vapor d’água aparecem em menor intensidade (ou 

amplitude). Como a banda dessas duas substâncias se mostrou em regiões distintas 

do espectro, não estando sobrepostas, é possível concluir que a umidade não 

interfere na detecção de vazamentos pelo método de espectroscopia na região do 

infravermelho (IR) utilizado no equipamento de detecção de vazamentos de gás SF6, 

utilizado nesse trabalho.  

 

Figura 32: Espectro de infravermelho do gás SF6 sobreposto ao espectro da água 

Fonte: Laboratório de análises químicas do DIAGNO, Curitiba (2013) 

 

Uma vez que a intensidade do sinal da banda em 947 cm-1 do espectro de 

infravermelho é proporcional a quantidade de SF6 presente no ar, pode-se utilizar o 

instrumento testado neste trabalho, que bombeia o ar do entrono das câmaras, 

junções e tubulações de gás dos equipamentos elétricos para o sensor de IR, para 

determinar a concentração de SF6 em ppm no ar.  

Como a medição é realizada em modo contínuo, a aproximação e localização 

do ponto exato de vazamento é possibilitada pelo aumento no valor lido. A vantagem 

de utilizar-se essa tecnologia é a possibilidade de quantificação do vazamento de gás 

sem a interferência de outros gases. Pode-se destacar como desvantagem desta 

tecnologia a necessidade de desligamento e de aterramento do equipamento elétrico 
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antes e durante as inspeções de vazamento, pois, para realizar a medição é 

necessário aproximar o equipamento de detecção de vazamentos de gás SF6 do 

disjuntor, por exemplo. 

Outros sensores disponíveis no mercado sofrem interferência de vários 

vapores e gases, como umidade e solventes. Por utilizarem sensores universais 

(pontes resistivas ou capacitivas), esses são calibrados para o ar puro. Quando o ar 

que atinge o sensor e deixa de estar puro o equipamento retorna um sinal sonoro não 

sendo possível a quantificação precisa do interferente presente no ar. 

A Tabela 10 ilustra a relação dos compostos orgânicos voláteis (VOC) 

pesquisados neste trabalho os quais apresentaram resultados negativos para 

interferência cruzada na detecção de vazamentos de gás SF6 quando é utilizado o 

equipamento de detecção de vazamentos, testado neste trabalho. Para realizar as 

medições dos produtos voláteis elencados na Tabela 10, as substâncias foram 

injetadas na fase líquida no interior da campanula de teste através de micro seringa e 

provocou-se um vazamento para a realização da medição. 

Os valores da Tabela 10 referem-se à pressão de vapor das substâncias. A 

pressão de vapor é representativa da pressão exercida pelo vapor, quando este está 

em equilíbrio com sua fase líquida.  Os dados da tabela são expressos em kPa e se 

aplicam para as condições normais de temperatura e pressão (CNTP), ou seja, para 

25 0C e à pressão atmosférica de 100 kPa, 1 atmosfera ou 760 mmHg. 

Tabela 10: Relação de compostos VOC testados quanto à sua interferência na detecção de 

vazamentos de gás SF6 com o equipamento de detecção validado (baseado no método de detecção 

por IR) 

VOC Pressão de vapor (CNTP) , kPa  

Xileno  10 

Tolueno 100 

Acetona 100 

Propanol 100 

Hexano 100 

Butill metil éter 100 

Álcool benzílico 0,01 
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VOC Pressão de vapor (CNTP), kPa  

2,6-Dimetil-4-heptanona 0,1 

2,4-Dimetil-3-pentanona 10 

Bromobenzeno 10 

Brometo de metila 1000 

4-etiltolueno 10 

Acetonitrila 100 

Ciclhexanona 100 

Fonte: o Autor (2014). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Algumas literaturas evidenciam a necessidade de monitoramento da 

qualidade do gás SF6 em serviço de forma mais eficaz e de maneira a controlar a 

evolução de seus subprodutos e vazamentos para a atmosfera. Com relação aos 

métodos utilizados, estes em geral indicam a quantidade total de subprodutos, 

porém para identificar cada subproduto teria que ser utilizado um sensor específico, 

dificultando assim o monitoramento e as medições de forma on line.  

A criação e validação de um sistema de monitoramento exclusivo para o 

SO2, objeto deste trabalho, facilita muito o acompanhamento dos equipamentos 

indicando de forma clara e eficaz a existência de descargas parciais, ou 

contaminação indesejada e excessiva deste composto no equipamento. Dessa 

forma, ações de manutenção podem ser planejadas e realizadas antes da 

ocorrência de danos maiores no equipamento. 

Ensaios realizados no SF6 em operação podem ser realizados através das 

análises de materiais condensáveis a partir da determinação do ponto de orvalho 

fornecendo informações, por exemplo, sobre a presença de umidade, SO2 e HF. Se 

estes compostos estiveram próximos aos valores limites especificados pelos 

fabricantes, deve-se realizar ensaios de acidez no gás. 

 Porém, diante das facilidades apresentadas pelo aparelho validado neste 

trabalho, o Quality Analyser G-11, o ensaio de avaliação da qualidade do gás SF6 

em serviço passou a ser realizado periodicamente em equipamentos em operação 

na concessionária CTEEP. Como exemplo, os ensaios de acidez no SF6 em 

disjuntores de alta incidência de manobras passaram a ser realizado anualmente e 

em disjuntores de linhas de transmissão passaram a ser realizados em intervalos de 

três anos.  

Devido às características do SF6 submetido a descargas, todo cuidado é 

importante no momento do manuseio e/ou abertura de um equipamento, pois os 

subprodutos podem ocasionar irritação, enjoos, irritação nos olhos e nas vias 

respiratórias.  

Por isto é recomendável o uso de equipamentos de proteção individual 

durante essa prática, conforme ABNT NBR 16238. São eles: 

• Respirador autônomo. 

• Respirador autônomo com máscara facial. 
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• Máscara facial (grau de proteção 3) com filtros combinados contra gases 

ácidos (letra B) e aerodispersóides, conforme norma DIN 3181. 

• Máscara semi-facial (grau de proteção 3) com filtros combinados contra gases 

ácidos (letra B) e aerodispersóides, conforme norma DIN 3181. 

• Óculos contra fumos e gases, armação de borracha sem ventilação, retenção 

através de elástico e lente incolor ou com armação de vinil sem furos da 

ampla visão com lente de policarbonato. 

• Guarda-pó de mangas compridas, comprimento abaixo do joelho, descartável 

ou não, dos seguintes materiais: tecido plastificado impermeável, polietileno 

ou papel reforçado com nylon. 

• Macacão com mangas compridas ou calça e jaqueta impermeável. 

• Luvas, descartáveis ou não, de neoprene, PVC ou polietileno. 

• Botas de PVC ou neoprene ou cobertura para proteção de botas comuns.  
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8 CONCLUSÕES  

 

É possível simular na câmara desenvolvida neste trabalho, diferentes 

condições para avaliar a tensão de ruptura de isolantes gasosos em disjuntores. 

Nas condições experimentais utilizadas neste trabalho, a rigidez dielétrica do 

gás SF6 foi pouco afetada pela presença do subproduto SO2. Mas, é importante 

controlar a formação desse composto uma vez que o mesmo afeta outros materiais 

internos de disjuntores, devido à sua alta corrosividade. 

A qualidade do gás SF6 em uso pode ser avaliada de maneira rápida e 

confiável com o equipamento Quality Analyser G11. Com o monitoramento da 

qualidade do gás é possível diminuir a incidência de ocorrências e melhorar a 

confiabilidade destes equipamentos. Permite também ter um maior 

acompanhamento dos equipamentos e classificá-los quanto a necessidade de 

tratamento do gás.  

Umidade, ar e compostos orgânicos voláteis (VOC’s) presentes no ambiente 

não interferem na detecção de vazamentos de gás SF6 com o equipamento baseado 

no princípio de IR validado neste estudo (IR-Leak).  
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9 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS  

 

O trabalho realizado neste estudo possibilita a realização de novos trabalhos 

na área do SF6 voltadas para o setor elétrico. 

Dentre as novas possibilidades, cita-se: 

1. O estudo do efeito do SO2 nas vedações utilizadas em disjuntores e em 

outros materiais poliméricos. 

2. O estudo de novos gases isolantes, com menor impacto ambiental em 

substituição ao gás SF6. 

3. O estudo de misturas gasosas, que tenham estabilidade adequada frente 

aos seus subprodutos, quando aplicados em equipamentos elétricos. 
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ANEXO 1: Materiais e conexões utilizados na construção do sistema d e ensaios. 
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ANEXO 2: Cilindro em acrílico utilizado para fabricação da câmara de ensaio. 
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ANEXO 3: Desenho da câmara e eletrodos de ensaios 
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ANEXO 4: Gás SF6 adquirido para realização dos ensaios em laboratório. 
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ANEXO 5: Gás SF6 adquirido para realização dos ensaios em laboratório. 
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ANEXO 6: Resultados dos ensaios de tensão disruptiva a frequência industrial. 

- Valores de tensão a frequência industrial para ar na pressão atmosférica com 1 

mm de distância entre eletrodos. 

  T  

(kV)      

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 

Hz 

ºc kPa Umidade % 

4,0 120 1 mm  X 29,5 100 58 

T                    Tensão  Número de solicitações 

kV        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

35,20                               

34,00                               

32,80                      32,8         

31,60 31,6  31,6              31,6    31,3  31,6        

30,40  30,1  30,2  30,4  30,4      30,1  30,5  30,4  30,5    30,6  30,5     

29,20     29,5  29,6  29,6  28,7  29,7  29,1    29,0      29,1  29,2  29,3  

28,00          28,0  28,2                28,2  28,0

26,80                               

 

Valores de tensão a frequência industrial para SF6 puro a 200 kPa e 1 mm de 

distância entre eletrodos. 

  T 

(kV)     

∆v 

(kV)      

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

15 0,45 1 mm  X 26,5 200 67 

T                    Tensão  Número de solicitações 

       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

17,7                               

17,25                               

16,8                               

16,35                               

15,9                         15,8    15,7  

15,45                        15,5  15,5  15,5  15,5 

15,0 15,2  15,2  15,2  15,2  15,1  15,1  15,0  15,0        15,0    15,0    

14,55  14,5  14,5  14,6  14,6  14,6  14,5  14,5  14,6  14,5    14,5         

14,10                 14,0  14,0  14,2          

13,35                    13,7           

13,20                               
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Valores de ensaios para tensão a frequência industrial com SF6 contaminado em 5 

ppm de SO2 a  200 KPa  com distância de 5 mm entre eletrodos. 

  T 

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

15,0 0,45 1 mm  X 29,9 200 59 

T                    Tensão  Número de solicitações 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

17,7                               

17,25                               

16,8                               

16,35              16,8              16,3   

15,9       15,9  15,8    15,8  15,8  15,8  15,8  15,8  15,9    15,8  15,9  

15,45    15,4  15,6  15,4  15,4  15,4    15,6  15,4  15,4  15,4  15,4  15,4    15,4 

15,00 15,0  15,0  15,0      15,0              15      

14,55  14,5                             

14,10                               

13,65                               

13,20                               

 

 

Valores de ensaios para tensão a frequência industrial com SF6 puro, distância de 

3,5 mm entre eletrodos a pressão de 200 kPa. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

51 1,53 3,5 mm  X 27,9 200 45 

T                    Tensão  Número de solicitações 

kV        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

57,12                               

55,59                               

54,06 54,5      54,6  54,0    54,0    54,0    54,0    54,0    54,0  

52,53  52,5    52,6  52,5  52,5  52,4  52,5  52,5  52,5  52,5  52,5  52,5  52,5  52,5  52,5 

51,00   51,1  51,1      51,1    51,0    51,0    51,0    51,5    

49,47    49,5                           

47,94                               

46,41                               
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Valores de ensaios para tensão a frequência industrial com 200 KPa de pressão 

com SF6 contaminado em 500 ppm de SO2  com distância de 1 mm entre eletrodos. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

15,0 0,45 1 mm  X 29,6 200 57 

T                    Tensão  Número de solicitações 

kV        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

16,35                               

15,9   15,9        15,9                    

15,45  15,4  15,3  15,4    15,4  15,4  15,4    15,3  15,4    15,4    15,4  15,4 

15,00 15,1    15,0  15,0  15,0    15,1  15,1  15,0  15,1  15,0  15,1  15,0  15,1  15,1  

14,55        14,5        14,6      14,6    14,6     

14,10                               

 

Valores de ensaios para tensão a frequência industrial com 100 kPa de pressão com 

ar atmosférico com distância de 2 mm entre eletrodos. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

6,0 0,18 2 mm  X 27,4 100 54 

T                    Tensão  Número de solicitações 

kV        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

6,72                               

6,54                               

6,36                               

6,18                               

6,00                               

5,82                               

5,64                               

5,46 5,48  5,48    5,48    5,44  5,45  5,44          5,50    5,50  

5,28  5,22  5,22  5,22  5,22  5,22  5,17  5,17  5,19  5,22  5,22  5,22  5,24  5,25  5,24  5,24 

5,10     5,05    5,06        5,07  5,07  5,07  5,08    5,09    

4,92                               
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Valores de ensaios para tensão a frequência industrial com 100 KPa de pressão 

com SF6 puro e distância de 2 mm entre eletrodos. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

25 0,75 2 mm  X 25,3 100 67 

T                    Tensão  Número de solicitações 

kV        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

30,25                        30,2      30,2 

29,50                 29,5      29,6  29,6    29,7  

28,75                28,7  28,7    28,8    28,7  28,7   

28,00     28,0  28,0    28,0    28,0    28,0  28,1      28,1    

27,25    27,2  27,2  27,2  27,3  27,2  27,2      27,3           

26,50 26,5  26,5      26,5    26,5                  

25,75  25,8                             

25,00                               

24,25                               

23,50                               

22,75                               

 

Valores de ensaios para tensão frequência industrial com 5 ppm de contaminação 

com SO2 a pressão de 200 kPa e distância de 2 mm entre eletrodos. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

25 0,75 2 mm  X 25,4 200 66 

T                    Tensão  Número de solicitações 

kV        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

33,25                               

32,5                               

31,75      31,7      31,7    31,8  31,7             

31,0     31,1  31,1    31,0  31,0  31,2  31,1  31,0  31,0     31,7  31,7   

30,25    30,2    30,2  30,2    30,2      30,2  30,2   31,1  31,1  31,1  

29,5 29,5  29,5      29,4              29,6 30,2      30,2 

28,75  28,7                             

28,0                               

27,25                               

26,5                               
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Valores de ensaios para frequência industrial com SF6 contaminado em 500 ppm de 

SO2 e distância de 2 mm entre eletrodos. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

25 0,75 2 mm  X 26,2 200 52 

T                    Tensão  Número de solicitações 

kV        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

33,25                               

32,5                               

31,75                               

31,0                               

30,25                               

29,5                               

28,75      28,7                         

28,0 28,0  28,0  28,0  28,0    28,0        28,1  28,0  28,0  28,0  28,0  28,0  

27,25  27,2  27,2    27,2  27,2  27,3      27,2  27,2  27,2  27,2  27,2  27,2  27,2 

26,5         26,5    26,5  26,5  26,5              

25,75              25,6  25,6               

 

Valores de ensaios para tensão frequência com ar atmosférico a distância de 3,5 

mm entre eletrodos a 100 kPa. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

10,0 0,30 3,5 mm  X 27,0 100 49 

T                    Tensão  Número de solicitações 

kV        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

10,3                               

10,0                               

9,7                               

9,4                               

9,1                               

8,8          8,88            8,84         

8,5   8,55  8,50    8,55  8,50    8,55  8,54    8,54  8,54    8,56    

8,2  8,25  8,20  8,25  8,24    8,20  8,20  8,20  8,25  8,24    8,26  8,21  8,20  8,24 
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Valores de ensaios para tensão frequência com ar atmosférico a distância de 3,5 

mm entre eletrodos a 100 kPa. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

10,0 0,30 3,5 mm  X 27,0 100 49 

T                    Tensão  Número de solicitações 

kV        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

10,3                               

10,0                               

9,7                               

9,4                               

9,1                               

8,8          8,88            8,84         

8,5   8,55  8,50    8,55  8,50    8,55  8,54    8,54  8,54    8,56    

8,2  8,25  8,20  8,25  8,24    8,20  8,20  8,20  8,25  8,24    8,26  8,21  8,20  8,24 

7,9 7,90      7,91      7,90      7,91      7,90    7,91  

7,6                               

7,3                               

 

 

 

 

Valores de ensaios para tensão a frequência industrial com SF6 puro, distância de 

3,5 mm entre eletrodos a pressão de 200 kPa. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

51 1,53 3,5 mm  X 27,9 200 45 

T                    Tensão  Número de solicitações 

kV        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

57,12                               

55,59                               

54,06 54,5      54,6  54,0    54,0    54,0    54,0    54,0    54,0  

52,53  52,5    52,6  52,5  52,5  52,4  52,5  52,5  52,5  52,5  52,5  52,5  52,5  52,5  52,5 

51,00   51,1  51,1      51,1    51,0    51,0    51,0    51,5    

49,47    49,5                           

47,94                               

46,41                               
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Valores de ensaios para tensão a frequência industrial com SF6 contaminado com 5 

ppm de SO2 a pressão de 200 KPa e distância de 3,5 mm entre eletrodos. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

51 1,53 3,5 mm  X 28,4 200 44 

T                    Tensão  Número de solicitações 

 kV  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

57,12                               

55,59                               

54,06                               

52,53        52,4  52,4  52,9  52,5              52,5   

51,0 51,0  51,0  51,1  51,1  51,1  51,1  51,1  51,1  51,1  51,1        51,1  51,1  

49,47  49,3  49,3  49,6          49,5  49,5  49,5  49,5  49,4  49,4    49,4 

47,94                     47,9  47,9  47,9      

46,41                               

44,88                               

43,35                               

41,82                               

 

 

 

Valores de ensaios pata tensão a frequência industrial com ar atmosférico distância 

de 5 entre eletrodos a pressão de 100 KPa. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

11 0,33 5 mm  X 29,1 100 47 

T                    Tensão  Número de solicitações 

 kV  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

12,5                               

12,32                               

11,99                               

11,66                               

11,33 11,3                              

11,00  11,0  11,0  11,0    11,0  11,0  11,0  11,0  11,0  11,0  11,0  11,0  11,0  11,0  11,0 

10,67   10,7  10,7  10,7  10,7  10,7  10,7  10,7  10,7  10,7  10,7  10,7  10,7  10,7  10,7  

10,34        10,4                       

10,01                               

9,68                               
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Valores de ensaios com tensão a frequência industrial com SF6 puro, distância de 5 

mm entre eletrodos a pressão de 200 Kpa. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc Kpa Umidade % 

74 2,22 5 mm  X 30,3 200 42 

T                    Tensão  Número de solicitações 

 kV  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

85,1                        85,1    85,1  85,1 

82,88                     82,7  82,7  80,7  82,7  82,7  

80,66                    80,8  80,8    80,6     

78,44               78,4  78,3  78,4            

76,22            76,3  76,3  76,3  76,3             

74,00 74,0    74,1    74,1  74,1  74,0                  

71,78  71,8  71,8  71,7  71,6  71,6                     

69,56   69,6    69,6                        

67,34                               

65,13                               

62,90                               

 

 

 

Valores de ensaios com tensão a frequência industrial com SF6 contaminado a 5 

ppm de SO2, distância de 5 mm entre eletrodos a pressão de 200 kPa. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

74 2, 22 5 mm  X 30,5 200 40 

T                    Tensão  Número de solicitações 

 kV  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

85,10                               

82,88                               

80,66                               

78,44                               

76,22                               

74,00                               

71,78                               

69,56 69,6  69,6 71,8  71,7  71,3  71,6  71,6  71,7  71,6  71,6  71,5  71,6        71,6 

67,34  67,3   69,6  69,6  69,6  69,6  69,5  69,6  69,6  69,5  69,6  69,7  69,7    69,6  

65,12                        67,3  67,4  67,5   

                           65,1    
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Valores de ensaios com tensão a frequência industrial com SF6 contaminado a 5 

ppm de SO2, distância de 5 mm entre eletrodos a pressão de 200 KPa. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc Kpa Umidade % 

74 2,22 5 mm  X 30,6 200 40 

T                    Tensão  Número de solicitações 

 kV  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

82,88                               

80,66                               

78,44                               

76,22                               

74,00                               

71,78    71,7  71,8        71,7                 

69,56 69,5  69,5  69,4  69,4      69,4  69,5    69,5        69,5    

67,34  67,3      67,3    67,3    67,3  67,4  67,3  67,3  67,5  67,2  67,5  67,5 

65,12         65,1  65,1      65,3    65,2  65,2  65,2    65,2  

62,9          62,8                     
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ANEXO 7: Ensaios com tensão impulsiva. 

Valores de tensão a impulsiva para ar atmosférico com a 1 mm de distância  

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

5,0 0,15 1 mm X  23,5 100 57 

T                    Tensão  Número de solicitações 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

5,60                               

5,45                               

5,30                    5,3           

5,15           5,1  5,1      5,1  5,14  5,15        

5,00          5,0  5,0  5,0    5,0    5,0  5,0    5,0  5,0

4,85         7,85      4,85  4,85        4,85  4,85  4,85  

4,70  4,7      4,7        4,70          4,70     

4,55 4,5  4,5    4,5                        

4,40    4,4  4,5                         

4,25     4,2                          

4,10                               

 

Valores de ensaios para tensão impulsiva com 200 KPa de pressão com SF6 puro 

com distância de 1 mm entre eletrodos: 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

18,0 0,54 1 mm X  27,4 200 67 

T                    Tensão  Número de solicitações 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

20,16                               

19,62                               

19,08                               

18,54                            18,5   

18,00 18,1                18,1          18  18  

17,46  17,5              17,5  17,5  17,5  17,5    17,5    17,5 

16,92   16,9  16,9  16,9        16,9    16,9  16,9  16,9  16,9      

16,38    16,3  16,3  16,3  16,3    16,3          16,3       

15,84         15,8  15,8  15,8                  

15,30            15,3                   

4,10                               

14,76                               

 

 

 



93 
 
 

Valores de ensaios para tensão impulsiva com 200 kPa de pressão com SF6 

contaminado em 5 ppm de SO2  com distância de 1 mm entre eletrodos: 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

12,0 0,36 1 mm X  28,9 200 59 

T                    Tensão  Número de solicitações 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

14,16                               

13,8                13,8  13,8  13,8           

13,44             13,4  13,4  13,4  13,4  13,4    13,4      

13,08      13,1  13,1  13,1  13,1  13,1        13,1  13,1  13,1  13,1  13,1 

12,72   12,7  12,9  12,7  12,7  12,7            12,7    12,7  12,7  

12,36  12,3  12,3                           

12,0 12,1                              

11,64                               

11,28                               

10,92                               

10,56                               

 

 

Valores de ensaios para tensão a frequência industrial com 200 KPa de pressão 

com SF6 contaminado em 500 ppm de SO2 com distância de 1 mm entre eletrodos. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

14,0 0,42 1 mm X  29,4 200 57 

T                    Tensão  Número de solicitações 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

16,52                      16,5        16,5 

16,1       16,1    16,1          16,1  16,1      16,1  

15,68      15,6  15,6  15,6  15,6  15,6      15,6    15,6    15,6   

15,26     15,2    15,2    15,2  15,2    15,2      15,2  15,2    

14,84  14,8  14,8            14,8  14,8        14,8     

14,42 14,4  14,4              14,4              

14,0                               

13,5                               

13,16                               

12,74                               

12,32                               

 

  



94 
 
 

Valores de ensaios para tensão impulsiva com 200 kPa de pressão ar atmosférico e 

distância de 2 mm entre eletrodos. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

15 0,45 2 mm X  26,5 100 60 

T                    Tensão  Número de solicitações 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

15,45                               

15,00                               

14,55                               

14,10                               

13,65               13,6                

13,20  13,2          13,2  13,2  13,2    13,2  13,2  13,2      13,2 

12,75 12,7  12,7    12,7    12,7  12,7    12,7  12,7  12,7  12,7  12,7    12,7  

12,3    12,3  12,3  12,3  12,3        12,3        12,3  12,3   

11,85     11,8    11,8                  11,8    

11,40                               

 

 

Valores de ensaios para tensão impulsiva com 200 KPa de pressão com SF6 puro 

com distância de 2 mm entre eletrodos. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

30 0,90 2 mm X  26,5 100 60 

T                    Tensão  Número de solicitações 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

35,4                               

34,5                               

33,6               33,6                

32,7  32,7            32,8  32,7              32,7 

31,8 31,8  31,8  31,8      31,8  31,8    31,8  31,8      31,8  31,8  31,8  

30,9    30,9  30,9  30,9  30,9  30,9      30,9  30,9  30,9  30,8  30,9  30,9   

30,0       30,0  30,0            30,0  30,0        

29,1                               

28,2                               

27,3                               

26,4                               
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Valores de ensaios para tensão impulsiva com SF6 na pressão de 200 kPa e 

distância de 2 mm entre eletrodos. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

30 0,9 2 mm X  25,4 200 67 

T                    Tensão  Número de solicitações 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

35,9                               

34,5         34,5                  34,5    

33,6  33,6    33,6  33,6  33,6  33,6    33,6          33,6  33,6  33,6 

23,7 23,8  32,7  32,7  32,7    32,7  32,7  32,7  32,7      32,7  32,7    32,7  

31,8    31,8          31,8    31,8  31,8  31,8  31,8       

30,9                   30,9  30,9          

30,0                               

29,1                               

28,2                               

27,3                               

26,4                               

 

 

Valores de ensaios para tensão impulsiva com SF6 contaminado com 500 ppm  de 

SO2 e distância de 2 mm entre eletrodos na pressão de 200 kPa. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

30 0,9 2 mm X  26,2 200 52 

T                    Tensão  Número de solicitações 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

36,0                               

35,4         35,4      35,4  35,4              

34,5  34,5    34,5  34,5  34,5  34,5  34,5  34,5  34,5        34,5    34,5 

33,6 33,6  33,6  33,6  33,6    33,6  33,6      33,6  33,6  33,6  33,6  33,6  32,6  

32,7    32,7                32,7  32,7  32,7    32,7   

31,8                               

30,9                               

30,0                               

29,1                               
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Valores de ensaios para tensão impulsiva com ar atmosférico com distância de 3,5 

mm entre eletrodos a pressão de 100 kPa. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

17,0 0,51 3,5 mm X  27,0 100 49 

T                    Tensão  Número de solicitações 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

19,55                               

19,04                               

18,53                        18,5  18,5  18,5  18,5 

18,02           18,0    18,0        18,0  18,0  18,0  18,0  

17,51  17,5        17,5  17,5  17,5  17,5      17,5         

17,0 17,0  17,0    17,0  17,0    17,0    17,0    17,0          

16,49    16,5  16,5  16,5          16,5  16,5           

15,98     15,9              16,0            

15,47                               

14,96                               

14,45                               

 

 

Valores de ensaios para tensão impulsiva com SF6 puro distância de 3,5 mm entre 

eletrodos a pressão de 200 kPa. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa a Umidade % 

59,0 1,77 3,5 mm X  27,3 200 48 

T                    Tensão  Número de solicitações 

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

67,85                               

66,08                               

64,31                               

62,54       62,5                      62,5  

60,77    60,7  60,7  60,7    60,7  60,7  60,7  60,7    60,7    60,8  60,8  60,8 

59,0 59,0  59,0  59,2    59,0  59,0  59,0  59,0  59,0  59,0  59,0  59,0  59,0  59,0    

57,23  57,2        57,2          57,2    57,2       

55,46                               

53,69                               

51,92                               

50,15                               
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Valores de ensaios para tensão impulsiva com SF6 contaminado com 5 ppm de SO2 

com distância de 3,5 mm entre eletrodos na pressão de 200 KPa. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

55 1,65 3,5 mm X  28,8 200 44 

T                    Tensão  Número de solicitações 

 kV  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

66,55                               

64,90                     64,9  64,9        

63,25                    63,2  63,2  63,2       

61,60         61,6        61,6  61,6      61,6      

59,95        59,9  59,9    59,9  59,9  59,9        59,9     

58,30 58,3      58,3    58,3  58,3  58,3            58,3    

56,65  56,6    56,6      56,6                56,6  56,6 

55,00   55,0  55,0                        55,0  

53,35    53,3                           

51,70                               

 

Valores de ensaios para tensão impulsiva com SF6 contaminado a 500 ppm de SO2, 
distância de 3,5 mm entre eletrodos a pressão de 200 KPa. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

55 1,65 3,5 mm X  28,8 200 44 

T                    Tensão  Número de solicitações 

 kV  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

63,25                               

61,60  61,6  61,6  61,6  61,6            61,6           

59,95 59,9  59,9  59,9  59,9  59,9          59,9  59,9      59,9    

58,30          58,3    58,3  58,3  58,3    58,3    58,3  58,6   

56,65           56,6  56,6  56,6  56,6      56,6  56,6    56,6  

55,00            55,0            55,0      55,0 

53,35                               

51,70                               

50,06                               

48,40                               

46,75                               
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Valores de ensaios pata tensão impulsiva com ar atmosférico, distância de 5 entre 

eletrodos a pressão de 100 KPa. 

  T 

(kV)     

∆v 

(kV)      

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

23 0,69 5 mm X  29,1 100 47 

T                    Tensão  Número de solicitações 

 kV  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

26,45                               

25,76                               

25,07                 25,07  25,07  25,07  25,07  25,07  25,07  25,07 24,3 

24,30                24,3  24,3  24,3  24,3  24,3  24,3  24,3   

23,69 23,8  23,6      23,6      23,6                

23,00  23,0  23,0  23,0  23,0  23,0    23,0                 

22,31     22,3  22,3    22,3  22,3                  

21,62            21,6                   

20,93                               

20,24                               

19,55                               

 

 

Valores de ensaios com tensão impulsiva com SF6 puro, com 5 mm de distância 

entre eletrodos a pressão de 200 KPa. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

74 2,22 5 mm X  29,2 200 46 

T                    Tensão  Número de solicitações 

 kV  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

82,88                               

80,66            80,8      80,6  80,6  80,6         

78,44   78,4    78,4  
78,4

4 
 78,4  78,4  78,4  78,4  78,4  78,4  78,4  78,4  78,4    

76,72  76,4  76,4  76,4  76,4  76,2    76,2  76,2        76,2  76,2  76,2  76,2 

74,00 74,0    74,0                        74,0  

71,76                               

69,56                               

67,34                               

65,12                               

62,9                               

60,68                               
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Valores de ensaios com tensão impulsiva com SF6 contaminado a 5 ppm de SO2, 

distância de 5 mm entre eletrodos a pressão de 200 kPa. 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

80 2,40 5 mm X  30,6 200 39 

T                    Tensão  Número de solicitações 

 kV  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

92,00        90,0                       

89,60       89,6  89,6                      

87,20      87,2    87,2                     

84,80     84,8      84,8                    

82,40    82,4        82,4                   

80,00 80,0  80,0          80,0  80,0        80,0        

77,60  77,6            77,6  77,6      77,6  77,6       

75,60                 76,2  75,2  75,3    75,2    75,2  

75,20                  72,8  72,8      72,8  72,8  72,8 

72,80                           70,4    

70,40                               

                           65,1    

 

Valores de ensaios com tensão impulsiva com SF6 contaminado a 5 ppm de SO2, 

distância de 5 mm entre eletrodos a pressão de 200 kPa 

  T  

(kV)     

∆v 

(kV)     

Distância dos eletrodos Impulso   60 Hz ºc kPa Umidade % 

80 2,4 5 mm X  30,6 200 40 

T                    Tensão  Número de solicitações 

 kV  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

87,20                             87,2  

84,80                            84,8  84,8 

82,40               82,4            82,4    

80,00    80,0          80,0  80,0        80,0  80,0     

77,60 77,6  77,6  77,6        77,6    77,6      77,6  77,6      

75,20  75,2    75,2  75,2    75,2      75,2  75,2  75,2         

72,80       72,8  72,8  72,8        72,8  72,8          

70,40          70,4                     
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ANEXO 8: Plano de manutenção geral recomendado pela ALSTOM. 


