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RESUMO 

 

 

Num sistema elétrico, incêndios em transformadores de potência normalmente 

acarretam transtornos e prejuízos às empresas de energia elétrica, à sociedade, ao meio 

ambiente e, de maneira considerável, ao processo produtivo. Os transformadores têm um 

papel preponderante dentro de um sistema elétrico de potência. Localizados em subestações, 

sendo delas os equipamentos mais caros e importantes, transferem potência entre circuitos 

primários e secundários. Toda a energia gerada e transmitida flui sempre através deles para, 

então, mover as indústrias e o comércio proporcionando condições necessárias para atender a 

todas as necessidades da sociedade e do setor produtivo. Esta dissertação se propõe analisar as 

diversas causas e consequências dos incêndios em transformadores de potência, sugerindo 

medidas preventivas e ações mitigadoras para a redução dos impactos no negócio da empresa, 

bem como no meio ambiente e no processo produtivo da economia, diminuindo assim o risco 

social. Em função do alto grau de importância e pelo expressivo número de transformadores 

no sistema elétrico de potência de uma grande empresa produtora de energia elétrica, o seu 

sistema elétrico será analisado com vista a incêndios e explosões desses seus equipamentos, 

tomando como estudo de caso as unidades autotransformadoras de uma grande subestação 

situada no Estado da Bahia. O objetivo é contribuir para que essa empresa possa mantê-los e 

operá-los da maneira mais segura e confiável em relação a incêndios e explosões, pois, em 

caso de indisponibilidade desses equipamentos, os impactos na continuidade e na qualidade 

do fornecimento de energia elétrica bem como os prejuízos financeiros serão vultosos, 

ultrapassando os limites da organização, e podem atingir, indiscriminadamente, toda a cadeia 

produtiva, além de produzir consideráveis agressões ao meio ambiente por causa da grande 

quantidade de óleo queimada e derramada.  
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ABSTRACT 

  
 
In an electrical system, fires in power transformers, normally, cause great upheavals and 

high loss to the electric energy companies, to the society, to the environment and, in a 

considerable way, to the productive process. The transformers have an important role in an 

electrical system of power. Located in substations, and being the most expensive and 

important equipments in there, they transfer power between primary and secundary circuits 

and all the energy generated and transmitted is always entering, being transformed e going out 

of them to, them, move industries, commerce, giving the necessary condition to attend all the 

society and productive sector necessities. This essay analyzes the several causes and 

consequences of fires in power transformers, recommending ways to prevent and soften 

actions to reduce the impact on Company’s business, as well as to the environment and to the 

economics productive process, reducing the social risk. On the account of this high degree of 

importance and for the great number of transformers in the electrical system of power from a 

great  Hydroelectric Company, we will study its electrical system having in view the fires and 

explosions of those equipments, taking as study case the auto-transformers units from an one 

big  substation, located in  Bahia. The objective is to try to cooperate for this company to 

maintain it and operated with safety and trustworthy related to fires or explosions; therefore in 

case of non-availability of these equipments related to fires or explosions, the impacts in the 

continuity and in the quality of the supply of electric energy and the financial prejudices will 

be great, exceeding the limits of the organization. These prejudices can reach all the 

productive chain indiscriminately beyond producing considerable aggressions to the 

environment due the great amount of oil burnt and spilled in the soil.  
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1 INTRODUÇÃO 

Os transformadores de potência fazem parte de um sistema elétrico de potência e estão 

instalados em subestações de energia elétrica. Segundo Bossi (1978), trata-se de um conjunto 

de máquinas, aparelhos e circuitos que tem a finalidade de modificar os parâmetros da 

potência elétrica (tensão e corrente) e de permitir sua distribuição a sistemas e linhas diversas. 

Pode-se desdobrar o conceito de Bossi e dizer que subestação é um arranjo de equipamentos 

elétricos tais como transformadores, reatores, disjuntores, chaves seccionadoras, bancos de 

capacitores, transformadores de corrente, transformadores de potencial dentre outros, com 

finalidades específicas e cuja finalidade global é transformar e regular os níveis de tensão, 

direcionar o fluxo de potência, seccionar correntes de carga e interromper correntes de curtos-

circuitos.  

Um incêndio num transformador de potência pode ocasionar a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica por horas e até dias, atingindo milhares de consumidores em 

uma vasta extensão geográfica. A depender da configuração da rede elétrica e das proporções 

do incêndio, a eliminação do problema pode demorar muito tempo, pois, segundo Pena 

(2003), além de o transformador ser um equipamento de elevado custo, as características 

especiais de cada sistema e os processos de fabricação envolvidos fazem com que esses 

equipamentos não sejam disponibilizados comercialmente no mercado. Somando-se a isso, 

existe o fato de que, devido ao seu peso e às suas dimensões elevadas, bem como à fragilidade 

de alguns de seus componentes, o seu transporte se dá de forma fragmentada e, para as partes 

mais pesadas, é necessária uma considerável logística e, uma vez chegado ao local onde deve 

ser instalado, necessita-se de elevado tempo de montagem e ensaios. 

Normalmente algumas empresas possuem planos de contingências que, na maioria das 

vezes, são elaborados sem se fazer um estudo minucioso e mais aprofundado das 

possibilidades de incêndios, levando-se em conta os vários cenários e os impactos que os 

mesmos imporão ao negócio da empresa, à população e ao meio ambiente. Sendo assim, um 

sinistro num transformador, principalmente nos de posição eletricamente estratégica, ou seja, 

aqueles que imporão maiores conseqüências ao sistema em caso de falha, fatalmente os 

resultados serão imensos, podendo levar à perda de outros equipamentos por queima de cabos 

de comando, de medição, de controle, de supervisão e de proteção, destruição de pórticos 

metálicos o que gera perda de receita, grande e vultosa soma de recursos empregados na 

retirada do equipamento sinistrado, reparo de outros equipamentos atingidos pela radiação 
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térmica e fuligem liberadas, compra e reposição de nova ou novas unidades, multas imposta 

pelos órgãos reguladores, demandas judiciais, perda de negócios, prejuízo para a imagem e a 

credibilidade da empresa, etc.  

No Brasil, a partir do início da década de 1990, houve o surgimento e o 

desenvolvimento de uma consciência nacional, obviamente seguindo uma tendência mundial 

levada a efeito pelo processo de integração econômica, social, cultural e política do mundo, 

isto é, pela globalização. Pode-se dizer que esse fenômeno mundial, surgido no final do século 

XX e início do século XXI, decorreu da necessidade de se formar uma aldeia global que 

permitisse maiores ganhos para os mercados internos já saturados. Tal fenômeno não somente 

causou como vem causando uma verdadeira revolução no mundo dos negócios, fazendo com 

que produtos e serviços sejam barateados em função da competitividade. Essa 

competitividade é permanente e crescente e se transforma em desafios cada vez maiores para 

empresas e organizações que, seja em busca da sobrevivência, seja pela ampliação dos seus 

negócios, são impelidas a produzir verdadeiras revoluções nas maneiras de produzir e atuar 

num mercado cada vez mais exigente e diversificado. Isso tem exigido das empresas cada vez 

mais competência, qualidade dos serviços ou produtos, novos conhecimentos, inovações 

tecnológicas, modernizações e novas concepções para poderem continuar atuando no 

mercado. As empresas que não se inseriram nesse contexto faliram e as que se inseriram e 

sobreviveram têm de, permanentemente, superar grandes desafios.  

Em função dessas mudanças, as empresas de energia elétrica, no Brasil, de cujo produto 

depende a maioria absoluta de todos os outros processos produtivos, tiveram, no início dos 

anos 1990, uma crescente exigência por uma melhor qualidade e por preços barateados, 

acompanhados da inserção de novos agentes nesse mercado, que era até então monopólio do 

Estado. Para regular esse novo cenário, o Governo Federal criou, em 1996, a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), cuja missão é proporcionar condições favoráveis para 

que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em 

benefício da sociedade, ao garantir tarifas mais baratas, zelando pela qualidade do serviço, 

exigindo grandes investimentos, estimulando a competição entre os operadores e assegurando 

a universalização dos serviços por meio da fiscalização. Para garantir o suprimento de energia 

elétrica no país, foram adotadas providências para que o sistema elétrico brasileiro fosse 

interligado, e, para coordenar e controlar a operação das instalações de geração e transmissão 

de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN), foi criado em agosto de 1998 o 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 
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As exigências de qualidade por parte do mercado fizeram com que se desenvolvessem 

vários índices de controle e medidas de desempenho para mensurar a qualidade dos serviços 

prestados pelas empresas de energia elétrica no Brasil. Para enfrentar os desafios desse novo 

cenário, as concessionárias de energia elétrica tiveram de melhorar a qualidade do serviço, a 

qual se traduziu no aumento dos índices de continuidade e confiabilidade. Para se atingirem 

os novos patamares de qualidade, especial atenção deve ser dada aos transformadores de 

potência, pois eles são os equipamentos principais do sistema de transmissão, desenvolvendo 

um papel preponderante num sistema elétrico de potência e, normalmente, sendo os mais 

caros de uma subestação. Uma indisponibilidade de forma não programada num desses 

equipamentos acarreta consideráveis prejuízos.  

1.1 Justificativa 

O setor produtivo e a sociedade, acostumados com o conforto e as facilidades 

proporcionadas pela energia elétrica, não toleram mais a supressão desse serviço essencial e 

muito menos os apagões. Com essa preocupação, segundo Bartley (2003), foi criado em 1995 

um grupo de trabalho da The International Association of Engineering Insurers (IMIA), para 

examinar as principais causas das falhas e perdas de transformadores, o qual apresentou um 

relatório em 1996. Bartley apresentou, na 36ª. Conferência Internacional da Associação dos 

Engenheiros de Seguro, ocorrida em 2003 em Estocolmo, o resultado de uma pesquisa 

efetuada em nível mundial, durante o período de 1997 a 2001. Para essa pesquisa, foi enviado 

um questionamento a todas as delegações do mundo, sobre transformadores acima de 25 

MVA. As perguntas foram a respeito de em que ano se deu a perda, qual a potência e a idade 

do transformador, o local de instalação, se em indústria, ou se em concessionária etc., causa 

da falha e qual o dano causado.  Ele comparou o resultado obtido nessa pesquisa com o 

relatório de 1996 apresentado pela IMIA e  concluiu que os valores das perdas aumentaram 

consideravelmente, o que ele atribuiu a alguns fatores, tais como, pelo lado do proprietário: 

aumento do uso do transformador em condições próximas à carga nominal ou em sobrecarga, 

melhorias e investimentos adiados, redução das manutenções; pelo lado dos fabricantes, 

fatores como: emprego de material de baixa qualidade e redução dos fatores de segurança, 

tudo isso quando se exige, cada vez mais, uma sobreutilização desses equipamentos a fim de 

atender à crescente demanda, contrastando, também, com o fato de haver uma grande 

quantidade de transformadores já com um longo tempo de operação, portanto, no final de sua 

vida útil.   
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Para diminuir os custos em função da diminuição das margens de lucro ocasionada pelo 

aumento da competitividade, as margens de segurança têm sido diminuídas ao longo dos anos. 

Os projetistas e os fabricantes reduziram sensivelmente o número de espiras dos enrolamentos 

do transformador ao utilizarem menos cobre e, portanto, as margens de segurança foram 

diminuídas. Paradoxalmente, os níveis de tensão dos sistemas elétricos de potência tornaram-

se mais altos, o que, de certa maneira, causa preocupação, pois, pela mesma razão, isto é, a 

manutenção do lucro, os transformadores fabricados a partir de 1979 passaram a ter um 

volume de óleo de apenas 5,3 % para o mesmo valor de KVA dos transformadores que eram 

fabricados em 1915, (Pena, 2003). Isto será mais bem explorado em capítulo posterior. 

De maneira geral, as margens de segurança dos transformadores foram reduzidas 

drasticamente ao longo do tempo. Com isso, os transformadores ficaram mais compactos e, 

obviamente, trabalham mais e por mais tempo, com temperaturas altas, o que faz com que 

sejam submetidos a um maior estresse, o que leva a uma diminuição do tempo de sua vida 

útil, e tornando-os mais susceptíveis a falhas, tanto de natureza elétrica quanto de natureza 

mecânica e, obviamente, a uma maior ocorrência de falhas, incêndios e explosões. Os 

resultados dessas alterações acarretam falhas, e quando essas falhas levam a derramamento de 

grandes quantidades de óleo, há uma considerável agressão ao meio ambiente, e a leis e 

diretrizes de conservação e preservação ambientais são transgredidas.  

1.2 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho foi entender os mecanismos que levam um 

transformador a pegar fogo e propor uma sistemática para identificar não conformidades em 

subestações com relação à segurança contra incêndios e explosões, recomendando ações 

preventivas e corretivas que venham, em caso de sinistro, minimizar o tempo de combate e 

consequentemente os impactos, principalmente no negócio da organização.  Também propor 

ações que deverão ser levadas em consideração nos novos projetos de subestações para 

eliminar ou, quando isso não for possível, minimizar as consequências advindas de possíveis 

incêndios ou explosões nos transformadores de potência.  

São objetivos específicos: 

• fazer um estudo de caso de uma subestação de grande importância para a economia 

regional, a qual está situada no Estado da Bahia;  
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• propor ações preventivas e corretivas que possam minimizar os impactos, na hipótese 

da ocorrência de um incêndio ou explosão em suas unidades autotransformadoras de 

500 KV.  

Não serão analisados os incêndios nos seus transformadores de 230 ou de 69KV, nem 

em outros setores. Essa subestação está entre as mais importantes do Nordeste. Ela é 

responsável pelo fornecimento de energia a vários consumidores industriais de 230 KV, bem 

como parte dos estados da Bahia e Sergipe. Sua importância no contexto da organização é 

muito grande, e as consequências advindas de possíveis incêndios em suas unidades 

autotransformadoras de 500 KV causariam um impacto significativo na continuidade e na 

qualidade da energia fornecida. 

1.3 Apresentação do Problema  

Os transformadores de potência são equipamentos considerados fundamentais em um 

sistema elétrico de potência, e isso acontece devido à predominância da geração de energia 

elétrica que se dá a partir de grandes quedas d’água. Segundo Elgerd (1970), a grande 

quantidade de energia elétrica gerada no mundo é de origem hidráulica e é produzida por 

grandes centrais geradoras. No Brasil, não é diferente. Grande parte de toda a energia elétrica 

gerada é de natureza hidráulica e, portanto, gerada a partir das grandes quedas d’água que se 

situam, normalmente, longe dos grandes centros consumidores. Para que a energia gerada 

chegue a esses grandes centros, viaja por grandes distâncias, através das linhas de 

transmissão. Esse processo produz uma perda considerável de energia pelo efeito Joule, a qual 

é diretamente proporcional ao quadrado da corrente que circula na linha de transmissão. 

Sendo o valor dessas perdas, nos cabos e conexões, diretamente proporcional ao quadrado da 

corrente, para que essas perdas sejam minimizadas e a mesma potência seja transmitida, o 

transporte dessa energia é feito em alta ou extra alta tensão, o que reduz, assim, o valor da 

corrente e, consequentemente, as perdas no transporte dessa energia, pois, elevando-se os 

níveis de tensão, as correntes diminuem e a potência transmitida permanece praticamente a 

mesma, excluindo-se aí as perdas no transformador. A elevação desses níveis de tensão de 

geração que se dão, normalmente, entre os níveis de 13.8 KV e 18 KV, é efetuada por meio de 

transformadores elevadores que recebem a energia gerada a partir do local de geração e a 

transformam, para altas tensões de transmissão, normalmente da ordem de 230 KV, 500 KV, 

ou extra alta tensão com níveis da ordem de 750 KV em outros sistemas de potência.  
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Uma vez chegando às proximidades, ou mesmo dentro dos grandes centros 

consumidores, esses níveis de tensão são reduzidos a níveis de distribuição que, no Nordeste 

do Brasil, normalmente, são de 69 KV e 13.8 KV. Todas essas elevações e reduções de níveis 

de tensão dentro de um sistema elétrico de potência são feitas graças aos transformadores de 

tensão.  Portanto, num sistema elétrico de potência, os transformadores, proporcionam 

economia da geração, isso porque permitem tensões de geração com níveis de tensão 

reduzidos, o que diminui os espaços nas casas de força, menor custo com material, distâncias 

de isolamento, etc. O transporte de energia feito em níveis de tensão elevados permite a 

redução das perdas. Nas subestações abaixadoras, os transformadores permitem níveis de 

tensão compatíveis com as diversas situações requeridas pelo mercado consumidor.  

Como se vê, os transformadores são de vital importância para a qualidade do 

fornecimento da energia elétrica. Incêndios e explosões são, pois, ocorrências que, quando 

não os destroem totalmente, os tornam indisponíveis por longos períodos, afetando, 

consequentemente, o sistema elétrico.  

Vale ressaltar que esses equipamentos vêm sendo submetidos a um fator de utilização 

cada vez maior, contrastando com o grande número de transformadores em operação já em 

fim de vida útil e com a diminuição das margens de segurança por parte dos fabricantes. 

Chega-se à conclusão de que é necessário que as medidas preventivas e de proteção contra 

incêndios e explosões nos transformadores evoluam tecnicamente e em eficiência de forma a 

compensar esses fatores que os deixam mais vulneráveis.   

 Devido a ocorrências mais recentes, em 4 de março de 2008, foi divulgado, tanto pela 

imprensa escrita tanto quanto pela falada, que vários bairros na Zona Sul da capital paulista e 

de dois municípios da Grande São Paulo ficaram às escuras por 50 minutos (Anexo 1). A 

explosão num transformador foi a causa do incidente que afetou cerca de 690 mil unidades 

consumidoras. Em 9 de abril do mesmo ano, isto é, em 2008, os jornais noticiaram e 

mostraram que dois transformadores de potência explodiram e pegaram fogo, deixando mais 

de 350 mil consumidores às escuras, também em São Paulo (Anexo 2). Como ocorrência mais 

recente, no mês de abril de 2008, houve uma explosão seguida de incêndio em um 

autotransformador da Usina Hidrelétrica de Xingó, de propriedade da Chesf, o que acarretou 

uma enorme perda, inclusive tornando indisponível por um longo período duas unidades 

geradoras de 500 MW cada uma.  

Outro problema de suma importância que não se pode deixar de lado é o crescimento 

demográfico de forma desordenada nas grandes cidades, o que faz com que, cada vez mais, 
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residências e negócios venham instalar-se nas proximidades das subestações, antes isoladas e 

distantes, o que aumenta o risco social e faz com que, em caso de incêndio ou explosão de 

transformadores, as consequências sejam imprevisíveis, pois o risco de se atingir a 

comunidade é cada vez maior. Em certos casos, esse crescimento demográfico desordenado 

dificulta cada vez mais as ajudas externas para combater possíveis incêndios nos 

transformadores.     

Nesse contexto, conclui-se que é urgente e imprescindível que as empresas procedam à 

estruturação e à implementação de um estudo, bem como à elaboração de programas de 

gerenciamento de riscos de incêndios e explosões em transformadores, tomando por base os 

estudos de vários cenários, de modo a assegurar a confiabilidade operacional, o aumento da 

disponibilidade, a qualidade da energia fornecida e a segurança da população do entorno de 

algumas subestações. Por certo, esse plano estruturado resultará em garantia de receita, 

retorno do investimento e diminuição do risco social.  

1.4 Metodologia  

Para o desenvolvimento do presente estudo, procedeu-se inicialmente a uma pesquisa 

bibliográfica para a identificação das principais causas e consequências de incêndio em 

transformadores sem pretender, contudo, esgotar o assunto.  

O estudo de caso apoiou-se em pesquisas, levantamento em desenhos, relatórios 

técnicos e operacionais, entrevista com trabalhadores de manutenção e operação e 

levantamento de campo, visando colher, in loco, aspectos físicos relevantes, tais como 

medidas, aspectos geográficos, logística, proximidade do corpo de bombeiros e fotografias, 

bem como procedimentos e conhecimentos das equipes de manutenção e operação com 

relação às medidas preventivas e de ação no que tange a possíveis sinistros, levando-se em 

conta diversos cenários. Por fim foi explorado o conhecimento a priori do autor.  

1.5 Estrutura da Dissertação 

 Por serem os incêndios em transformadores de potência um fenômeno bastante 

complexo é impossível tratar do assunto sem que antes se tenha uma mínima compreensão 

dos aspectos construtivos do equipamento e das interações de seus vários subsistemas, tais 

como proteções elétricas, proteções mecânicas, composição e finalidade do óleo mineral 

isolante, papel isolante, e de alguns fenômenos de natureza físico-química neles presentes. 



CCaappííttuulloo  11                                                                                                                                                                                                                                        IInnttrroodduuççããoo  

8 

Para tanto, esta dissertação procurou abordar esses assuntos, estruturando o trabalho da 

seguinte forma: 

� O Capítulo 1 trata da introdução ao assunto, da justificativa, seus objetivos, 

apresentação do problema e metodologia utilizada. Esse capítulo busca fornecer uma 

compreensão da importância do transformador de potência no contexto de um sistema 

elétrico de potência e, consequentemente, em um sistema produtivo; 

� O Capítulo 2 trata da base conceitual, do transformador de potência e de seus aspectos 

construtivos, do autotransformador, das proteções elétricas e mecânicas as quais são as 

primeiras linhas de defesa contra os incêndios e explosões;  

� O Capítulo 3 trata dos incêndios e explosões, suas causas e consequências, do óleo 

mineral isolante, da cromatografia, do enxofre corrosivo, do papel isolante, incêndio e 

explosão em buchas, explosão de tanques, causas internas, causas externas. Procurou-

se enfatizar a importância da qualidade do óleo mineral e as consequências de sua 

contaminação, sendo ele a principal carga combustível existente em uma subestação; 

� O Capítulo 4 trata das proteções e ações mitigadoras, bem como de uma sistemática 

para diagnosticar as não conformidades de uma subestação com relação aos riscos de 

incêndios e explosão em transformadores; 

� O Capítulo 5 trata da subestação tomada para o estudo de caso. Sendo ela uma 

subestação de grande porte e de fundamental importância para o sistema elétrico 

regional, devem ser tomadas algumas medidas que a tornarão mais segura contra 

incêndios e explosões; 

� O Capítulo 6 trata das recomendações para a SE do estudo de caso, conclusões e 

sugestões para futuros trabalhos; 

� E por fim três anexos ajudarão na compreensão do assunto desenvolvido. 
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2  BASE CONCEITUAL 

No decorrer deste trabalho, serão utilizados alguns termos largamente disseminados nas 

indústrias, principalmente na petroquímica, quando se trata de assuntos referentes à análise de 

riscos, o que será feito com o emprego de alguns conceitos, definidos pelo American Institute 

for Chemical Engineering (AIChe) (Instituto Americano de Engenheiros Químicos), e citados 

a seguir: 

� Acidente, cenários de acidentes ou sequência de acidente: evento ou sequência de 

eventos não planejados que poderão resultar em conseqüência indesejável; 

� Análise de Risco: ações destinadas a identificar os perigos presentes num processo, 

em relação aos possíveis danos causados à vida, à propriedade e ao meio ambiente; 

� Avaliação de Risco: estimativas fornecidas pela análise dos riscos são então usadas 

para ajudar na tomada de decisão, de forma a selecionar ou ordenar a(s) melhor(es) 

alternativa(s) para melhorar a segurança. Essa tarefa pode ser definida como a 

avaliação dos riscos, isto é, a maneira como as estimativas feitas na fase da análise dos 

riscos são comparadas com critérios de riscos no sentido de comparar diferentes 

alternativas para aumentar a segurança de um processo. 

� Consequência: resultado de uma sequência de eventos indesejáveis, em geral 

envolvendo incêndio, explosão ou derramamento de material tóxico; 

� Evento: ocorrência relacionada com o desempenho de um equipamento ou de uma 

ação humana, ou ainda fatores externos que podem causar falhas no sistema. 

� Falha: Diferença inaceitável entre aquilo que é esperado e o desempenho observado 

de um equipamento; 

� Gerenciamento de Riscos: tentativa de minimizar os efeitos negativos de alguns 

riscos indesejáveis, ou seja, preveni-los; 

� Perigo: característica do sistema que tem o potencial para causar dano, ou seja, falha 

no sistema, ferimentos em pessoas, danos à propriedade e ao meio ambiente. 

� Risco: resultado objetivo da combinação da probabilidade de ocorrência de um 

determinado evento com o impacto resultante de sua ocorrência; 

� Unidade: Equipamentos presentes num sistema. 
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2.1 O Transformador de Potência 

O transformador é um equipamento de operação estática que, por meio de indução 

eletromagnética, transfere energia de um circuito chamado primário, para um ou mais 

circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a 

mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes (Mamed, 2005).  Se num dos 

enrolamentos, o primário, for conectada uma fonte de tensão alternada, um fluxo alternado 

será produzido, em que a amplitude dependerá da tensão do primário e do número de espiras.  

O fluxo mútuo que une o outro enrolamento, o secundário, produzirá uma tensão no 

enrolamento secundário, cujo valor dependerá do número de espiras da bobina desse 

enrolamento.  Pela proporção do número de espiras do primário e do secundário, chega-se a 

uma relação desejada da tensão, que é a relação de transformação. 

 

 
Figura 2.1 – A importância do transformador de potência 

Fonte: Apresentação Imom Tecnologia (2006) 

 

O transformador não é um dispositivo capaz de converter as diversas formas, mas um 

dispositivo capaz de transferir energia elétrica de um circuito para outro. Segundo Elgerd 

(1976), o transformador também funciona como regulador, pois controla a tensão e o fluxo de 

carga.   Essa transferência envolve transformação de tensão e, consequentemente, de corrente, 

isto é, transformação de impedância, mantendo, praticamente, a mesma energia elétrica com 

exceção das perdas. É importante ressaltar que, geralmente, toda e qualquer forma de energia 

existente na natureza uma vez transformada em energia elétrica de forma alternada exige, 

obrigatoriamente, o emprego de transformadores. A figura 2.1 retrata bem a realidade do 

emprego do transformador, pois a energia elétrica, sem dúvida, é a matéria-prima que, 
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mundialmente, está presente em todo setor produtivo, seja ela gerada a partir das grandes 

quedas d’água, das diversas centrais termelétricas, nucleares ou de qualquer outra fonte. 

Portanto, o uso universal do sistema de corrente alternada na transmissão de energia tem o 

transformador como seu principal equipamento, interligando seus diversos níveis de tensão, e 

fornecendo aos mais variados tipos de consumidores a tensão adequada para sua produção. 

Segundo Mamede (2005), os transformadores são classificados quanto ao meio isolante 

em dois grandes grupos: transformadores em líquidos isolantes e transformadores a seco. Os 

transformadores com óleo isolante são largamente utilizados no sistema elétrico de potência e 

na indústria em geral. Já os transformadores a seco são de uso específico e são apropriados 

para plantas onde existe um grande potencial de risco incêndio, tais como refinarias de 

petróleo, indústrias petroquímicas, grandes centros comerciais.  

2.2 Aspectos Construtivos 

Não é objeto deste trabalho estudar detalhadamente o transformador em todos os seus 

aspectos construtivos elétricos e mecânicos. Porém, serão mostrados de maneira clara e 

simples os principais componentes e suas funções elétricas e mecânicas, de tal modo que se 

tenha uma visão geral desse equipamento. Essa visão geral será necessária, pois, quando da 

exploração das causas de incêndios e explosões nesses equipamentos, o entendimento do seu 

funcionamento será muito importante. (Ver fig. 2.2)  

 
Figura 2.2 - Corte de transformador mostrando a disposição dos enrolamentos 

Fonte: Apresentação Imom Tecnologia (2006) 
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Conforme Pena (2003), “O transformador que foi introduzido comercialmente no final 

do século XIX, vem sofrendo avanços expressivos ao longo das últimas décadas, que vão 

desde a aplicação de novos materiais à utilização de programas computacionais no projeto e 

novos métodos de ensaios”. 

 O transformador de potência é largamente utilizado nos sistemas elétricos de potência 

para atender ao transporte de blocos de energia cada vez maiores através de grandes 

distâncias, oriundas de grandes usinas hidráulicas que, normalmente, são situadas muito longe 

dos centros consumidores, pois utilizam a energia potencial de grandes quedas d’água dos 

rios. Em função dessas distâncias, exigem-se níveis elevados de tensão e, portanto, grandes 

transformadores que demandam um alto investimento e, ao mesmo tempo, uma alta 

confiabilidade desses equipamentos. Um transformador de potência é formado por:  

� Tanque principal 

O tanque do transformador é um recipiente de aço revestido com pintura adequada e 

que contém a parte ativa, isto é, o núcleo e os enrolamentos, os isoladores e o óleo 

mineral isolante, além de ser o elemento que transmite para o ar o calor produzido 

pelas perdas. Serve também de estrutura de suporte para os acessórios e demais 

componentes do equipamento. Seu formato varia de oval a cilíndrico e retangular e são 

projetados de tal forma que suportem as pressões e os esforços mecânicos. São 

fabricados com chapas cuja bitola e estrutura variam de acordo com a potência do 

transformador. Mesmo sob as condições mais severas, incluindo o vácuo, o tanque 

deve apresentar segurança e estanqueidade. A solda e os acabamentos interno e 

externo são importantes para o desempenho do transformador. 

� Tanque conservador do transformador 

Tanques conservadores são recipientes acoplados ao tanque principal do 

transformador, cuja função é permitir a expansão do óleo isolante quando aquecido, 

além de evitarem o contato do ar diretamente com o óleo isolante, reduzindo, assim, 

consideravelmente o contato da água proveniente da condensação da umidade com o 

óleo. Esses tanques conservadores são necessários nos tanques que ficam cheios de 

óleo. No interior desses tanques cheios parcialmente, existe uma câmara de ar que 

permite a expansão do óleo isolante.   

� Tanque conservador do comutador 

Tem a mesma função do conservador do tanque principal, sendo que atua para o óleo 

do comutador. 
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� Comutador de Tap 

Comutador de Tap é um dispositivo que proporciona a regulação de tensão de uma 

barra através de derivações num dos enrolamentos do transformador, normalmente o 

enrolamento de alta tensão. Essa derivação pode ser efetuada de duas maneiras: 

Derivações sem Tensão e Derivação com Tensão. A derivação sem tensão só é 

permitida com o transformador desligado, e a derivação com tensão pode ser 

executada com o transformador ligado e em carga: é o chamado On Load Tap 

Changer (OLTC), em português Comutador de Tap sob Carga. 

� Óleo isolante 

Segundo Mamede (2005), existem três tipos de líquidos isolantes usados em 

transformadores de potência. São: o óleo mineral, o óleo à base de silicone e o óleo 

ascarel, que está proibido por lei em todo o território nacional devido às suas 

características cancerígenas. O líquido de um transformador exerce duas funções 

distintas: isolação da parte viva e transferência do calor produzido pelas perdas para as 

paredes do tanque do transformador. Para que o óleo isolante tenha o desempenho 

esperado, deve ter elevada rigidez dielétrica, boa fluidez e capacidade de 

funcionamento com altas temperaturas. Os óleos normalmente utilizados são o 

mineral, o ascarel, que está proibido, e o óleo vegetal que está em fase de teste em 

transformadores de média potência, por parte de algumas concessionárias. Ao óleo 

mineral, por ser um dos principais componentes do transformador e por ser o principal 

componente inflamável, será dada especial atenção no capitulo que tratará de 

incêndios e explosão de transformadores.   

� Núcleo 

O núcleo do transformador é uma das suas partes vivas. É composto de finas lâminas 

de ferro silício, com 1,5 a 3% de silício, superpostas e isoladas entre si por um papel. 

Devem possuir alta permeabilidade magnética e têm a função de criar um caminho 

fácil para o circuito magnético, fazer o acoplamento magnético entre os enrolamentos 

e dar sustentação mecânica aos enrolamentos. 

� Enrolamentos 

Os enrolamentos, que são a outra parte viva do transformador, são compostos de 

espiras, normalmente de cobre eletrolítico, de secção circular ou retangular, isolados 

com esmalte, fitas de algodão ou papel especial ou a combinação desses. As espiras 
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formam várias bobinas dos circuitos primário, secundário e terciário. Sua principal 

função é conduzir e transformar as correntes. 

� Buchas de alta e baixa tensão 

Conforme Mamed (2005), as buchas são peças ou estruturas de material isolante, que 

asseguram a passagem isolada do condutor através do tanque que é aterrado.  

� Trocador de calor 

São radiadores em chapas de aço fixados no tanque principal, cuja a função é 

aumentar a área de dissipação do calor gerado pelas perdas internas do transformador. 

O óleo mineral é forçado a circular por dentro desses radiadores, trazendo o calor 

dissipado no núcleo e enrolamento do transformador, sendo refrigerado nos 

radiadores, que também chamados de trocadores de calor. 

Além dos itens acima descritos, existe ainda dentro do transformador o papel isolante,  

de suma importância em relação à rigidez dielétrica e à pureza de sua confecção, pois um 

papel contaminado oferece sérios riscos à integridade elétrica do equipamento. Existem, 

também, além dos componentes acima citados, materiais internos no tanque do transformador, 

tais como madeiras, tubos de PVC, papelão prensado, soldas à base de estanho. etc., que 

servem para fixar e separar as bobinas. 

 

 
Figura 2.3 - Parte ativa de um transformador de 230/138/13.8 KV da SE de Funil de propriedade da Chesf 

Fonte: Relatório técnico Chesf (2002)  
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Figura 2.4 Desenho esquemático de  um transformador de potência 

Fonte: Apresentação Imom Tecnologia (2006) 

2.3 O Autotransformador 

Os autotransformadores possuem estrutura magnética idêntica à dos transformadores 

normais, diferindo desses na parte elétrica (Martignoni, 1971). Os enrolamentos de alta e 

baixa tensão não formam dois complexos de espiras distintas, mas são, pelo contrário, 

agrupados num único enrolamento. O enrolamento de baixa tensão é constituído por uma 

parte das espiras que formam o enrolamento de alta tensão. Em relação aos outros aspectos 

construtivos descritos para o transformador de potência valem para o autotransformador. 

2.4 Proteção em Transformadores de Potência 

Antes de estudar e analisar as proteções contra incêndios de transformadores de 

potência, as quais serão abordadas separadamente num capítulo, é importante apresentar e 

descrever as proteções elétricas e mecânicas que protegem o transformador contra falhas 

internas e externas. De alguma maneira, esses dispositivos protegem o equipamento contra 

incêndios, retirando-o de serviço em alta velocidade, a exemplo da proteção diferencial que 

atua para curto-circuito interno no transformador, elimina a fonte de alimentação do defeito 

que, se não fosse eliminada, poderia ocasionar a geração de gases no interior do equipamento 

e, a depender das proporções do defeito, daria origem a sobrepressões internas por 

gaseificação do óleo mineral, o que pode, inclusive, levar o transformador a explodir.  

Conforme Mamed (2005), todo e qualquer sistema elétrico está sujeito a um defeito 

transitório ou permanente, mesmo seguindo as normas mais severas do ponto de vista 
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construtivo, operacional e de manutenção. De modo geral, os sistemas elétricos de potência 

estão sujeitos a faltas ou perturbações de várias origens, porém as mais severas são os curtos-

circuitos e as descargas atmosféricas. Normalmente, os curtos-circuitos ocorrem por uma 

falha na isolação de um ponto energizado qualquer. 

2.4.1 Proteções Elétricas 

As proteções elétricas dos transformadores são de altíssima importância para a 

prevenção de danos ao equipamento, principalmente quanto aos danosos curtos-circuitos 

internos. Conforme Ainsworth (2008), “Proporcionar boa proteção elétrica para todos os 

aparelhos elétricos na subestação esta é a primeira linha de defesa na minimização do risco e 

incidência de incêndios,” e ainda “A aplicação de equipamentos elétricos devem estar dentro 

de todas as suas características”.  

Segundo Caminha (1977), nos transformadores devem-se considerar, basicamente, as 

proteções contra sobrecargas e curtos-circuitos. Na proteção contra curtos-circuitos em 

grandes transformadores de potência, instala-se a proteção diferencial e a proteção Bucholz.  

Ainda segundo esse autor, existem duas causas principais responsáveis por defeitos ou falhas 

nos isolamentos dos transformadores de potência. Elas se devem às sobretensões de origem 

atmosférica e ao aquecimento dos enrolamentos devido a sobrecargas permanentes, ou 

temporárias repetitivas, mas que, mesmo sendo toleráveis na operação do sistema elétrico de 

potência, conduzem ao envelhecimento prematuro e à degradação do material isolante dos 

enrolamentos e, finalmente, aos curtos-circuitos entre espiras da mesma fase, ou mesmo entre 

fases diferentes. 

De acordo com Melo (1983), os transformadores estão sujeitos a defeitos ou faltas tais 

como: curtos-circuitos nos enrolamentos, sobreaquecimentos e circuito aberto. Ainda segundo 

Melo, “O que deve preocupar, basicamente, é a proteção contra curtos-circuitos internos e a 

proteção de retaguarda contra faltas externas. Os curtos-circuitos resultam de defeitos de 

isolamento que, por sua vez, são constituídos por sobretensões, de origem atmosférica ou de 

manobras, e por sobreaquecimentos inadmissível nos enrolamentos. As sobrecargas 

repetitivas, permanentes ou temporárias, conduzem a um envelhecimento prematuro dos 

isolantes dos enrolamentos e, finalmente, a curto circuito entre espiras, entre fases, etc”.  

As proteções elétricas principais utilizadas em grandes transformadores de potência são: 

diferencial, contra sobrecorrente, contra sobretemperatura dos enrolamentos e do óleo 

isolante.  
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� Proteção diferencial 

 A proteção diferencial é uma proteção elétrica de alta velocidade que detecta defeitos 

elétricos tais como curto-circuito nas buchas, tanto de alta como de baixa tensão, 

curtos-circuitos entre espiras. Normalmente, a perda de rigidez dielétrica do óleo 

isolante leva ao surgimento de descargas parciais que evoluem para curtos-circuitos. A 

zona dessa proteção é delimitada pelos transformadores de correntes que a alimentam. 

� Proteção contra sobrecorrente 

Proteções contra as sobre correntes de alta e baixa tensão protegem o transformador 

contra sobrecorrentes originadas por defeitos entre fases ou de fase para terra. 

� Proteção contra sobretemperatura dos enrolamentos e do óleo isolante. 

Essas proteções protegem o transformador contra o sobreaquecimento dos 

enrolamentos e do óleo, o que pode ocorrer por, dentre outras causas, sobrecarga ou 

defeito na refrigeração. Em geral a depender da filosofia do proprietário do 

equipamento, essas proteções são divididas em estágios. No Caso da Chesf, ela adota 

procedimentos diferentes para transformadores elevadores de usina e transformadores 

de subestações, aqueles que também têm a função de regular a tensão. Nos 

transformadores elevadores de usina, a sobretemperatura do óleo sinaliza nos valores 

de 85 graus e 100 graus; para a sobretemperatura do enrolamento, o primeiro ajuste 

está programado para sinalizar com 105 graus e o segundo com 120 graus. Nos 

transformadores ditos reguladores, para a sobretemperatura do óleo, o primeiro estágio 

sinaliza com 85 graus e o segundo estágio com 95 graus. Para a sobretemperatura do 

enrolamento, o primeiro estágio sinaliza com 95 graus e o segundo estágio com 105 

graus. Nos transformadores ditos reguladores, ou seja, aqueles que têm comutação de 

TAP, as sobretemperaturas de segundo graus têm um temporizador com um tempo de 

20 minutos. Nesses vinte minutos, o operador procede a uma minuciosa inspeção no 

equipamento e, caso a sobretemperatura persista por algum motivo, ele ativa o trip e, 

após contados os 20 minutos, o transformador é desligado automaticamente, ficando 

impedido, ou seja, não pode voltar a operar antes que a manutenção o avalie.   

2.4.2 – Proteções Mecânicas 

Nos transformadores de potência, são aplicadas as seguintes proteções mecânicas: relé 

de gás, relé de fluxo, relé de pressão, membrana com faca e manômetro e válvula de 

segurança do tanque principal. 
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� Relé de gás 

Essa proteção detecta a presença de formação de bolhas de ar dentro do transformador. 

Em vista de ser uma proteção mecânica e a depender do local da formação das bolhas 

e da intensidade do defeito, essa proteção poderá operar com mais ou menos tempo e, 

conforme se verá na secção do óleo, essas bolhas são formadas por curtos-circuitos ou 

descargas parciais. 

� Relé de fluxo, relé de pressão, membrana com faca e manômetro (filtro de óleo) 

Essas proteções são localizadas no comutador e protegem-no de vários tipos de defeito 

originados em falhas de manutenção, baixa rigidez dielétrica e desgastes mecânicos. 

� Válvula de Segurança do Tanque Principal 

Esse dispositivo protege o tanque do transformador contra sobrepressões que possam vir 

a comprometer a sua estanqueidade. Na Chesf, até o início da década de 1990 , quando esse 

dispositivo atuava, retirava o transformador de serviço. Posteriormente, o esquema foi 

modificado para que, em caso de atuação, apenas sinalize e, mais recentemente, 

principalmente nos novos transformadores, volta-se a retirar o transformador de serviço caso 

haja atuação. 

Há de se admitir que, para determinados defeitos internos nos transformadores, as 

chamadas proteções intrínsecas, tais como proteção diferencial, rele de gás, relé de fluxo no 

comutador, uma vez deixando de atuar e retirar o transformador de serviço, podem originar-se 

no interior do tanque, altíssimas pressões dinâmicas que se elevarão acima da pressão 

suportável pelo tanque, o que ocasiona o rompimento do mesmo com o conseqüente 

derramamento do óleo isolante. Caso esse óleo esteja sobreaquecido a uma temperatura acima 

da temperatura de auto-ignição, o mesmo se derramará e, em contato com o oxigênio, se 

inflamará.  

Quando ocorre um defeito interno no transformador, normalmente ele provoca um arco 

elétrico de grande energia, que libera uma considerável quantidade de calor. Esse calor 

provoca uma vaporização do óleo isolante, formando uma bolha de ar que se expande. Essa 

vaporização do óleo causa uma sobrepressão interna nas paredes do tanque, que, dependendo 

do local do defeito e do tamanho da bolha de ar, origina, internamente no tanque, ondas de 

pressão dinâmicas bem maiores que as pressões estáticas normalmente existentes. Essas 
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pressões dinâmicas podem levar ao rompimento do tanque e, consequentemente, ao 

derramamento de óleo. Nessas situações o rompimento do tanque ocorre antes da atuação da 

válvula de segurança.  

Segundo Pena (2003), visando à diminuição de custos em função da diminuição das 

margens de lucro ocasionada pelo aumento da competitividade, as margens de segurança têm 

sido diminuídas ao longo dos anos conforme mostram as tabelas abaixo: 

Tabela 2.1 – Evolução do projeto dos transformadores-Volts/espiras 

Fonte: Pena (2003) 

Evolução do Projeto do transformador tipo CORE 

Ano Volts/espira 

1915 2 – 4 

1932 8 - 10 

1975 19-20 

1981 200 

 

 A tabela 2.1 mostra que, entre os anos 1915 e 1981, os projetistas e fabricantes 

reduziram sensivelmente o número de espiras dos enrolamentos do transformador ao utilizar 

menos cobre e, portanto, as margens de segurança foram diminuídas. Esse fator, associado à 

elevação dos níveis de tensão dos sistemas elétricos de potência, torna-se preocupante. 

Tabela 2.2 – Evolução do projeto volume de óleo dos transformadores 

Fonte: Pena (2003) 

Evolução do projeto volume de óleo de transformador 

Ano Litro/KVA 

1915 7,6 

1930 3,8 

1945 1,9 

1960 1,3 

1975 0,6 

1977 0,5 

1979 0,4 

 

A tabela 2.2 mostra que, no período entre 1915 e 1979, o volume de óleo mineral 

utilizado nos transformadores diminuiu drasticamente, ou seja, os transformadores fabricados 
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a partir de 1979 passaram a ter um volume de óleo de apenas 5,3 % para o mesmo valor de 

KVA dos transformadores que eram fabricados em 1915. 

De maneira geral, deduz-se que as margens de segurança dos transformadores foram 

reduzidas drasticamente ao logo do tempo. Com isso, os transformadores ficaram mais 

compactos e, obviamente, trabalham mais e por mais tempo com temperaturas altas, o que faz 

com que sejam submetidos a um maior estresse, fazendo com que seu tempo de vida útil 

diminua e, ao mesmo tempo, sejam mais suscetíveis a falhas tanto de natureza elétrica tanto 

quanto de natureza mecânica, e também a mais ocorrências de incêndios e explosões. 

É incontestável que o nível de qualidade, hoje exigido, em todos os produtos oferecidos 

pelo mercado deve satisfazer plenamente a todos os requisitos da plena satisfação do cliente. 

Os prejuízos advindos das falhas, incêndios e explosões em transformadores elevam os custos 

da produção, o que afeta a qualidade e deixa os clientes insatisfeitos, e são, igualmente, 

totalmente incompatíveis com as exigências das políticas ambientais.  
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3 INCÊNDIOS E EXPLOSÕES EM TRANSFORMADORES: SUAS 

CAUSAS E CONSEQUENCIAS 

 O óleo mineral é o principal elemento combustível de um transformador. Grande é o 

volume de óleo contido nos grandes transformadores de potência, sendo ele a maior carga 

incêndio de uma subestação. Porém, num transformador, o óleo mineral não é a única coisa 

que queima. Segundo a instrução técnica 14/2004, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, 

“Carga incêndio é a soma das energias caloríficas possíveis de serem liberadas pela 

combustão completa de todos os materiais combustíveis num espaço”. Os incêndios e as 

explosões são ocasionados a partir da formação de gases dissolvidos no óleo, os quais, por sua 

vez são gerados a partir de defeitos elétricos internos que produzem um arco voltaico. Esses 

arcos voltaicos produzem uma grande quantidade de energia térmica. Segundo Morais (2004), 

essas altas temperaturas decompõem o óleo mineral, o que ocasiona a formação de vários gases, 

que vão se formando em faixas de temperaturas diferenciadas, de tal forma que existe uma 

correlação entre os tipos de gases encontrados dissolvidos no óleo e as temperaturas atingidas no 

seu interior. Essa formação de gases, alguns dos quais são altamente inflamáveis, geram 

elevadíssimas pressões dinâmicas o que pode levar à ruptura do tanque principal do 

transformador. Segundo Foata (2008), a frequência de explosões e incêndios tem aumentado 

proporcionalmente ao aumento do nível de tensão primária dos transformadores. Seus estudos 

concluíram que depois de 20 anos de funcionamento do sistema elétrico da Hydro-Québec na 

tensão de 735KV, a correlação entre a elevação do nível de tensão primária e o número de 

explosão e incêndios foi claramente demonstrada, ou seja, a relação foi 10 vezes maior entre a 

taxa de incêndios na tensão primária em EHT de 735KV e 120KV, conforme mostra a tabela 

3.1.  

Em função disso, serão analisadas detalhadamente as funções e características físico-

químicas do óleo utilizado nesses equipamentos, bem como alguns efeitos, tais como a 

formação de gases, a oxidação, o enxofre corrosivo, a água dissolvida no óleo e, 

consequentemente, a perda da rigidez dielétrica que dá origem aos curtos-circuitos de baixas 

energias, que são as descargas parciais, e aos de altas energias que são os arcos voltaicos, que 

dissociam o óleo mineral e produzem os indesejáveis gases. Ver-se-á que um óleo com 

impurezas, umidade e perda de rigidez dielétrica pode trazer consequências danosas para o 

transformador, resultando em perda de desempenho, incêndios e explosões, conforme está 

mostrado nas figuras 3.1 e 3.2. Portanto, é de suma importância o acompanhamento 
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sistemático do estado de conservação do óleo mineral dos transformadores por meio do 

processo denominado cromatografia, do qual se falará a seguir. 

Tabela 3.1 – Estatística de incêndios entre níveis de tensão no sistema da Hydro-Québec 1965-1986 

Fonte: Foata (2008) 

Tensão em KV Percentual de falha 

por ano (%) 

Incidência de 

incêndios (%) 

Percentual de 

incêndio por ano (%) 

735 (transformadores) 2,32 9,5 0,22 

735 (reatores) 3,15 11,4 0,36 

315 0,84 21,9 0,18 

230 0,49 15,8 0,08 

161 0,50 0,0 0,00 

120 0,60 2,6 0,02 

Média 1,21 8,38 0,14 

   

 
Figura 3.1-Explosão seguida de incêndio de um trafo de fabricação da ABB 

Fonte: Apresentação Imom Tecnologia (2006) 
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Figura 3.2 -Mesmo trafo da figura anterior com o fogo já extinto 

Apresentação Imom Tecnologia (2006) 

Um outro fator preocupante é a grande incidência de defeitos originados nas buchas. 

Assim como no óleo mineral isolante, serão analisadas as buchas dos transformadores de 

potência, inclusive será relatado um caso de explosão e incêndio em uma bucha de alta tensão 

ocorrido na Chesf no ano de 2002. O papel isolante, por sua vez, também será analisado.  

Segundo a pesquisa apresentada por Bartley (2003), para os transformadores acima de 

25MVA que falharam no período compreendido entre os anos de 1997 e 2001, foram obtidos 

os dados mostrados nas tabelas 3.2 e 3.3, que mostram o total de perdas em dólares e as 

causas das falhas, respectivamente. 

Tabela 3.2 - Custo decorrente da falha 

Fonte: Bartley (2003) 

 

Ano da 

falha 

No. de equip. 

que falharam 

Total da perda US$ Total de dano à 

propriedade US$ 

Total de dano ao 

negócio US$ 

1997 19 40.779.507 25.036.673 15.742.834 

1998 25 24.932.235 24.897.114 35.121 

1999 15 37.391.591 36.994.202 397.389 

2000 20 150.181.779 56.858.084 93.323.695 

2001 15 33.343.700 19.453.016 13.890.684 

Totais 94 286.628.811 163.239.089 123.389.722 
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Tabela 3.3 – causas das falhas de transformadores 

Fonte: Bartley (2003) 

Causa da falha 
Número de 
equipamentos Total gasto US$ 

Falha na isolação 24 149.967.277 
Projeto, material e montagem 22 64.696.051 
desconhecido 15 29.776.245 
Contaminação do óleo 4 11.836.367 
sobrecarga 5 8.568.768 
Incêndio e explosão 3 8.045.771 
Pára raios 4 4.959.691 
Falha de manutenção e op. 5 3.518.783 
inundação 2 2.240.198 
Conexão frouxa 6 2.186.725 
Descarga atmosférica 3 657.935 
Umidade 1 175.000 
Total 94 286.628.811 

 
Segundo a pesquisa apresentada pelo mesmo autor, por esses 94 equipamentos que 

falharam pode-se ter uma ideia do grande prejuízo causado à propriedade e ao negócio ao qual 

o equipamento pertencia. Pode-se perceber também que, dentre as causas das falhas, 24 

estavam na isolação e 3 foram advindas de incêndios e explosão. No entanto, todas as outras 

causas podem dar origem a um incêndio ou explosão nos transformadores, principalmente as 

falhas na isolação, ou seja, a deterioração do óleo e do papel isolante. Uma vez ocorrendo 

incêndio ou explosão em algum transformador, normalmente outras unidades são atingidas, 

ou mesmo outros equipamentos, o que faz com que os prejuízos sejam enormes, causando a 

indisponibilidade e a interrupção do fornecimento, dano à propriedade e contaminação do 

meio ambiente. Nota-se, claramente, que é por demais necessário e urgente que se façam 

novos estudos e investimentos na área de prevenção de incêndios e explosão em 

transformadores, de modo a se trazer uma nova e ampla abordagem que englobe os meios 

físico, biótico e antrópico. Dentro desse contexto, é urgente e imprescindível a estruturação e 

a implementação de um estudo e a elaboração de um programa de gerenciamento de riscos de 

incêndio, tomando por base os estudos de vários cenários, para assegurar a confiabilidade 

operacional, a fim de se aumentar a disponibilidade, e a qualidade da energia fornecida. Por 

certo, esse plano estruturado trará como resultado uma garantia da receita e um retorno do 

investimento.  
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3.1 - O óleo mineral isolante 

 O óleo mineral isolante é uma mistura na qual a maioria das moléculas é constituída 

basicamente por carbono e hidrogênio (hidrocarboneto) e, em pequenas quantidades, por 

compostos que apresentam nitrogênio, enxofre e oxigênio em sua estrutura. Segundo Zirbes 

(2005), o óleo mineral isolante é obtido a partir do refino de uma fração dos hidrocarbonetos 

coletados durante a destilação do petróleo cru, e suas características variam conforme sua 

procedência e a tecnologia empregada. É obtido mediante a destilação do petróleo natural, da 

fração de 300 a 400o C. Esse destilado pode ser de origem parafínica ou nafitêmica, dando 

origem ao óleo mineral isolante. Segundo Quadros (2006), na destilação do petróleo natural as 

moléculas pesadas originam o betume, enquanto as frações leves originam o óleo mineral 

isolante que, de acordo com o número de moléculas e tipos de ligações dos hidrocarbonetos, 

pode ser dividido em três grupos principais: parafínicos, naftêmicos e aromáticos (Tabela 

3.4).  

Tabela 3.4 - Composição de hidrocarbonetos no óleo mineral 

Fonte: Quadros (2006) 

Tipo de óleo 
isolante 

Compostos 
Aromáticos 

(% em massa) 

Compostos 
Naftênicos 

(% em massa) 

Compostos 
Parafínicos 

(% em massa) 

Naftênico 11 47 42 

Parafínico 8 29 63 

 

O óleo mineral isolante usado em transformadores, autotransformadores e reatores tem 

duas funções principais, a de isolamento elétrico e a de resfriamento do núcleo e das bobinas. 

“Tendo em vista a presença de um elevado número de componentes em diferentes 

quantidades em sua composição, a caracterização de um óleo mineral para utilização como 

isolante não é feita pela composição da mistura do mesmo, mas por uma série de parâmetros 

físico-químicos que são afetados por sua composição e que apresentam reflexos em sua 

utilização” (Zirbes, 2005).  

O calor gerado nos enrolamentos e no núcleo causa a degradação térmica do óleo e do 

papel isolante e, portanto, quanto mais eficientemente for removido esse calor, maior será a 

vida útil do sistema. Além disso, quanto melhores forem as características isolantes do fluido 

utilizado, mais econômico poderá ser o projeto do sistema pela redução da quantidade do 

isolante sólido e pela diminuição das distâncias entre as espiras, entre as bobinas e o núcleo e 

entre esses e a parte aterrada. Segundo Quadros (2006), o óleo mineral isolante utilizado em 
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transformadores tem em sua composição aproximadamente 2.900 componentes, dos quais 

90% não são identificados. Não são identificados porque o custo de suas identificações é 

muito alto e também não traria nenhum benefício.    

Ainda segundo Quadros (2006), uma análise físico-química de um óleo mineral mostra 

uma mistura de compostos de hidrocarbonetos originados das frações destiladas de petróleo, 

aditivos modificadores de propriedade para refino ou polimento do óleo, gases dissolvidos 

provenientes da atmosfera, da falha térmica no óleo e/ou do papel, produtos de degradação do 

próprio óleo, do papel, tintas e outros, impurezas e particulados provenientes do petróleo e 

materiais empregados na fabricação do transformador. Pelo respiro ou por meio de 

vazamentos os gases do meio ambiente penetram no transformador, e ainda compostos da 

decomposição do óleo e do papel em função de falhas elétricas e da oxidação. 

 “A isolação elétrica em equipamentos de alta tensão tem como função primária 

minimizar o fluxo de corrente entre condutores submetidos a diferenciais de potencial 

elétrico, suportando o campo elétrico resultante. Deve, ainda, apresentar propriedades 

mecânicas, térmicas e químicas apropriadas ao cumprimento de sua função” (Zirbes, 2005). 

3.1.1 – Cromatografia 

Conforme Degani (1998), “A cromatografia é um método físico-químico de separação. 

Ela está fundamentada na migração diferencial dos componentes de uma mistura, que ocorre 

devido a diferentes interações, entre duas fases imiscíveis, a fase móvel e a fase estacionária”.   

A análise preventiva do óleo mineral em transformadores pode identificar possíveis 

problemas internos que, se não forem corrigidos, podem resultar em incêndios e explosão com 

sérios danos para o equipamento. Conforme Zirbes (2005), as técnicas de avaliação da 

degradação podem medir diretamente as características intrínsecas do isolamento, os produtos 

de sua degradação, ou ainda seus efeitos em parâmetros físicos ou químicos. Uma das 

técnicas de exame do óleo é chamada de cromatografia. Ela identifica e determina a 

concentração dos gases dissolvidos no óleo mineral isolante. Um dos principais problemas 

ocasionados pela degradação do óleo é a perda da rigidez dielétrica e, quando existe a 

presença da água, essa leva à degradação do papel isolante. Os ensaios em óleo mineral 

isolante nos transformadores em operação devem ser procedidos com grande rigor, 

objetivando a conservação das suas propriedades essenciais em níveis satisfatórios. Existem 

normas técnicas nacionais e internacionais para os ensaios e análises de um óleo isolante. 

Dentre outras características, verificam: 
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� Cor:  Um rápido aumento da cor indica deterioração ou contaminação do óleo.  

� Rigidez dielétrica: Serve para medir a capacidade de um óleo suportar tensões 

elétricas e indicar a presença de contaminantes, como água e partículas condutoras.  

� Teor de água: Um elevado teor de água acelera a deterioração química do papel 

isolante e é indicativo de condições de operações indesejáveis, que requerem 

correções.  

� Acidez: Indica que o óleo contém qualquer material ácido que, além de aumentar a 

oxidação do óleo e formar borras, pode também promover a degradação do papel.  

� Tensão interfacial: Indica a presença de contaminantes polares que são substâncias 

quimicamente ativas e, portanto, vão acelerar o envelhecimento do óleo.  

� Fator de perdas dielétricas (fator de dissipação ou fator de potência): Um alto 

fator de perdas é uma indicação da presença de contaminantes ou de produtos de 

deterioração, como umidade, carbono ou matérias condutoras, sabões metálicos e 

produtos de oxidação.  

� Análise furfuraldeido:  Analisa o estado de envelhecimento do papel isolante, por 

meio da análise de derivados de furanos dissolvidos no óleo mineral isolante. 

Possibilita o planejamento da substituição do transformador com base em informações 

técnicas de envelhecimento e não da idade cronológica do equipamento.  

� Análise de teor bifenilas policloradas (PCB): A determinação de PCB em líquidos 

isolantes não halogenados é realizada por dois métodos distintos. O método 

potenciométrico baseia-se na dosagem de íons de cloreto oriundos das moléculas de 

bifenila policlorada, após reação específica. Essa dosagem é indireta e requer atenção 

para os procedimentos sugeridos pelos fabricantes dos equipamentos utilizados. Já o 

método cromatográfico segue uma dosagem com a utilização de padrões e a 

comparação de áreas em curvas de calibração. 

Os gases existentes no óleo mineral isolante provêm da atmosfera e da decomposição 

dos materiais isolantes sólidos e líquidos do transformador. Podem existir os seguintes 

elementos dissolvidos.  

� Nitrogênio - N2 e oxigênio - O2 - provenientes do meio ambiente; 

� Água - H2O - proveniente do meio ambiente e da degradação do papel isolante; 

� Hidrogênio - H2 – resultante de decomposição natural e da degradação do papel 

isolante bem como da decomposição forçada do óleo mineral isolante; 
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� Metano – CH4 – resultante da decomposição natural e forçada do óleo mineral 

isolante; 

� Etano – C2H6 – resultante da decomposição forçada do óleo mineral isolante; 

� Etileno – C2H4 – resultante da decomposição forçada do óleo mineral isolante; 

� Acetileno – C2H2 – resultante da decomposição forçada do óleo mineral isolante; 

� Propano – C3H8 – resultante da decomposição forçada do óleo mineral isolante;  

� Propeno – C3H6 – resultante da decomposição forçada do óleo mineral isolante; 

� Butano – C4H10 - resultante da decomposição forçada do óleo mineral isolante;  

� Monóxido de carbono - CO e gás carbônico - CO2 - provenientes da degradação do 

papel isolante. 

A presença desses gases dissolvidos no óleo dá o seguinte diagnóstico: 

Hidrogênio e Metano – presença de descargas parciais de baixa energia; 

Etano – existência de falha térmica com temperatura menor que 300oC; 

Etileno – existência de falha térmica maior que 300oC e menor que 700oC; 

Acetileno e Etileno – existência de falha térmica maior que 700oC; 

Acetileno e Hidrogênio – presença de descarga de maior energia.  

A concentração dos gases no óleo é expressa em partes por milhão (ppm), medidas à 

temperatura de 25oC. Além da concentração de cada gás individualmente, é medida a 

concentração total e a dos gases combustíveis, que são o hidrogênio, o monóxido de carbono, 

o metano, o etano, o etileno e o acetileno. 

Zirbes (2005) afirma que um óleo mineral degradado por dissociação resultante de 

descargas de baixa energia dá lugar à formação de borra que se deposita sobre os condutores, 

que dificulta a troca de calor, limitando, portanto, o desempenho do transformador. 

A degradação do óleo mineral isolante abrange uma série de fenômenos, tais como: 

reação de oxidação, reação de polimerização, condensação, rupturas de cadeias, etc. Ainda de 

acordo com o mesmo autor, quando a intensidade de uma descarga aumenta, ou mesmo com a 

presença de um arco elétrico, a temperatura do óleo próxima à região da descarga chega a 

valores que variam de 700º C e 1800º C. Portanto, assim como está descrito na secção de 

óleo, com arcos elétricos que desenvolvem essas temperaturas elevadas há uma maior 

concentração do gás acetileno. Assim, se na análise cromatográfica há uma maior 

concentração de acetileno, fica evidenciado que houve uma descarga de grande energia.   

Já para temperaturas menores, da ordem de 150 º C a 400º C, os gases liberados são os 

de menor peso molecular, tais como o hidrogênio e o metano. Quando a temperatura vai 
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aumentando, a quantidade de hidrogênio vai superando a quantidade de metano. Como a 

cromatografia é periódica, se essa relação entre o gás hidrogênio e o metano se altera existem 

indícios de que está havendo descargas de baixa energia.  

A Chesf possui uma rotina de recolhimento periódico do óleo de seus transformadores 

para a análise de cromatografia. Com o resultado dos ensaios, é feita uma análise quanto ao 

teor dos gases dissolvidos presentes no óleo. Caso os resultados das análises apresentem 

níveis fora dos valores por ela recomendados, ações são tomadas no sentido de retirar o 

equipamento de operação e realizar uma inspeção mais detalhada a fim de identificar alguma 

anormalidade que precise ser corrigida, dentre as quais o tratamento ou mesmo a substituição 

do óleo. Às vezes, a depender de cada caso, esses mesmos ensaios também são recomendados 

quando da atuação das proteções diferenciais e de gás.  

Em um desligamento intempestivo, conforme relatório de inspeção da Chesf, às 13h e 

44 min do dia 26/09/98, ocorreu o desligamento automático de três unidades geradoras de 250 

MW, de um transformador elevador de 16/500KV e potência de 185MVA de fabricação 

Ansaldo/Italtrafo, fabricado em 1983. As proteções operadas foram a diferencial, de gás, 

válvula de segurança, sistema anti-incêndio, sobretemperatura do óleo e dos enrolamentos. 

Segundo o mesmo relatório, o equipamento apresentava um perfil físico-químico e 

cromatográfico de óleo considerado satisfatório pelos padrões de acompanhamento da 

empresa, e o equipamento não apresentava evidências de risco operacional. A cromatografia 

da última análise de óleo, de 14/09/98, apresentava um nível baixo de gases combustíveis, 

com um diagnóstico de leve sobreaquecimento em pontos localizados na celulose, com 

temperaturas inferiores a 150oC. Consta do relatório que, segundo os registros de ensaios 

cromatográficos, houve uma súbita elevação do nível dos gases combustíveis e o 

aparecimento do acetileno, indicando a presença de arcos elétricos internos de alta energia 

(Figura 3.3). 

O relatório conclui dizendo que “A inspeção interna no equipamento comprovou que a 

falha envolveu o grupo superior do enrolamento de alta tensão. Com base nas observações 

feitas durante a inspeção algumas hipóteses foram estabelecidas. A ruptura dielétrica entre 

espiras que provocou c.c. interno no equipamento, deve ter se originado provavelmente em 

algum ponto, e estabeleceu um processo secundário de forças eletromagnéticas que resultou 

num colapso do enrolamento externo de alta tensão (AT), com prováveis danos estendidos ao 

enrolamento de baixa tensão (BT) adjacente”.  
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Figura. 3.3 – Gráfico indicando a análise cromatográfica antes e depois do defeito 

Fonte: Relatório técnico Chesf (1998) 

3.2 – Enxofre Corrosivo  

A  American  Society for Testing and Materials (ASTM), em sua Norma D 2864, dá a 

seguinte definição para enxofre corrosivo: “Compostos de enxofre termicamente instáveis que 

quando presentes no óleo mineral isolante elétrico podem causar corrosão em certos metais do 

transformador como o cobre”. 

O óleo com baixa incidência de enxofre sempre foi valorizado devido às suas já 

conhecidas propriedades negativas. A ação dos componentes do enxofre provoca corrosão, 

acelera a formação de asfaltos e piora as qualidades dielétricas do óleo. Entre os componentes 

do óleo mineral isolante, o enxofre está presente em quantidade variável entre 0.01 e 0.5%, 

combinado em várias formas.   

Segundo Nunes (2005), “Compostos de enxofre são comumente encontrados no 

petróleo. Na produção de óleos isolantes, aqueles compostos que apresentam potencial de 

corrosão (os de cadeia curta) são retirados do óleo durante o processo de refinação. Os de 

cadeia longa permanecem na formulação do óleo, pois tem um efeito positivo na sua 

estabilidade à oxidação”. 

No mundo até já ocorreram vários casos de falhas, por enxofre corrosivo, de 

transformadores e reatores de diferentes fabricantes e de diferentes fornecedores do óleo 

mineral isolante. No Brasil, ocorreram 13 falhas em que a causa mais provável foi o enxofre 

corrosivo. Dos 13 equipamentos que falharam, 12 eram de 500 KV e um de 230 KV. As 

condições ambientais têm influência na formação de enxofre corrosivo, bem como de baixos 
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teores de O2, como é o caso de equipamentos que trabalham a altas temperaturas e que são 

inertizados com N2. O enxofre reage com o cobre formando o sulfeto de cobre que se deposita 

nos enrolamentos e no papel (Figuras 3.4 a 3.7).  

 
Figura 3.4- Enrolamento de reator que apresentou falha devido a enxofre corrosivo 

Fonte: Apresentação Eletronorte (2006). 

 

 
Figura 3.5 – Fotografia mostrando o efeito do enxofre corrosivo na superfície do condutor 

Fonte: Apresentação Eletronorte (2006). 
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Figura 3.6 – Fotografia mostrando papel não contaminado pelo enxofre corrosivo 

Fonte: Apresentação Eletronorte (2006). 

 

 
Figura. 3.7 – Fotografia mostrando papel contaminado pelo enxofre corrosivo 

Fonte: Apresentação Eletronorte (2006). 

Segundo Nunes (2005), esses problemas ocorreram no ano de 2004 e no primeiro 

semestre de 2005, e “O que foi descoberto sobre o fenômeno até agora é que a maior 

probabilidade de ocorrência está em equipamentos selados ou inertizados com N2 (ou seja, 

baixos teores de O2), alta temperatura de operação (> 80°C) e óleos que apresentem resultado 
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positivo nos ensaios estendidos para enxofre corrosivo. Não se verificou até o momento a 

ocorrência do fenômeno nas seguintes condições: transformadores com sistema de 

conservação aberto (teores mais elevados de O2), enrolamento com cobre envernizado, 

temperatura de operação < 80°C e óleo com resultados negativos.” Ainda segundo Nunes 

(2005), o fabricante Nynas apresentou como solução técnica para o problema do enxofre 

corrosivo, baseada em testes laboratoriais, a aditivação do óleo com um agente passivador 

derivado do benzotriazol (BTA) para prevenir, em óleos novos, ou interromper, nos óleos em 

operação, a formação do sulfeto de cobre. Segundo o fabricante do passivador, esse agente 

apresentaria uma reação de complexação com o cobre, que impede o ataque do enxofre ou, 

em outras palavras, adere à superfície do cobre e bloqueia outras moléculas de reagirem com 

a superfície do condutor.  

3.3 – Papel Isolante 

Segundo Zirbes (2005), a isolação elétrica em equipamentos de alta tensão tem como 

função primária minimizar o fluxo de corrente entre condutores submetidos a diferencial de 

potencial elétrico, suportando o campo elétrico resultante. Deve, ainda, apresentar 

propriedades mecânicas, térmicas e químicas apropriadas ao cumprimento de sua função.  

Ainda de acordo com esse autor, celulose impregnada com o óleo mineral isolante é 

utilizada para promover o isolamento elétrico das partes vivas de um transformador em 

relação às partes aterradas. O dimensionamento da capacidade de isolação do conjunto papel/ 

óleo é feito levando-se em consideração vários aspectos, tais como: nível de tensão de 

trabalho, nível máximo de tensão, que pode ocorrer no sistema em que o equipamento está 

instalado, temperatura máxima de trabalho, valores máximos de sobrecarga e sua duração, etc. 

Esses valores máximos de isolamento são estabelecidos por normas ou em casos particulares 

estabelecidos pelo fabricante e o usuário. Ao longo do tempo, e a depender do regime de 

trabalho do transformador, o conjunto papel/óleo sofre uma redução da capacidade de 

isolamento, acarretada por vários fatores, conforme já foram descritos na secção do óleo, que, 

se não forem adotadas medidas preventivas e corretivas, poderá haver uma redução da 

capacidade de isolamento ou mesmo um colapso, o que leva o equipamento a falhar.  

De acordo com Santos (2007), a análise do grau de polimerização (GP) do papel 

isolante constitui um parâmetro de se avaliar a vida útil desse isolante sólido. Um GP abaixo 

de 250 indica o fim de vida útil do transformador. Esse ensaio é destrutivo e é normatizado 

pela NBR 8148. Esse ensaio requer uma grande quantidade de amostra do papel e, 
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logicamente, o transformador deve está fora de serviço para ser aberto e se realizar a retirada 

de amostras para ensaios em laboratório. 

Em caso de falha, a proteção do transformador deve atuar retirando o transformador de 

serviço, minimizando, assim, as consequências para o sistema elétrico e danos ao 

equipamento. Em falhas de isolamento mais grave, que originam curto-circuito interno, caso 

haja falha ou recusa de atuação das proteções elétricas, a extensão do dano pode ser bem 

maior podendo, inclusive, ocorrer uma explosão seguida de incêndios no transformador, com 

maiores e mais severas consequências. 

“O isolamento de papel impregnado é um isolamento composto de celulose e óleo 

isolante, em que cada um dos componentes possui seus processos normais de degradação e 

que, quando em contato, interagem entre si, podendo alterar parcialmente suas características 

individuais. A degradação da característica isolante da celulose e do óleo isolante envolve 

vários processos físicos e químicos que interagem entre si de uma forma complexa. Esta 

interação, normalmente, é no sentido de reforçar a degradação, aumentando a influência de 

um processo sobre o outro e conseqüentemente os reflexos nas características do isolamento” 

( Zirbes, 2005).  

Assim como no óleo mineral isolante, os principais fatores que levam a degradação do 

papel e, portanto, à perda de isolamento, são a umidade, a temperatura e o gás oxigênio. 

Segundo Vasconcelos (2008), “O excesso de água no óleo isolante de equipamentos de alta 

tensão como transformadores e reatores acarreta efeitos negativos amplamente conhecidos, 

tais como a diminuição da rigidez dielétrica e a migração de água para o papel isolante, com 

risco de formação de bolhas e envelhecimento acelerado na presença de altas temperaturas, 

colocando em risco a vida útil e a integridade do equipamento”.  Ainda de acordo esse autor, 

se o equipamento trabalha em altas temperaturas, seja por sobrecarga, seja por algum outro 

motivo como, por exemplo, regiões de clima quentes, a umidade presente na isolação tanto o 

papel quanto o óleo mineral pode dar origem a bolhas de gás que representam um sério risco 

para o equipamento, visto que as bolhas, naturalmente submetidas a campos elétricos de alta 

intensidade, poderão dar origem a descargas parciais pela diminuição da rigidez dielétrica do 

isolamento. 

O enxofre corrosivo também é um problema sério para o papel isolante. Como foi 

mostrado nas figuras 3.8 e 3.9, o enxofre corrosivo presente no óleo mineral ataca o cobre, 

formando sulfeto de cobre, que é condutivo e, uma vez depositado entre as camadas de papel, 
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deteriora o papel isolante e, consequentemente, a rigidez dielétrica, conforme Hjrtsberg & 

Mendes (2005).   

Estão mostradas na figura 3.8, a primeira e a segunda camadas de papel isolante de um 

condutor afetadas pelo enxofre corrosivo, onde se vê o sulfeto de enxofre depositado em suas 

camadas. 

 

 
 

Figura 3.8 - As camadas interiores do papel isolante mostrando depósitos de sulfeto de cobre 

Fonte: Associação da Indústria Eletroeletrônica (2005) 

 
Figura 3.9 - Depósito de sulfeto de cobre no papel isolante 

Fonte: Associação da Indústria Eletroeletrônica (2005) 
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Como foi descrito acima na secção do óleo, a finalidade da cromatografia é identificar os 

gases dissolvidos no óleo, e assim analisar o estado do conjunto isolante papel/óleo que, a 

depender desse conjunto de informações, identifica a existência de possíveis falhas que 

estejam ocorrendo no isolamento, dando lugar a pequenas descargas elétricas chamadas de 

descargas parciais. Tais descargas ocorrem exatamente devido a falhas na isolação elétrica, 

quando há determinada área do meio isolante com rigidez dielétrica diferente do todo, isto, é 

pequenas cavidades no meio isolante são submetidas a uma diferença de potencial, que rompe 

a isolação da cavidade dando origem a pequenas descargas sem, contudo, ainda haver uma 

ruptura total do isolamento, o que, caso não seja corrigido, essas descargas parciais num 

processo de deterioração progressivo levarão a um colapso da isolação sólida ou líquida, 

dando lugar a descargas maiores.  

Para a identificação da área onde está havendo as descargas parciais, existem várias 

técnicas em função das formas de energia desprendidas pelas mesmas, as quais estão fora do 

objetivo deste trabalho. 

3.4 – Explosão e Incêndios em Buchas Isolantes 

As buchas são peças ou estruturas de material isolante, normalmente de louças ou 

porcelanas, que asseguram a passagem isolada do condutor através do tanque que é aterrado. 

Esse isolamento é feito por papel e óleo mineral.  

Segundo Foata (2008), com o advento dos sistemas em extra-alta tensão e, 

consequentemente, grandes transformadores a eles conectados, tem-se verificado uma alta 

freqüência, e num grau crescente de severidade, falhas em transformadores com rupturas de 

tanque com fogo associado, ocasionando grande preocupação, o que levou as empresas do 

Japão, a Hidro- Québec no Canadá e o Electric Power Research Institute (EPRI) nos meados 

dos anos 1980 a iniciarem estudos independentemente uns dos outros. O EPRI é um 

organização independente e sem fins lucrativos que realiza pesquisa com relação ao 

desenvolvimento da geração e distribuição de energia elétrica para o benefício público. Para 

isso ela reúne cientistas e engenheiros, bem como especialistas de universidades e da indústri, 

para superar os desafios do setor elétrico. Ainda segundo esse autor, a Hidro-Québec em suas 

pesquisas chegou a dados semelhantes aos das outras pesquisas e, dentre alguns outros 

resultados, concluiu que em seu sistema de 735 KV houve várias falhas com explosão e fogo, 

que estão apresentados na Tabela 3.5. 
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Tabela 3.5 Localização das falhas em transformadores segundo pesquisa da Hidro-Québec 

Fonte: Foata (2008) 

Localização da falha Explosão Incêndio Taxa 

Buchas 25 11 0,44 

Alta tensão na direção 

do tanque 
15 9 0,60 

Alta tensão na direção 

da tampa do tanque 
8 4 0,50 

Entre enrolamentos 21 0 0,00 

Núcleo e outros 9 0 0,00 

 

Analisando os resultados dispostos na tabela 3.5, conclui-se que as buchas são as 

campeães de defeitos e que, das 25 explosões nelas verificadas, 11, ou seja, 44 % levaram a 

incêndios. Dos 15 defeitos com explosão, envolvendo a parte baixa do tanque no lado de alta 

tensão, 9, ou seja, 60%, levaram a um incêndio. Dos 8 defeitos com explosão, envolvendo a 

parte alta do tanque no lado de alta tensão, 4, ou seja, 50%, levaram a um incêndio. Em 21 

defeitos com explosão de origem entre os enrolamentos e 9  com origem no núcleo e outros, 

não houve incêndio. Isso mostra claramente que as buchas devem ter atenção especial com 

relação a explosões e incêndios. 

Os resultados acima mostrados e comentados sinalizam uma urgente necessidade de se 

proceder a uma análise de risco, a inspeções e manutenções mais cuidadosas, principalmente 

com relação a vazamentos e ao estado do material usado nas vedações. Existe um agravante, 

que é a grande quantidade de transformadores de potência com mais de 25 anos de operação 

na maioria das empresas do setor de energia elétrica no Brasil.  

As figuras 3.10 à 3.14 mostram problemas de buchas, tais como vazamento, dentre 

outros. 

Uma atenção maior deve ser dada por fabricantes e mantenedores à resistência ao calor 

e à fadiga dos diversos materiais que compõem o transformador. A figura 3.11 mostra 

conexões vedadas com borracha, as quais são as primeiras a se deformar na presença do fogo. 

Isso faz com que haja vazamento de óleo mineral, alimentando o fogo e tornando, portanto, 

mais difícil a sua extinção.  A figura abaixo mostra o material usado nos flanges e conexões, o 

qual sob uma condição de operação mais severa, pode sofrer deterioração, produzindo os 



CCaappííttuulloo  33                          IInnccêênnddiiooss  ee  EExxpplloossõõeess  eemm  TTrraannssffoorrmmaaddoorreess::   ssuuaass  CCaauussaass  ee  CCoonnsseeqqüüêênncciiaass    

38 

indesejáveis vazamentos que podem levar à contaminação do óleo mineral, acarretando uma 

série de problemas, inclusive incêndios e explosões. 

 
Figura 3.10 - Vazamento de óleo nas conexões. 

Fonte: Apresentação Imom Tecnologia (2006). 

 

 
Figuras 3.11 - Danificação das vedações 

Fonte: Apresentação Imom Tecnologia (2006). 
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Figuras- 3.12 e 3.13 - Incêndio em uma bucha de alta tensão em um dos trafos elevadores da Usina de 

Xingó. 

Fonte: Chesf (2002) 

 

 
Figura 3.14 - Bucha sinistrada de um transformador de propriedade da Chesf 

Fonte: Chesf (2002) 

As partes condutivas que ficam internas nas buchas são envolvidas com papel isolante, 

que fica impregnado de óleo. Na figura acima, mostra-se o estrago provocado pelo fogo na 

bucha, evidenciando a queima do papel isolante. 

Em setembro de 2002, houve a explosão seguida de incêndio da bucha de um dos 

transformadores elevadores de uma das usinas de uma grande empresa de geração e 
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transmissão do Nordeste no Brasil. A energia liberada foi tal que projetou fragmentos a uma 

distância de 120 m. 

As fotografias 3.12 a 3.14, mostram uma explosão da bucha de alta tensão com incêndio 

ocorrido em um dos transformadores elevadores da Companhia Hidroelétrica do São 

Francisco no ano de 2002. O transformador sinistrado pertencia à Usina principal da Chesf, 

situada no município de Canindé do São Francisco, no Estado das Alagoas, cuja primeira 

máquina entrou em operação comercial no dia 16 de dezembro de 1994, e a última da 

primeira etapa em 22 de agosto de 1997.  Sendo ela a mais nova e mais moderna de todas as 

usinas hidráulicas da Chesf, sua capacidade total prevista de geração é de 10 unidades 

geradoras cada uma, com potência nominal de 527 MW, sendo que nessa primeira etapa 

existem apenas seis unidades geradoras que perfazem um total de 3.162 MW de geração. A 

energia gerada é transmitida por uma subestação elevadora com 18 transformadores 

monofásicos de 185 MVA cada um, que elevam a tensão de 18 para 500 KV.  

Segundo relatório Técnico da Chesf, o defeito ocorreu na fase B da unidade 

transformadora de codificação 01T3 e retirou a unidade geradora 01G3, a ele conectada, de 

serviço. A bucha de alta tensão explodiu, e seu invólucro de porcelana foi fragmentado em 

vários pedaços que foram arremessados a uma distância de até 140 metros, tendo o papel 

isolante sido destruído pelo fogo.  Os estilhaços da bucha de porcelana atingiram outros 

equipamentos, causando grandes prejuízos tais como: 

� Quebra da saia da porcelana de dois pára-raios de 500 KV das fases A e C do mesmo 

transformador; 

� Quebra da saia da porcelana do para-raios de 500 KV da fase A de outro 

transformador de 500 KV conectado à unidade geradora 02; 

� Quebra da saia do isolador de vidro do link. 

� Quebra da saia da porcelana da chave de aterramento do transformador sinistrado; 

� Empeno da lâmina de terra da chave de aterramento do transformador sinistrado.  

Como resultado desse defeito, o transformador elevador sofreu várias avarias, tais 

como: danificação das pinturas (interna e externa), da fiação, do fluxostatos, das motobombas 

e ventiladores, devido à queima da parte lateral do tanque, avarias superficiais no tanque 

conservador de óleo, resultantes de fortes impactos de fragmentos da porcelana da bucha, 

dentre outras.  
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3.5-Explosão de tanques dos Transformadores 

Apesar do tempo decorrido desde a utilização de grandes transformadores de potência 

até hoje, explosão de tanques de transformadores ainda se verificam em todo o mundo, 

trazendo grandes prejuízos financeiros e operacionais. Foata (2008), em seus estudos sobre o 

sistema elétrico da Hydro-Québec do Canadá, concluiu que o risco de incêndio pode ser 

reduzido de dois modos: a redução da probabilidade de uma falha da rigidez dielétrica, ou 

seja, deve-se dar maior relevância à manutenção da qualidade do óleo mineral isolante e 

também do papel. A outra forma é melhorar o desenho do tanque do transformador. Ele 

chegou a essa conclusão pela avaliação investigativa dos modos de ruptura e pelas pressões 

internas induzidas pelos arcos voltaicos. As investigações revelaram que, de 74 casos de 

ruptura verificados, os locais onde a ruptura ocorreu foram em número de vezes: 

� Tampa do transformador - 30 casos 

� Buchas - 29 casos 

� Paredes - 25 casos 

� Tubo de alívio de pressão – 11 casos 

� Válvulas e radiadores – 5 casos 

Segundo Abi-Samra (2005), em 1995, uma comissão de estudos formada pela 

Westinghouse Electric e pela Universidade de Pittsburgh fez uma pesquisa que chegou à 

seguinte conclusão: 

� Rupturas de tanques de transformadores tendem a ocorrer em sistemas com tensão 

acima de 345 KV;  

� O número de rupturas em tanques de transformadores aumentou com a elevação dos 

níveis de correntes de curtos-circuitos, mas não, necessariamente, com faltas 

prolongadas; 

� A ruptura de tanques parece ocorrer mais, frequentemente, entre 3,5 e 4,5 ciclos 

durante a falta; 

� Transformadores elevadores ligados a geradores são mais propensos a rupturas de 

tanques que outro tipo; 

� Autotransformadores parecem ser igualmente susceptíveis a rupturas e deformação 

dos tanques. No entanto, foi notado que o número de autotransformadores examinados 

excedeu o número de transformadores elevadores ligados a geradores por um fator 2;  

� O sistema de preservação do óleo não pareceu ser um fator de ruptura ou de 

deformação do tanque do transformador. Não houve tendência significativa do número 
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de ruptura ou deformação de tanques para cada tipo de conservador e transformadores 

cobertos por nitrogênio. 

As principais conclusões da pesquisa são mostradas nos dados das Tabelas 3.6 e 3.7. 

Tabela 3.6 - Ruptura do tanque e deformações por níveis de tensão 

Fonte:Abi-Samara (2005) 

 
Voltagem do 

sistema em KV 
No. De rupturas 

de tanques 
 

No. de deformações 
de tanques 

115 2 0 
125 1 0 
138 4 0 
161 2 0 
230 1 0 
345 6 6 
500 10 4 
765 4 1 

 
A comissão concluiu que o número de rupturas e deformações dos tanques dos 

transformadores estava diretamente associado aos níveis de tensão do sistema. Os dados 

mostram que a partir de 345 KV esses números foram maiores.  

 
Figura 3.15 - Rompimento dos parafusos da tampa e deformação do tanque de um transformador 

elevador em abril de 2008 

Fonte: Chesf (2008)  

3.5.1 Causas Internas 

O óleo mineral em transformador encontra-se em três ambientes distintos: tanque 

principal com 95%, comutador com 4,5% e bucha com 0,5% do volume total de óleo. Quando 
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ocorre um curto-circuito dentro do transformador, a depender da energia liberada, um 

determinado volume de óleo em torno do curto-circuito se decompõe. A energia liberada faz 

com que a temperatura do óleo se eleve a um valor acima da temperatura de ebulição. Essa 

decomposição do óleo gera gases, conforme já foi visto na secção de óleo, que a depender do 

volume, exercerão uma sobrepressão dinâmica nas paredes do tanque, que poderá vir a 

romper-se. Quando o tanque se rompe e o óleo é expelido, normalmente ele está a uma 

temperatura acima da temperatura de autoignição, ou seja, 225o C. Entrando em contato com 

o oxigênio da atmosfera, inflama-se dando origem a um incêndio e muitas vezes a um Flash 

Fire, que é a queima do vapor formado. Portanto, as causas internas de explosão de 

transformadores têm origem em sobrepressões internas e essas, por sua vez, são criadas a 

partir da decomposição do óleo. A decomposição, por sua vez, é gerada a partir das altas 

temperaturas provenientes de curtos-circuitos e de arcos voltaicos de potência. Os curtos-

circuitos internos têm como causa a perda de isolação, seja por degradação do papel ou do 

óleo, seja por algum defeito construtivo. A figura 3.17 ilustra esse fenômeno. 

 

 
Figura 3.16 – Onda de choque causada pelas bolhas de gás dentro do tanque do transformador 

Fonte: Apresentação Imom Tecnologia (2006). 

Segundo Abi-Samara, (2005), a ruptura do tanque do transformador ocorre quando um 

arco de potência interno, originado a partir de uma falha da isolação, vaporiza o óleo  mineral 

isolante, formando bolhas de gás que provocam um aumento considerável da pressão interna, 

que é amplificada, levando à ruptura do tanque. A velocidade com que as sobressões são 
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amplificadas depende do tipo e do local do defeito, porém o tanque se rompe, normalmente, 

no intervalo de 3 a 4,5 ciclos conforme mostrado se mostra na Tabela 3.7.    Ainda segundo 

esse mesmo autor, as normas do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

orientam apenas para a operação em estado normal. Cálculos já efetuados mostraram que a 

taxa de geração de gás produzida por um arco interno foi da ordem de 500 ml/kW.s. Ensaios 

realizados em grandes transformadores mostraram que as sobrepressões foram superiores a 

14bar, com duração inferior a 60 milissegundos. Sobrepressões locais se desenvolveram a 

taxas que variam entre 25 a 5.000 bar/s.  

Tabela 3.7- Ruptura do tanque e deformações em função da duração da falha 

Fonte:Abi-Samara (2005) 

Duração da falta em ciclos Rupturas de tanques Deformação de tanques 

2,5 1 0 

3,0 1 1 

3,5 3 2 

4,0 5 1 

4,5 2 0 

7,5 1 0 

8,0 Sem dados Sem dados 

8,5 1 0 

9,0 1 0 

 

Tanto Foata (2008), quanto Abi-Samra (s.d.) mostram que a Hydro-Québec 

desenvolveu uma equação (3.1) que define a capacidade do tanque de resistir a sobrepressões, 

dada por: 

 

Ps = F [100 (1/4 + kE/100C )1/2 - 50  ]      (3.1) 

 

Em que:  

Ps é a pressão suportada pelo tanque; 

F é a amplificação dinâmica, que depende da duração e da localização da falha; 

E é o nível de energia para resistir à falha; 

K  é o fator de conversão de energia do arco e 

C é o coeficiente de expansão do tanque. 
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A pressão criada dentro do transformador depende do volume de gás gerado pelo arco e 

das características do tanque de expansão. 

Quanto às causas internas, há de se considerar que alguns materiais à base alumínio e de 

borracha, que são empregados para a selagem em transformadores, principalmente das 

buchas, bem como flanges empregados nas junções, na presença de temperaturas elevadas 

passam a possuir baixa resistência mecânica, tornando-se um dos pontos mais vulneráveis às 

sobrepressões internas. As partes mais vulneráveis de um transformador são: 

� Junta de vedação de borracha com limitadores de torque dos parafusos;   

� Anéis de borracha em canais limitadores de torque; 

� Materiais com baixo ponto de escoamento; 

� Compostos de borracha não são quimicamente compatíveis com o óleo. 

3.5.2 Causas Externas 

As causas externas que podem levar um transformador a explodir e incendiar-se, são 

basicamente descargas atmosféricas e o calor produzido por incêndios em outras unidades. 

Porém, essas duas causas, apesar de externas, podem produzir o mesmo efeito que as causas 

internas, ou seja, o aumento da pressão interna causada pela vaporização do óleo.  

3.6 Consequências dos Incêndios em Transformadores de Potência  

Segundo o Departamento do Interior dos Estados Unidos da América – Facilities 

Istructions, Standards, and techiniques (2005), “O risco de um incêndio catastrófico num 

transformador corretamente inspecionado, testado e mantido é pequeno. Uma manutenção 

apropriada e a realização dos testes completos no transformador impedirão ou detectarão 

muitos eventos básicos que poderiam conduzir à explosão e/ou ao incêndio. Porém ainda 

segundo o mesmo documento, os eventos imprevistos tais como defeitos de projeto, impulsos 

de tensão, curto circuitos, dano estrutural, a deterioração inesperada  e rápida da isolação, ou 

sabotagem, e mesmo os erros da manutenção podem e conduzem a incêndios no 

transformador e as conseqüências podem ser severas”.  

Incêndios em transformadores danificam a propriedade, o meio ambiente, o negócio e 

a imagem da empresa, e podem ceifar vidas humanas para as quais não existe preço nem 

reparação. O calor irradiado num incêndio depende de uma série de fatores, tais como: a 

composição do material inflamável, o tamanho e a forma do incêndio, a duração do incêndio, 
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a sua proximidade do objeto de risco e as características térmicas desse objeto exposto ao 

calor. 

Normalmente, nos transformadores de potência existe um considerável volume de óleo 

mineral que é contido pelo tanque do transformador e que, como já foi descrito, quando há um 

arco voltaico, são geradas no interior do transformador altíssimas pressões dinâmicas, que 

podem vir a romper o tanque por meio de uma explosão. Quando o tanque é rompido e o óleo 

é derramado, caso sua temperatura esteja igual ou superior à temperatura de auto-ignição ao 

entrar em contato com o oxigênio da atmosfera se dá o surgimento do jet fire, ou jato de fogo, 

fazendo com que se queime um grande volume de óleo. Essa queima, normalmente, produz 

uma grande quantidade de calor, luz e fumaça.  

Segundo a Instrução Técnica no. 15/2004 – Controle de Fumaça, do Corpo de Bombeiros 

do Estado de São Paulo, “Fumaça são partículas de ar transportadas na forma sólida, líquida e 

gasosa, decorrente de um material submetido a pirólise ou combustão, que juntamente com a 

quantidade de ar formam uma massa”. Essa massa produz uma grande quantidade de fuligem 

que se deposita sobre os isoladores dos outros equipamentos da subestação e também se 

interpõe nos circuitos de comando e controle dos outros diversos equipamentos, bem como 

nos circuitos eletrônicos dos diversos dispositivos de comando e controle, fazendo com que se 

perca o controle total da subestação.  

Há de se considerar, ainda, que os diversos acidentes desse tipo ocorridos em todo o 

mundo mostram que, quando o tanque do transformador se rompe, o óleo é lançado com uma 

grande pressão e em chamas, podendo formar Flash Fire, o que pode, inclusive, atingir outros 

equipamentos vizinhos, fazendo com que no mínimo sejam danificados e se tornem 

inoperantes. Segundo Foata (2008), na compilação dos acidentes ocorridos na Hydro-Québec 

no período de 1988 a 1993, houve grande quantidade de vazamento de óleo e em cerca da 

metade desses acidentes com vazamento ocorreram incêndios, porém ele concluiu que não 

houve correlação entre a gravidade do derramamento de óleo com a incidência de incêndio. A 

explicação para a não ocorrência de incêndio em alguns derramamentos de óleo, segundo ele, 

é que as explosões em buchas raramente acarretam grandes vazamentos, limitando-se apenas 

a danos na porcelana. Os dados da Tabela 3.8 comprovam que, para o nível de tensão de 735 

KV, a incidência de explosão seguida de incêndios é maior. 
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Tabela 3.8 – Estatística no sistema da Hydro Québec mostrando o número de explosão seguidas de 

incêndios no período de  1988 a 1993 

Fonte: Foata (2008) 

Nível de 

tensão em 

KV 

No. de 

explosões 

Grande 

vazamento de 

óleo 

Incêndios No. de 

Incêndios por 

ano 

735 15 9 8 1,33 

315 3 2 1 0,33 

230 2 1 1 0,17 

161 0 0 0 0,00 

120 5 3 3 0,33 

Total 25 15 13 2,17 

 

 Outro sério e gravíssimo problema é o ocasionado pelo layout dos transformadores em 

relação aos pórticos da subestação (ver Figura 3.18). Esses pórticos, geralmente metálicos, 

ficam posicionados acima dos transformadores, fazendo com que, na hipótese da ocorrência 

de incêndios, as chamas e o calor irradiado atinjam diretamente as estruturas metálicas que 

flambam e, com o peso dos cabos e isoladores, entram em colapso levando, na maioria das 

vezes, ao desligamento total da subestação. Portanto, a área eletrogeográfica atingida passa a 

ser muito grande.  

 
Figura 3.17 – Detalhe de uma SE onde as estruturas metálicas estão localizadas entre e sobre o transformador e 

 as paredes corta-fogo  
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Figura 3.18 - Iincêndio em transformadores na UHE Tucurui Eletronorte – PA, em 09.03.2005 

Fonte: Apresentação Imom Tecnologia (2006). 

 A fumaça e a fuligem do material queimado se depositam em dispositivos 

eletroeletrônicos, de comando e controle de alta sensibilidade, fazendo com que sejam 

danificados e deixem de funcionar, o que acarreta um grande e incalculável prejuízo para a 

operação e a supervisão do sistema. Isso ultrapassa as fronteiras da empresa proprietária do 

equipamento sinistrado e acarreta um grande prejuízo para o setor produtivo. O óleo 

derramado e os produtos da combustão contaminam o meio ambiente, ficando a companhia 

suscetível de sofrer pesadas multas dos órgãos que cuidam do meio ambiente. 

 Outro grave problema é a má qualidade ou a perda da continuidade no fornecimento 

da energia, o que pode ocasionar uma enxurrada de processos judiciais, demandando 

indenizações pelos danos causados a terceiros. Os órgãos reguladores, por sua vez, aplicam as 

multas que se vêm somar às perdas de receitas, fruto da indisponibilidade dos equipamentos, 

reposição de novos dispositivos e componentes, cabos, verbas para a recuperação do solo, 

pagamento de horas extras, etc. 

 Ainda segundo o Departamento do Interior dos Estados Unidos da América em 

Facililities Istructions, Standards, and techiniques (2005), um sério problema é quando existe 

um sistema de combate com água em grande quantidade. A água pode misturar-se com o óleo 

e causar um grande prejuízo ambiental, ensejando pesadas multas pelos órgãos de controle 

ambiental. Para que isso não ocorra, é recomendado que os sistemas de combate sejam 

devidamente projetados, levando-se em consideração uma adequada caixa de contenção, 
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drenagem e separação e, em seguida, procedendo-se ao devido tratamento dos resíduos, 

evitando a contaminação de rios, lagoas e lençol freático. 

Um outro prejuízo, e esse é intangível, diz respeito ao comprometimento da imagem e 

da idoneidade da organização, ou seja, quando ocorre um incêndio de consideráveis 

proporções, rapidamente informações distorcidas circulam por todos os meios de 

comunicação, o que causa um prejuízo enorme à imagem da empresa que tem seu nome 

veiculado inúmeras vezes, principalmente se houve acidentes pessoais e danos ao meio 

ambiente. Isso não é bom porque para se fazer uma imagem de empresa responsável e idônea, 

é preciso percorrer um longo e árduo caminho, e esse conceito poderá ser perdido, a depender 

de como a opinião pública seja formada.    

 

 



Capítulo 4  Proteção e Ações Mitigadoras Contra Incêndio em Transformadores de Potência

                                                      

50 

4 PROTEÇÃO E AÇÕES MITIGADORAS CONTRA INCÊNDIO EM 

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 

Depois de explorar, no capítulo 3, as causas e as consequências dos incêndios e 

explosões de transformadores de potência, este capítulo tratará das proteções e ações 

mitigadoras que minimizam os riscos e que, em caso de sinistro, farão com que os danos 

sejam minorados. Vale ressaltar que aqui não estão esgotadas todas as possibilidades, e que 

existem outras fontes de consulta além das aqui citadas, porém, uma coisa comum a todas as 

fontes que estão diretamente ligadas ao assunto é a necessidade de adoção de medidas de 

proteção que sejam tecnicamente eficazes e economicamente viáveis 

Segundo Fitzgerald (1996), apud Brentano (2005), “Os níveis aceitáveis de risco e o 

foco da análise da segurança contra o fogo no processo de elaboração do projeto estão 

concentrados nos três pontos seguintes, segundo sua ordem de importância”: 

� Segurança da vida. Para que os usuários da edificação tenham segurança, é 

importante o esclarecimento sobre os principais possíveis focos de incêndio e um 

treinamento adequado para que durante um incêndio ajam de forma correta e saiam do 

prédio com segurança; 

� Proteção da propriedade e do conteúdo. A edificação, como um bem material, deve 

ser protegida por seus valores monetário, histórico, artístico, etc., recebendo 

instalações especiais de proteção, principalmente em áreas que apresentem valor 

significativamente maior que o restante ou, então, com risco maior de incêndio; 

� Continuidade do processo operacional. A manutenção da continuidade operacional 

de uma indústria, após o fogo, é o terceiro maior interesse do projeto. Certas áreas da 

edificação apresentam particular importância para a continuidade do processo 

operacional ou, então, guardam documentos, arquivos, bancos de dados ou 

equipamentos de valor extremamente alto. Essas áreas, que não podem ser afetadas 

pelo calor, fumaça, gases ou água, merecem, também, soluções e sistemas de proteção 

especiais.  

No Brasil, em função dos grandes incêndios ocorridos no Estado de São Paulo, seu 

Corpo de Bombeiros foi impelido a buscar um alto nível de conhecimento a respeito da 

prevenção e proteção contra incêndio. A sua Instrução Técnica (IT) no. 02/2004 (Conceitos 

Básicos de Proteção Contra Incêndio) relaciona dez itens, listados abaixo, os quais estão na 
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mesma linha dos objetivos descritos por Beretano (2005). Também são o foco da análise da 

segurança contra o fogo no processo de elaboração do projeto: 

� Controle da natureza e da quantidade dos materiais combustíveis constituintes e 

contidos no edifício;  

� Dimensionamento da compartimentação interna, da resistência ao fogo de seus 

elementos e do distanciamento entre edifícios;  

� Dimensionamento da proteção e da resistência ao fogo da estrutura do edifício;  

� Dimensionamento dos sistemas de detecção e alarme de incêndio e/ou dos sistemas de 

chuveiros automáticos de extinção de incêndio e/ou dos equipamentos manuais para 

combate;  

� Dimensionamento das rotas de escape e dos dispositivos para controle do movimento 

da fumaça;  

� Controle das fontes de ignição e riscos de incêndio;  

� Acesso aos equipamentos de combate a incêndio;  

� Treinamento do pessoal habilitado a combater um princípio de incêndio e coordenar 

o abandono seguro da população de um edifício;  

� Gerenciamento e manutenção dos sistemas de proteção contra incêndio instalado;  

� Controle dos danos ao meio ambiente decorrentes de um incêndio. 

Pode-se perceber que tanto Brentano quanto a IT 02 do Corpo de Bombeiros do Estado 

de São Paulo são sempre direcionados para a prevenção de incêndios em edificações porém, 

os objetivos e os aspectos da prevenção contra o incêndio por eles utilizados aplicam-se 

perfeitamente na prevenção contra incêndio nas subestações de energia elétrica, tendo como 

objeto principal de risco seus transformadores. 

Para se gerenciarem os riscos de incêndios, fazer uma prevenção adequada e um 

combate eficaz para produzir a segurança da vida, da propriedade e de seu conteúdo, bem 

como manter o processo operacional, deve-se, além de focar todos os itens descritos, conhecer 

a mecânica do fogo em todos os seus aspectos. O incêndio é um fogo não controlado. 

Brentano (2005) define o fogo como: “Uma reação química, denominada combustão, que é 

uma oxidação rápida entre o material combustível, sólido, líquido ou gasoso, e o oxigênio do 

ar, provocada por uma fonte de calor que gera luz e calor”. O fogo, além de gerar luz e calor, 

gera fumaça, gases e resíduos. Segundo Bayon (1978), apud Brentano (2005), explica 

chamas, fumaça, gases e calor da seguinte maneira: 

� As chamas são a parte espetacular e visível do fogo, iluminam e atraem; 
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� A fumaça impede a visibilidade, dificulta a saída e a aproximação para o combate ao 

fogo, provoca pânico, intoxica e/ou asfixia, corrói objetos frágeis, etc.; 

� Os gases podem ser tóxicos, invisíveis, e sua difusão provoca a propagação do fogo. 

A fumaça e os gases tóxicos são responsáveis por mais de 80% das mortes em 

incêndios; 

� O calor aquece o ar, chegando a altíssimas temperaturas, provocando a combustão 

espontânea de certos materiais e a deformação e perda de resistência de outros. 

 Um incêndio se propaga de três maneiras possíveis, quais sejam:  

� Propagação por condução: decorre do contato direto de chamas com o material 

combustível; 

� Propagação por convecção: decorre de gases quentes emitidos pelo material ou objeto 

incendiado, que atingem outro material combustível;  

� Propagação por radiação térmica: aquela emitida por um incêndio em objeto ou 

material combustível, que se propaga por radiação, ou seja, ondas de calor, até 

atingirem outro objeto ou material combustível. 

Um incêndio em um transformador pode ocorrer das três maneiras descritas, pois nele 

encontram-se vários tipos de materiais, como: ferro, alumínio, cobre, borracha, madeira, 

papel, porcelana, óleo mineral e, portanto, na hipótese de incêndio, quatro classes de incêndio 

estão presentes:  

� Classe A: composta pela madeira utilizada para calçar o núcleo e pelo papel dentre 

outros. São aqueles materiais que queimam em profundidade e deixam resíduos; 

� Classe B: composta pelo óleo mineral isolante, em que o fogo ocorre na mistura do 

vapor liberado com o ar; 

� Classe C: composta pela queima das partes elétricas; 

� Classe D: composta pelos metais como alumínio, etc. 

Não se pode falar em incêndios em transformadores sem se falar em explosões de 

transformadores, as quais normalmente são acompanhadas de incêndios. As causas dos 

incêndios em transformadores podem ser de origem interna ou externa. Segundo Foata 

(2008), o interesse pelo estudo das possibilidades de que os transformadores isolados a óleo 

venham a explodir é feito desde 1920 pelas empresas de energia elétrica, e desde aquela época 

já se utilizava o gás nitrogênio para mitigar os riscos dos gases formados no interior do 

transformador. Em 1984, com o sistema elétrico da Hidro-Québec inaugurando o primeiro 

sistema em Extra Alta Tensão no mundo, com uma tensão de 735 KV, o interesse pelo estudo 
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da resistência mecânica do tanque dos transformadores e dos fenômenos causadores de 

incêndios e explosões aumentou consideravelmente, visando buscar a proteção ao meio 

ambiente e às pessoa, tanto trabalhadores quanto o público em geral, bem como e a 

manutenção do processo operacional. 

Assim como em outros incêndios, nos transformadores verifica-se o desenvolvimento 

simultâneo de calor, luz, gases e fumaça, que são produtos da combustão de materiais 

inflamáveis. Em um transformador, o fogo é resultante da reação química entre os materiais 

combustíveis, tais como óleo mineral, papel isolante, madeira, verniz, borrachas, etc., com o 

oxigênio do ar (comburente), na presença de uma fonte de calor que pode ter origem em um 

curto-circuito interno ou em causas externas, tais como descarga atmosférica ou mesmo óleo 

em chamas proveniente de outras unidades, ou mesmo de outros equipamentos. Para que haja 

fogo, é necessário que existam quatro elementos essenciais à combustão. São eles: 

combustível, calor, comburente e a ocorrência da reação em cadeia.  

Assim como em um incêndio qualquer, em um transformador existem três formas de 

extinguir o fogo: resfriamento, quando se retira o calor; abafamento, quando se retira o 

comburente, e isolamento, quando se retira o combustível. Esses procedimentos são 

aplicáveis, também, na extinção de incêndios em transformadores.  

Dentre os materiais combustíveis existentes em transformadores de potência, o combustível 

líquido é o que se apresenta em maior quantidade, conforme já foi visto mais detalhadamente 

na parte do óleo mineral. A reação química do oxigênio da atmosfera com o óleo mineral 

isolante pode ocorrer em função do tempo, de forma lenta na fase líquida o que degrada o 

óleo, na forma de uma reação rápida e contínua dos vapores do óleo com o oxigênio, o que 

resulta na combustão e reação dos vapores com o oxigênio, e de forma instantânea, resultando 

em uma explosão.   

Sendo o óleo mineral um composto orgânico de fórmula simplificada CnHm, com n 

variando de 22 a 28, a equação da reação química da combustão é: 

 

� CnHm  +  ( n + 0,25 m ) O2 + δ                 nC O2  + ( 0,5m ) H2 O + ∆              (4.1) 

 

� Os produtos da reação completa são: 

 

 CO2  +  H2O  +  ∆         (4.2) 
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� Os produtos da reação incompleta são: 

 

CO2 + H2O + CO + C + ∆        (4.3) 

 

Reagentes:  

� CnHm   -   óleo mineral isolante, hidrocarboneto;  

� O2          - oxigênio, gás presente na atmosfera;  

� δ         - energia de ignição, calor consumido.  

Produtos da reação: 

� CO2 – gás carbônico, gás inerte; 

� H2O – Água, vapor (estado gasoso); 

� CO - Monóxido de carbono, gás tóxico; 

� C – carvão, fuligem, poluente atmosférico; 

� ∆ – energia da combustão, calor liberado. 

 

O ponto de fulgor do óleo mineral é de 145o C, e a temperatura de autoignição está entre 

220o e 270o C. Para que ocorra uma combustão, é necessário que haja uma mistura ideal, isto 

é, que o composto formado pelo vapor do óleo, mais o oxigênio, esteja entre o limite de 

inflamabilidade inferior 1,8 % e superior 8 %, submetidos a uma fonte de calor, ou que o 

composto esteja na temperatura de autoignição. Para que a mistura permaneça queimando, é 

preciso que a energia fornecida à mistura seja alta o suficiente para manter a reação em cadeia 

e o volume de oxigênio, segundo a Instrução Técnica (IT) 02-2004 do Corpo de Bombeiros 

do Estado de São Paulo, seja superior a 14%. Se a energia não for suficiente ou se o volume 

de oxigênio estiver abaixo de 14%, a chama se extinguirá. Sempre haverá duas alternativas 

para o início da combustão: poderá haver uma combustão espontânea, se a temperatura estiver 

acima da temperatura de autoignição da mistura, ou se houver uma ignição forçada por uma 

fonte de calor externa permanente. “O fogo se manifesta diferentemente em função da 

composição química do material, mas, por outro lado, um mesmo material pode queimar de 

modo diferente em função da sua superfície específica, das condições de exposição ao calor, 

da oxigenação e da umidade contida”. (Instrução Técnica 02-2004 do Corpo de Bombeiros do 

Estado de São Paulo, p. 9). A essa afirmativa, pode-se acrescentar que, como normalmente os 

transformadores são instalados a céu aberto, o vento, também exerce uma grande influência 

na maneira de como o incêndio se desenvolve. 
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As fontes de energia que dão origem a um incêndio nos transformadores podem ser de 

origem elétrica: resistência, arco voltaico, faísca, eletricidade estática e descarga atmosférica; 

de origem mecânica: ondas de choque, deformação de material metálico e atrito; de origem 

térmica e nuclear.  

Depois de conhecidas as causas de incêndios e explosões em transformadores de 

potência, os objetivos da prevenção assim como as formas de combate, resta falar sobre as 

proteções que se dividem em dois grupos: as proteções passivas e as proteções ativas. A 

Instrução Técnica 03-2004 já citada define a proteção passiva como sendo “Medidas de 

segurança contra incêndio que não dependem de ação inicial para o seu funcionamento”. 

Exemplos: compartimentação horizontal, compartimentação vertical, materiais retardantes de 

chama, etc., e proteção ativa como sendo “Medidas de segurança contra incêndio que 

dependem de uma ação inicial para o seu funcionamento, seja ela manual ou automática”. 

Exemplos: extintores, hidrantes, chuveiros automáticos, sistemas fixos de gases, etc. 

 4.1 - Proteções Passivas 

Quando ocorre um incêndio em um transformador dentro de uma subestação, 

geralmente, há uma grande quantidade de cabos queimados, inclusive de outros equipamentos 

que utilizam as mesmas canaletas e galerias do equipamento sinistrado, ou que estejam em 

suas proximidades. Esses cabos em chamas servem de vetores para conduzir o fogo a outros 

ambientes, como sala de relés, salas de comando e controle, sala de telecomunicação e todos 

os ambientes por onde os mesmos trafegam. Um tipo de proteção passiva bastante eficaz é a 

pintura de cabos com um material retardante de chamas, como se verifica nas Figuras 4.1 e 

4.2. Porém, a aplicação dessa proteção é apenas uma das muitas maneiras de se evitar a 

propagação do fogo através dos cabos, via canaletas e galerias. Além das proteções relativas 

aos cabos, a NBR 13.231 – Proteção contra Incêndio em Subestações Elétricas 

Convencionais, atendidas e não atendidas, de Sistema de Transmissão orienta para as práticas 

e formas construtivas, listadas abaixo, que, se seguidas, evitam, retardam ou mesmo 

diminuem os impactos de um possível incêndio:  

� Os transformadores e reatores de potência devem ser instalados, de preferência, 

externamente às edificações e sobre bacias de contenção, e separados fisicamente. 

� A passagem de estruturas sobre reatores e transformadores de potência deve restringir-

se às essenciais; 
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� Preferencialmente, as paredes tipo corta-fogo não devem ser utilizadas como meio de 

suportes de equipamentos, tais como: barramentos, isoladores, suportes e para-raios e 

outros; 

� Meios de isolamentos devem ser previstos de modo a evitar a penetração de óleo 

isolante ou detritos nas canaletas; 

� Canaletas distintas devem ser previstas para abrigar cabos e tubulações, sendo 

utilizados suportes de material incombustível. Admite-se a utilização de barreiras de 

proteção; 

� A parede corta-fogo deve apresentar as seguintes dimensões para transformadores e 

reatores de potência: 

o Para transformadores, a altura deve ser de 0,40 m acima do topo do tanque 

conservador de óleo; 

o  Para reatores de potência, a altura deve ser 0,60 m acima do topo do tanque; 

o O comprimento total da parede deve, no mínimo, ultrapassar o comprimento 

do equipamento protegido em 0,60 m; 

o A distância livre mínima de separação física entre a parede e o equipamento 

protegido deve ser de 0,50 m.  

� Para edificações e equipamentos, quando a distância livre de separação física for 

inferior a 8,00 m, devem ser considerados os seguintes critérios: 

o Que a parede que sofre o colapso estrutural e cai, parcial ou totalmente, não 

atinja equipamentos, edificações ou vias de trânsito de pessoas; 

o Que a parede não permita a passagem de calor e chamas para  locais próximos. 

� Para edificações e equipamentos, quando a distância livre de separação física for 

superior a 15 m, não há necessidade de separá-los interpondo-se parede tipo corta-

fogo; 

� Os transformadores e reatores de potência devem ser instalados sobre bacias de 

contenção; 

� O fluido drenado deve ser encaminhado para sistema específico que direcione os 

efluentes para separador de água e óleo isolante, com as seguintes características: 

o Permitir a fácil retirada de óleo isolante drenado; 

o Permitir a drenagem da água; 

o Apresentar resistência à corrosão pela água e pelo óleo isolante; 

o Possuir meios com proteção que possibilitem a inspeção interna; 
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o Apresentar uma capacidade mínima correspondente à vazão do óleo vertido do 

equipamento sinistrado, acrescido da vazão da água do sistema de proteção 

contra incêndio, se previsto, mais a vazão de água pluvial da área de coleta da 

bacia.  

Essas orientações são relevantes até porque, como já foi relatado, nos últimos anos os 

sistemas elétricos de potência vêm operando com tensões bem mais altas que no início do 

surgimento do transformador, além de que os fabricantes nas últimas décadas, reduziram 

consideravelmente as margens de segurança,  o que torna os transformadores mais 

susceptíveis a falhas, como incêndios e explosões.  

A figura 4.1 mostra as galerias e bandejas de cabos com material retardante de chamas, 

que deve ser aplicado espaçadamente, fazendo barreiras a uma possível continuação do fogo. 

Essa proteção também pode e deve ser aplicada sobre as estruturas metálicas dos pórticos. Em 

alguns arranjos, e porque não dizer, na maioria das subestações, os pórticos metálicos que 

sustentam os barramentos estão situados sobre os transformadores, como está  mostrado na 

Figura 4.3. Como é fácil perceber, um incêndio no transformador liberaria calor suficiente 

para promover o colapso da estrutura, como se verifica na Figura 4.4. 

 

 
Figura 4.1 – Aplicação de material retardante de chamas em cabos na SE Bongi 

Fonte: Chesf (2009) 
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Figura 4.2 – Aplicação de material retardante de chamas em cabos aéreos na SE Bongi  

Fonte: Chesf (2009) 

 

 

Figura 4.3 - Disposição do pórtico metálico sobre transformador com 36.600 l de óleo 

Fonte: Subestação do estudo de caso 
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Figura 4.4 – Colapso da estrutura metálica ocasionado pelo incêndio num transformador 

 As paredes corta-fogo são proteções passivas que impedem a propagação do incêndio 

para outras unidades adjacentes. A NBR 13231 (Proteção contra Incêndio em Subestações 

Elétricas Convencionais) recomenda sua construção com algumas distâncias a serem 

consideradas com relação ao transformador ou reator de potência associado. No entanto, 

alguns incêndios ocorridos mostram que as paredes nessas dimensões não são suficientes para 

proteger os equipamentos adjacentes.   

Segundo Foata (2008), A Hydro-Québec adota distâncias mínimas entre as paredes 

corta-fogo para reduzir a exposição de equipamentos vizinhos à radiação e aos efeitos dos 

gases quentes, ao mesmo tempo em que oferecem proteção para a equipe de bombeiros, 

admitindo ligeiros danos materiais, por exemplo, limpeza e, possivelmente, repintura dos 

transformadores adjacentes, ou mudança do lado exterior de uma parede das edificações. Com 

essas premissas, as distâncias mínimas adotadas estão mostradas na Tabela 4.1 

Tabela 4.1 Distâncias adotadas pela Hydro-Québec entre transformadores e transformadores e 

edificações 

Fonte: Foata (2008) 

Tensão primária do 

transformador 

Distância mínima para 

outros transformadores 

Distância mínima para 

edificações 

Distância mínima para 

construções com paredes 

de resistência ao fogo de 

2 horas 

120 e 161 KV 9m 15m 6m 

230 a 735 KV 15m 15m 6m 
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Ainda segundo Foata (2008), quando as distâncias mínimas não podem ser respeitadas, 

a Hydro-Québec exige a construção de paredes corta-fogo, que devem possuir uma distância 

mínima de 2 m para o transformador e 1 m acima do tanque conservador (Fig. 4.5). . 

 
Figura 4.5 – Distâncias das paredes corta-fogo da Hydro-Québec no Canadá 

Fonte: Foata (2008) 

  A Hydro-Québec constrói bacias de contenção com duas finalidades: a proteção do 

meio ambiente e a mitigação do fogo.  Como no Brasil, o óleo é drenado para uma caixa 

separadora e dela para a área pluvial, desde que seja descontaminado.  

Segundo Ainsworth (2008), o fogo é uma grande questão no que se refere à concepção 

de subestação, devido à presença de grandes quantidades de óleo isolante e de outros 

materiais inflamáveis, e que as características chaves para um projeto de subestação com 

relação à prevenção contra incêndios e explosões são as seguintes: 

Características dos Equipamentos 

� Minimizar dentro do possível a quantidade de combustível dentro dos equipamentos 

elétricos; 

� Prover boa proteção elétrica para todos os equipamentos dentro da subestação. Essa é 

a primeira linha de defesa na minimização da incidência dos riscos de incêndios; 

� A aplicação dos equipamentos elétricos deve estar dentro de todas as suas 

características e especificações.  

Layout da subestação e características das construções 

2m    

1m 
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� Um projeto deve considerar espaços adequados entre os equipamentos para impedir 

que um equipamento seja atingido por outro em chamas, pois o calor irradiado pode 

danificar equipamentos e edificações;  

� Deve haver duas ou mais vias de fuga, além dos espaços entre os equipamentos, de 

modo que os trabalhadores não fiquem sem possibilidade de escapar. As vias de fuga e 

os corredores devem ser marcados, bem sinalizados, iluminados, e sempre estar 

desobstruídos; 

� Construir barreiras para evitar a propagação do fogo e limitá-lo no espaço do 

equipamento sinistrado;  

� Reter adequadamente a água utilizada no combate ao fogo por razões ambientais;  

� Dispor a arrumação dos cabos de maneira segregada e revesti-los com material anti-

chamas; 

� Tornar plenamente conhecido e desobstruído o acesso para o combate ao incêndio a 

todas as áreas do equipamento. 

Características da Construção 

� O material utilizado nas edificações não deve ser material combustível. 

Particularmente, não se devem usar estruturas de madeira no telhado. Qualquer tipo de 

estrutura, revestimento ou piso de madeira não é apropriado para edificações dentro da 

subestação. O fogo é a razão principal, mas também os cupins. Mesmo em grades de 

portas e janelas, a madeira deve ser evitada; 

� Usar as portas resistentes ao fogo entre os espaços segregados do equipamento. Além 

disso, saber que as portas resistentes ao fogo podem ser sacudidas para fora por 

explosões; 

� Prover espaços para a ventilação entre os transformadores e as edificações, de forma a 

não violarem as distâncias entre os equipamentos adjacentes; 

� Prover porões, túneis e poços de cabo nas subestações com os sistemas de extinção de 

incêndios;  

� Vedar todas as aberturas que passam realimentar o fogo. Aplicar o revestimento do 

cabo, por exemplo, 500 milímetros em ambos os lados das possibilidades de 

seccionamento do fogo; 

� Prover salas segregadas para a estação de baterias. As salas de bateria precisam de 

ventilação independente para impedir a acumulação do gás hidrogênio. A ventilação 

natural é preferível e é geralmente praticável, porque não é necessária uma taxa de 
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fluxo elevada. As tomadas de ar devem estar no ponto mais elevado do teto e devem 

retirar o ar diretamente da parte externa da edificação, e não sendo através de outros 

espaços de equipamentos;  

� Os drenos ou alguma outra tubulação que passam entre os espaços de segregação do 

fogo não devem ser de plástico, porque esses se queimarão ou se derreterão para fora 

do ambiente em fogo e romperão, desse modo, a segregação do fogo. 

� As estruturas da edificação devem ser projetadas de modo a impedir a falha em 

cascata, o que resulta em dano, explosão ou de incêndio;  

� Os tetos suspensos não devem ser usados. Embora sejam agradáveis para as salas de 

comando e áreas similares, os tetos suspensos introduzem a possibilidade de algo cair 

sobre os equipamentos; 

� Não permitir a passagem de encanamentos e tubulações através do teto das salas de 

disjuntores, das cabanas de relé e outras áreas similares, porque eles introduziriam a 

possibilidade de a tubulação estourar e deixar cair água sobre os equipamentos, o que 

causaria falhas elétricas. Igualmente, introduziriam o problema de, em caso de reparo, 

ser necessário a equipe de funcionários trabalhar sobre o equipamento em operação, 

arriscando-se a causar dano. 

� Não usar cavidades em paredes. Elas fazem a segregação do fogo, dificultando o 

combate e dando um trajeto inesperado à propagação do incêndio; 

� O tipo de piso de acesso ao computador não deve ser usado. Frequentemente são 

escolhidos para salas de comando e salas de relés porque permitem a passagem fácil 

de cabos e são flexíveis para o posicionamento dos armários e dos painéis. Entretanto, 

não são classificados contra fogo, e assim o colapso do assoalho é possível, e são 

feitos de materiais inflamáveis.  

� As subestações de distribuição dentro dos grandes edifícios comerciais ou residenciais 

devem ser inteiramente segregadas do edifício principal, com relação a incêndio;  

� A selagem da subestação contra insetos é importante porque os ratos podem mastigar a 

isolação dos cabos causando falhas e incêndios; 

� Os montantes do cabo exigem uma atenção particular por causa da rapidez de 

propagação vertical do fogo. O fogo deve ser confinado em cada piso e/ou cada piso 

dever ser provido com os sistemas de extinção de incêndios; 

� A maioria das subestações deve ser provida com um sistema de detecção e alarme 

contra incêndio; 
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� Considerar a provisão de sistema de combate integrado ao projeto da subestação. 

Características da Seleção do Local 

� Considerar as queimadas na seleção dos locais das subestações. As subestações devem 

ser protegidas de queimada de arbustos por uma boa distância do local e não devem 

estar no topo de uma encosta íngreme com vasta vegetação; 

� Do mesmo modo, não localizar as subestações na proximidade das principais fontes de 

incêndio, como combustível, instalações de armazenamento de produtos perigosos, 

gasolina, etc. Isso levanta a questão de um controle contínuo do que poderá ser 

construído perto da subestação no futuro;  

� Evitar depressões ao selecionar o local, não só por motivo de inundações, mas também 

porque na queima de combustível a partir de uma fonte externa ou acidente, o fluxo do 

material combustível se dirigirá para a depressão; 

� Evitar desenvolvimentos integrados, em que grandes subestações estão incorporadas 

em edifícios comerciais ou frentes de lojas. Tais combinações invariavelmente não são 

compatíveis e causam problemas. 

Limpeza do Local 

� A limpeza, embora não seja diretamente uma função do projeto, é de vital importância 

para evitar a acumulação de produtos ou resíduos em uma subestação, pois os mesmos 

poderiam fornecer mais combustível, iniciar um incêndio, obstruir as rotas de fuga ou 

o resgate, ou obstruir as operações de combate ao incêndio.  

4.2 - Proteções Ativas  

Como já foi visto, proteções ativas são medidas de segurança contra incêndios que 

dependem de uma ação inicial para o seu funcionamento, seja ela manual ou automática. 

Exemplos: extintores, hidrantes, chuveiros automáticos, sistemas fixos de gases etc. Para 

proteção ativa de transformadores a NBR 13.231/1994 p. 98 recomenda: “Os conjuntos de 

transformadores e reatores de potência, ou unidades individuais, devem ser protegidos com 

extintores de pó químico seco, tipo sobre rodas, com capacidade de 50 kg, dimensionados de 

acordo com a NBR 12.693”. No entanto, as ocorrências verificadas em todo o mundo com o 

incêndio e explosão em transformadores, têm demonstrado que a proteção por meio de 

extintores portáteis tem uma série de inconvenientes quais sejam:  
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� Um incêndio em transformador de potência libera uma quantidade excessiva de calor 

que impede a aproximação humana para o combate com extintores portáteis, mesmo 

que estejam sobre rodas;  

� Normalmente, os transformadores são instalados a uma distância considerável da sala 

de comando, onde os operadores permanecem a maior parte do tempo; 

� A depender do horário e do dia da semana da ocorrência do incêndio, as providências 

a serem adotadas podem demorar e o incêndio estabelecer-se a ponto de tornar-se 

totalmente impossível a aproximação humana para o combate com extintores manuais; 

� A altura dos locais onde o fogo normalmente começa, nos flanges e tampa do 

transformador, tanque conservador, buchas com altura de mais de 12 m, torna 

impossível para o homem, direcionando o difusor do extintor, atingir o foco do 

incêndio em tempo hábil; 

� O vento pode soprar o pó contra quem vai operar o extintor, pondo sua integridade 

física em risco, atingindo seus olhos, causando cegueira temporária, impossibilitando 

até sua fuga;  

� Ainda que se utilizassem várias unidades de 50 k, elas não seriam suficientes para 

extinguir o fogo, assim como não seriam apropriadas para o resfriamento. 

Os sistemas de extinção de incêndio em transformadores de potência podem ser eficazes 

para minimizar os danos causados pelo incêndio em um transformador. Para isso, todo o 

sistema deve ser adequadamente projetado, montado, testado, operado e mantido. Além de 

estar em conformidade com as normas técnicas, deve estar de acordo com as leis ambientais.  

A NFPA 851, seção 5-7 apud Departamento do Interior dos Estados Unidos em Facilities 

Instructions, Standards, and Techiniques (2005), recomenda que  transformadores de potência 

devem ser protegidos com sistemas automáticos de espuma com água pulverizada, ou de 

pulverização de água. Edison Electric Institute Fire Protection for Transformers, apud o 

mesmo documento, recomenda ainda que é altamente importante os transformadores externos 

estarem equipados com proteção à base de água pulverizada. Uma outra alternativa é escoar e 

conter o óleo do transformador em local apropriado, o que diminui  risco de acidentes.  

É prática nos Estados Unidos da América, conforme o citado documento, a adoção de 

alguns cuidados e medidas para a prevenção de incêndios a qual vai desde a escolha do local 

da subestação, passando pelo projeto, montagem, operação e manutenção. Dentre essas 

práticas, eis algumas:  
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� Subestações com grandes transformadores imersos em óleo mineral, localizados perto 

de estruturas da planta ou de outros equipamentos, devem possuir sistemas de 

supressão de incêndios para proteger a estrutura e equipamentos adjacentes, além de 

sistemas de contenção devidamente concebidos para proteger o ambiente;  

� Para as novas instalações, e sempre que se justifique nas instalações existentes, deve 

ser dada séria consideração à localização de transformadores com óleo mineral com 

relação às distâncias para as edificações, para outros equipamentos e para cursos de 

água, como uma forma de reduzir os riscos de incêndio e de danos ambientais.  

� Os sistemas de supressão de incêndio devem ser utilizados para proteger a subestação 

e outros equipamentos, mas devem ser revistos para sua adequação e conformidade 

com as normas e códigos atuais existentes; 

� Os sistemas de supressão de incêndios inativos devem ser revistos para sua adequação 

e conformidade com as normas e códigos atuais e restaurados para serviço; 

� Os sistemas de supressão de incêndio devem ser adicionados às infraestruturas 

existentes (onde atualmente não existem) e, quando necessário, para proteger a 

estrutura da planta ou outro equipamento. Documentos e registros devem ser 

estabelecidos, se for decidido que a proteção contra incêndios não vai ser adicionada. 

Neles deve-se anotar que o sistema de extinção de incêndio não está disponível; 

� Transformadores devem ter avaliações periódicas das suas condições, para além da 

rotina de inspeção, teste e manutenção. Transformadores com baixos índices de 

condições devem ser programados para reabilitação ou substituição; 

� Paredes corta-fogo entre transformadores adjacentes, entre transformadores e 

estruturas da planta ou entre os transformadores e outros equipamentos devem ser 

construídas, quando isso é viável, e adequadas para conter um incêndio e explosão, 

reduzindo assim os danos colaterais; 

� Os atuais e os novos sistemas de supressão de incêndio devem respeitar as 

considerações do projeto e todos os códigos e normas aplicáveis; 

� Os sistemas de supressão de fogo devem ser adequadamente operados, mantidos e 

testados.  

� A conversão do sistema de proteção contra incêndios de descarga manual para 

automático deve ser feita, mesmo nos casos em que as subestações são providas de 

pessoal, pois o funcionamento automático garante uma melhor proteção contra os 

incêndios. 
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� A operação e manutenção da documentação sobre os sistemas de incêndio, incluindo a 

planta, devem ser mantidas atualizadas e precisas. Treinamento deve ser fornecido ao 

pessoal de manutenção e operação;  

� A estrutura de retenção e separação óleo-água deve cumprir todas as leis, 

regulamentos e normas;  

� A prevenção de derramamento, medidas e planos de controle deve incluir disposições 

para o derrame de óleo do transformador em caso de incêndio ou no funcionamento 

normal;  

� O acesso aos transformadores deve ser limitado apenas aos que têm autorização. A 

proximidade do público aos transformadores deve ser restrita;  

� As leis ambientais, aplicáveis, devem ser obedecidas. 

Percebe-se que os Estados Unidos dão extrema importância à proteção contra incêndio 

em transformadores, sendo o sistema de water spray, de acordo com documento citado, o 

mais recomendado.  

A figura 4.6 mostra um banco autotransformador de 500 KV 1500 MVA, no Japão, o 

qual utiliza o sistema de water spray como proteção contra incêndio em transformador. Nesse 

caso, conforme uma das recomendações do Departamento do Interior dos Estados unidos, em 

caso de incêndio se formará uma cortina de água pulverizada entre as fases do banco 

autotransformador, o que provoca o abafamento do fogo e o resfriamento, levando à extinção 

do incêndio.  

 
Figura 4.6 – Banco de autotransformadores de 500KV, 1500 MVA protegido contra incêndio por sistema 

de water spray 

Fonte: Japan AE powersystems corporation CIGRE 2006 
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Segundo a empresa de projetos de sistemas contra incêndio, Water Spray Projetos e 

Serviços Ltda, as principais vantagens do emprego do sistema dilúvio para proteção contra 

incêndios em transformadores são: 

� Resfriamento – para reduzir a pressão e o risco de ruptura do tanque; 

� Prevenção de manchas de fuligem para reduzir ao mínimo a transferência do calor ao 

conteúdo do tanque; 

� Criar turbulência de ar – para facilitar a diluição dos gases que porventura escapem do 

tanque; 

� Diluição pelo vapor de água – o que ajuda a acelerar o empobrecimento das misturas, 

tornando-as não explosivas; 

� Controle de combustão – o que vai permitir uma combustão sem perigo no local do 

vazamento; 

� Desconto nos prêmios de seguro. 

O sistema automático de proteção contra incêndio water spray consiste em uma rede de 

tubulação dimensionada por cálculo hidráulico, onde são distribuídos bicos pulverizadores de 

água denominados “bicos spray”. Dentro dessa tubulação, a água tem pressão e vazão de 

acordo com a necessidade da proteção desejada e que, uma vez sendo acionados, os bicos irão 

inundar, a um só tempo, toda a área com densidade d’água e por tempo suficiente ao risco que 

se propõe proteger. 

A Figura 4.8 mostra um sistema de combate a incêndios. Esse combate com água 

nebulizada baseia-se em três princípios básicos: 

� Emulsificação – as gotículas de água em alta velocidade atingem a superfície de óleo 

e formam uma emulsão (mistura heterogênea) não inflamável;  

� Resfriamento – a aplicação da nuvem de água em alta velocidade sobre a superfície 

de líquido inflamado reduz a temperatura dele, ao mesmo tempo em que reduz a 

velocidade de vaporização e o desenvolvimento da reação em cadeia; 

� Abafamento – a aplicação da nuvem de água sobre a zona em chamas faz com que 

parte da água se transforme em vapor, diluindo o oxigênio no ar e propiciando o efeito 

abafador. 

Na Figura 4.8 o sistema foi concebido, inicialmente, para atuar mesmo com os 

transformadores energizados. Foi executada, no entanto, uma modificação no sistema de 

controle para só permitir a atuação do sistema com a confirmação de que o transformador foi 
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desligado. Essa modificação está de acordo com a orientação dada pelo Departamento do 

Interior dos Estados Unidos da América, em sua Facilities Instructions, Standards, and 

Techiniques (2005), que diz que os sistemas de supressão de incêndio não devem ser atuados 

sobre os transformadores energizados, pois a água contém contaminantes que, se usados 

extensamente, podem danificar os componentes externos do transformador e possivelmente 

causar flashover. 

 
Figura 4.7 - Sistema de proteção com água mulsificada em funcionamento em uma SE  

Fonte: Empresa JPW Engenharia ( 2006) 

O mesmo Departamento citado recomenda o desligamento automático antes que ocorra 

a descarga de água sobre o equipamento. É fato ainda, que a maioria das subestações norte 

americanas localizam-se ao ar livre, com exceção da central energética do estado de Nevada, 

que usa um sistema de aspersão e um sistema de dilúvio de água com bicos abertos. Esse 

sistema de dilúvio dirige simultaneamente e de vários ângulos, sobre o transformador, grandes 

volumes de água para extinguir o incêndio. Ainda, segundo o Departamento mencionado, os 

sistemas de supressão de incêndio são extremamente eficazes na contenção de incêndios 

quando corretamente concebidos, construídos, operados, mantidos e testados. Porém, algumas 

plantas possuem componentes do sistema de combate a incêndio (encanamentos, tubos e 

bicos) fisicamente perto do transformador. Eles podem derreter, em um incêndio, antes que o 

sistema seja ativado. De acordo com a National Fire Protection Association (NFPA) 851, 

Proteção contra Incêndio em Usinas Hidrelétricas, seção 5-7, e Edison Electric Institute, 
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Protection contra Incêndio em Transformadores, sistemas automáticos são exigidos para a 

proteção de grandes transformadores imersos em óleo mineral. 

Um outro sistema de proteção contra explosões e incêndio em transformadores é o 

Transformers Protector, mostrado na figura 4.9.  

 

Figura 4.8 – Transformer Protector, dispositivo que alivia sobrepressões dentro do tanque do 

transformador 

Fonte: catálogo do fabricante na internet acessada dia 29/08/2009 

 
Segundo Abi-Samra (s.d.), o princípio de funcionamento do Transformer Protector está 

baseado nos seguintes aspectos: 

1. A pressão aumenta; 

2. É ativado o ajuste da despressurização; 

3. Despressurização instantânea; 

4. Evacuação da mistura óleo/gás para o tanque de separação óleo/gás; 

5.  A válvula do conservador se fecha; 

6. A válvula de isolamento de ar impede que o oxigênio entre em contacto com a mistura 

de gás inflamável de óleo; 

7. Injeção de nitrogênio pode ser iniciada manualmente ou automaticamente quando o 

painel de controle recebe a indicação de que o disco se rompeu, despressurizando o 

tanque do transformador, e que o mesmo foi desenergizado; 

8. Para proteger pessoas as dos incêndios e explosões antes da abertura do transformador 

após um incidente, a injeção manual ou automática do nitrogênio elimina a geração de 

gases explosivos; 
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9. Os gases explosivos e inflamáveis abrem a válvula de isolação e os gases  são 

canalizados para uma área remota ou para uma parte externa da edificação; 

10. As lacunas deixadas pelo óleo são imediatamente preenchidas por uma atmosfera 

segura do gás nitrogênio; 

11. A injeção de nitrogênio continua por 45 minutos para garantir o arrefecimento de todo 

óleo mineral e das lacunas. 

12. As peças danificadas podem ser reparadas com segurança porque o tanque está livre 

de gases explosivos. 

 

 

 

 

 

 
figura 4.9 Ilustração da atuação do sistema Transformer Protector, drenando os gases do interior do 

transformador e injetando o gás nitrogênio. 

Fonte: Catálogo do fabricante na internet acessada dia 29/08/2009 
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A Figura 4.10 mostra a instalação e o funcionamento do Transformer Protector. 

Quando há um arco de elevada energia, internamente ao transformador, o óleo começa a se 

movimentar devido à pressão gerada pelo aumento de volume de massa causado pela 

formação de gases. Esse fenômeno dá origem a pressões dinâmicas localizadas muito 

elevadas que duram por um curto espaço de tempo. Segundo Abi-Samra (s.d.), ensaios 

realizados em grandes transformadores imersos em óleo mostraram sobrepressões superiores 

a 14 bar e com duração inferior a 60 ms. As sobrepressões locais desenvolvem taxas que 

variam de 25bar/s a 5.000 bar/s. Quando a sobrepressão se combina com o efeito dinâmico da 

propagação de ondas e esse valor excede o valor de suportabilidade do tanque do 

transformador, o mesmo se rompe, ocasionando a liberação de óleo e de gases inflamáveis, o 

que, normalmente, resulta em incêndios.  

Esse tipo de proteção para transformadores, segundo Abi-Samra, protege o 

transformador contra incêndios e principalmente contra explosões, uma vez que ele 

despressuriza o tanque ao retirar o óleo mineral para reservatórios distantes e injeta no interior 

do tanque o nitrogênio, que é um gás inerte. Porém, há de se considerar que nenhum sistema 

está imune a falhas. Especialmente para esse sistema de proteção, no caso de uma atuação 

indevida, haverá a desvantagem do desligamento do transformador e, uma vez drenado o óleo 

mineral, haverá um tempo considerável para que o transformador volte a operar normalmente. 

 

Com relação aos sistemas de proteção à base de espuma, gases e produtos químicos secos, o 

Departamento de Interior Norte Americano não os recomenda para instalações existentes, porque 

suas instalações adequadas ao projeto sairiam caras, além de possuírem seus próprios problemas 

conforme está dito: 

� Sobre a espuma, não há nenhuma história documentada para seu uso no combate a 

incêndios no transformador ao ar livre. Deixa um resíduo ambiental hostil, não 

fornece nenhuma ação de refrigeração e é extremamente escorregadiça;  

� Os gases, tais como o dióxido de nitrogênio ou de carbono, não são eficazes ao ar 

livre, onde não há nenhuma retenção e as considerações de segurança devido à 

toxicidade são consideráveis;  

� Os produtos químicos secos não trabalham bem em grandes incêndios. Não existe 

retenção e não oferecem nenhum efeito refrigerante.  

Já segundo Ainsworth (2008), os sistemas automáticos de supressão de incêndio 

existentes em subestações podem ser à base de: 
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� Água pulverizada;  

� Água na forma de dilúvio; 

� Sistemas de espumas;  

� Sistema de gás; sistema de pó químico seco;  

� Sistemas de materiais sólidos e  

� Extintores portáteis.  

Ainda conforme esse mesmo autor, o projeto da subestação deve determinar se são 

necessários sistemas ativos ou sistemas passivos ou, ainda, a combinação dos dois para o 

combate a incêndios e faz as seguintes ponderações:  

� Os sistemas pulverizadores ou de dilúvio por água, na maioria dos casos, têm a 

vantagem de um fornecimento ilimitado;  

� Sistemas de água e espuma são excelentes para extinguir incêndios em óleos 

combustíveis. No entanto, existe o inconveniente de que a espuma deve ser substituída 

periodicamente num tempo em torno de um ano e é, portanto, mais adequada para 

sistemas portáteis do que para sistemas fixos. Associado a esse inconveniente, assim 

como no outros sistemas, existe a necessidade de se testar o sistema e, no caso de 

espuma, existe a questão dos resíduos e a questão ambiental; 

� O dióxido de carbono é apenas relativamente adequado para pequenos espaços. 

Embora eficaz na eliminação do oxigênio, que alimenta o fogo, não é eficaz em uma 

área aberta. Além do mais, com a dispersão do CO2, pode haver uma reingnição 

devido a alta temperatura das partes metálicas; 

� A maioria dos sistemas à base de gases oferece o risco de asfixia e, portanto, deve ser 

desativado quando é necessária a permanência de pessoas. O que pode ocorrer de sua 

não ativação quando da saída das pessoas, deixando a subestação sem proteção;  

� Os sistemas à base de pó químico seco são eficazes na extinção de incêndios em óleo 

combustível e equipamentos elétricos, mas também têm uma quantidade limitada de 

material disponível, além de deixarem o ambiente e os equipamentos com resíduos 

pegajosos, de difícil limpeza, o que dificulta o retorno da subestação.  

Ainsworth (2008) conclui dizendo que todos os sistemas ativos de combate a incêndios 

em subestações têm uma deficiência: é que se eles forem ativados acidentalmente podem, 

muitas vezes, causar falha nos equipamentos de alta tensão, o que, além de causar danos, pode 

fazer principiar um incêndio.  
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Existe, atualmente, uma grande preocupação em relação aos grandes transformadores de 

potência imersos em óleo mineral. Essa preocupação diz respeito, principalmente, às questões 

de contaminação do meio ambiente quando da ocorrência de explosões, incêndios e ou 

derramamento de óleo, o qual não é biodegradável. Para pequenos transformadores já existe 

uma orientação do Departamento do Interior dos Estados Unidos da América, em sua 

Facilities Instructions, Standards, and Techiniques (2005), para a substituição do óleo 

mineral por óleo sintético à base de éster, que tem largas vantagens sobre o óleo mineral 

atualmente utilizado. Algumas dessas vantagens é que o dielétrico à base de éster é 

biodegradável, tem um ponto de fulgor acima de 300oC e, portanto, dispensa sistemas de 

supressão de incêndios, paredes corta-fogo, dá uma sobrevida de 500 % ao papel isolante, 

dentre outras vantagens. As informações contidas nesses documentos são interessantes e por 

isso faz parte deste trabalho (Anexo3). 

Alcançar os objetivos desejados de proteção contra incêndios e explosões de 

transformador pode ser dispendioso. No entanto, esse custo pode ser previsível. Será muito 

mais caro e difícil de reparar as estruturas da planta, substituir os equipamentos adjacentes e 

efetuar limpeza a de derrames de óleo, o que contamina o ambiente e principalmente o lençol 

freático, arcar com processos judiciais de reparação dentre outros. Porém, no tocante aos 

aspectos da escolha do local da subestação e do desenvolvimento do projeto, da montagem e 

da manutenção, as empresas precisam adotar práticas que diminuam consideravelmente os 

riscos de incêndios e explosões. 
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5 SISTEMÁTICA PROPOSTA PARA A IDENTIFICAÇÃO DE NÃO 

CONFORMIDADES EM UMA SUBESTAÇÃO COM RELAÇÃO A 

INCÊNDIOS E EXPLOSÕES DE TRANSFORMADORES 

Depois de se explorar no capítulo 3 as causas que produzem incêndios e explosões em 

transformadores, e no capítulo 4 as proteções e ações mitigadoras que minimizam ou anulam 

os resultados negativos desses fenômenos propõe-se, neste capítulo, uma sistemática para 

diagnosticar as principais não conformidades, dentro de uma subestação que podem acarretar 

maiores danos e aumentar a severidade e a área de abrangência da ocorrência. Essa 

sistemática será tanto eficaz, quanto for o nível de conhecimento e aprofundamento das 

investigações e reveste-se de importância à medida que esse trabalho pode resultar em 

proposições, melhorias e adequações para tornar a subestação mais segura. 

Para melhor entender como a subestação se comportaria e como sua produção seria 

afetada em termos de suas entradas, seu processo e suas saídas, e também o meio ambiente 

diante de um incêndio em seus transformadores, é imprescindível analisar os aspectos do 

projeto e sua concepção, construção, operação e manutenção, sem deixar de lado informações 

como o histórico e as características técnicas dos transformadores.  Outro aspecto relevante é 

identificar, dentro do sistema elétrico no qual a mesma está inserida, qual a sua importância 

com relação ao suprimento de energia e qual a área eletrogeográfica que poderia ser afetada 

por um possível incêndio e explosão em seus transformadores.  

Os insumos para uma análise eficaz que produza resultados satisfatórios, passam 

também por conhecer o processo produtivo dos principais consumidores da região 

eletrogeográfica atendida pela subestação em análise e quais os seus possíveis prejuízos 

proveniente de uma interrupção no fornecimento de energia elétrica. Esses dados são 

importantes, pois, podem ser decisivos na adoção dos investimentos recomendados para a 

eliminação das não conformidades.  

A sistemática para identificação das não conformidades recomenda uma seqüência 

lógica de ações que deve ser seguida:  

� Em primeiro lugar, deve-se compilar e analisar normas nacionais e internacionais, 

artigos científicos, publicações baseadas em experiências adquiridas por empresas e 

fabricantes, estudos de casos etc., analisar os aspectos de manutenção e conservação 
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dos transformadores, seus históricos de falhas e defeitos, t também a periodicidade de 

manutenção. Com esse material reunido, estabelece-se, então, uma diretriz de como, 

por onde e o que analisar na subestação; 

� Em segundo lugar, de posse da diretriz baseada nas normas do item anterior, 

inspecionar, levantar e analisar detalhadamente desenhos da subestação e compara-los 

com o material compilado. No local, verificar os aspectos construtivos da subestação 

como local da construção, bacias de contenção, galerias de drenagem, paredes corta-

fogo, composição da subestação em termos de potência instalada, layout da 

subestação, distâncias entre os equipamentos, distâncias entre as edificações e os 

transformadores, volume de óleo dos transformadores, tempo de operação, entorno da 

subestação, a fauna, a flora, a proximidade de rios, lagoas, a disposição de estruturas 

metálicas, canaletas, porões e galerias de cabos, se os sistemas de ar comprimido  

fazem uso das mesmas canaletas da cabeação, sala de baterias, proteções ativas e 

proteções passivas existentes, acesso para viaturas e distância para a unidade mais 

próxima do Corpo de Bombeiros, rotas de fugas, sinalização, etc. 

� Em terceiro lugar, listar todas as não conformidades e fazer o mapeamento dos riscos, 

isto é, avaliar as suas consequências sob os mais diversos aspectos, em caso de 

incêndios e explosões nos transformadores; 

� Em quarto lugar, elaborar uma matriz de não conformidades versus conseqüências, 

isto é, para cada não conformidade encontrada, listar todos os danos que poderiam 

ocorrer divididos em três categorias: dano ao negócio, como perda de fornecimento, 

multas contratuais, dano da imagem, etc.; danos ao meio ambiente, como poluição do 

ar, dos rios, lagoas, lençol freático, fauna, flora etc., e possibilidades de acidentes com 

os trabalhadores e população do entorno. 

Com os dados e levantamento feito de maneira prévia e organizada, será possível 

analisar e avaliar o estado e o grau de criticidade do empreendimento com relação ao risco de 

incêndios e explosões. O resultado obtido servirá de suporte técnico aos gestores da 

organização para decidirem sobre que não conformidade será eliminada em primeiro lugar, 

em função dos custos e dos danos que podem resultar caso haja um sinistro. Não se pode 

deixar de considerar que todo gasto efetuado na correção das não conformidades e na 

prevenção contra incêndio e explosão dos transformadores é um investimento que, sem 
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dúvida, evitará maiores complicações. A sequência lógica da sistemática é mostrada na 

Figura 5.1.  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Compilar normas nacionais, internacionais, 
boas práticas recomendadas por profissionais e 

empresas de referência sobre o assunto. 

Avaliação da subestação em todos os seus 
aspectos que podem influenciar negativamente 
no desempenho dos incêndios e explosões em 

seus transformadores. 

Levantar todas as não conformidades, fazer o 
mapeamento de risco com relação a incêndios 

e explosões dos transformadores. 

Elaborar uma matriz de não conformidade 

versus consequências com: danos materiais, ao 

meio ambiente e acidentes com pessoas. 

Figura 5.1 – Sistemática para diagnosticar não conformidades em 
relação a incêndios e explosões de transformadores em subestações 
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6  ESTUDO DE CASO 

Este estudo de caso analisará uma das principais subestações de uma grande empresa 

geradora e transmissora de energia elétrica do Nordeste do Brasil, propondo ações preventivas 

e corretivas que possam minimizar os impactos, na hipótese da ocorrência de um incêndio ou 

explosão, em suas unidades autotransformadoras de 500 KV.  

A empresa proprietária da subestação em estudo é uma empresa que gera, transmite e 

comercializa energia elétrica produzida, na sua quase totalidade, a partir de usinas 

hidroelétricas. Essa empresa é sólida e de larga experiência na geração, transmissão e 

comercialização de energia elétrica. Para ampliar a sua capacidade de atendimento ao 

mercado e manter os níveis de excelência nos serviços prestados, chega a investir um 

montante da ordem de 650 milhões de reais só no seu sistema de transmissão.  

A empresa em estudo tem uma grande importância no Sistema Interligado Nacional 

(SIN) e no Nordeste do Brasil ela é, sem dúvida, a principal fonte de desenvolvimento.  Para 

atender aos desafios impostos, a empresa tem investido maciçamente nos sistemas de geração, 

transmissão e comercialização de energia, ou seja, no seu negócio, fazendo com que a 

confiabilidade e a continuidade do fornecimento de energia aos consumidores tenham um 

elevado desempenho.  

A Tabela 6.1 apresenta o perfil da empresa proprietária da subestação tomada para o 

estudo de caso. Pelos dados da tabela, percebe-se a importância dessa empresa no setor 

elétrico brasileiro. 

Essa empresa acompanha as mudanças tecnológicas implementando-as em seus novos 

empreendimentos, e os que se encontram em operação são, também, constantemente 

modernizados. No desempenho de sua missão utiliza a água, um recurso natural abundante,  e 

desenvolve atividades que afetam o meio ambiente onde estão os seus empreendimentos, 

assim como também ambientes e ecossistemas distantes desses empreendimentos podem ser 

afetados, caso ocorram acidentes como incêndios e explosões, principalmente em suas 

unidades transformadoras. Diante dessa constatação, suas ações são norteadas no sentido de 

executar sua missão, cumprindo o dever constitucional de respeito à Natureza como 

patrimônio público a ser protegido.   
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Tabela 6.1 - Perfil da empresa Proprietária da SE do Estudo de Caso 

Fonte: Homepage da empresa acessada em 29/10/2008 

Área Principal de atendimento (NE)  Mais de 1 milhão de km2, cerca 

de 15% do total do Brasil 

População atendida (NE) 50 milhões de habitantes 

Capacidade instalada 10.618 MW (10,94% do Brasil) 

Produção de energia (2007) 49.596 GW/h  

Energia comercializada (2007) 49.596 GW/h  

Nordeste – 40,9% 

Sudeste – 38,2% 

Sul – 12,2% 

Centro-Oeste – 5,3% 

Total de venda de energia por região (2007) 

Norte – 3,4% 

Clientes/Empresas distribuidoras de energia elétrica 37 

Cliente /empresas consumidoras de energia elétrica 28 

Clientes/empresas comercializadoras de energia elétrica 26 

43 linhas de transmissão (LTs) 

de 500 KV 

163 LTs de 230 KV 

06 LTs de 138 KV 

Linhas de transmissão mais de 18 mil km de extensão  

21 LTs de 69 KV 

6.1 - A importância da Empresa proprietária da sube stação do estudo de 

caso no Sistema Interligado Nacional  

Como foi mostrado acima, a empresa tem um papel fundamental no Sistema Interligado 

Nacional (SIN), pois com uma capacidade instalada de 10.618 MW, que corresponde a 

10,94% do Brasil comercializou em 2007 a quantia de 49.596 GW/h, dos quais 40,9 % foram 

para a região Nordeste, suprindo 50 milhões de habitantes, 38,2% para a região Sudeste; 

12,2% para a região Sul e 3,4 % para a região Norte. Isso significa que uma empresa com esse 

grau de importância para o Sistema Elétrico Brasileiro não pode prescindir de um adequado e 
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bem elaborado projeto de combate a incêndio em seus transformadores, especialmente nas 

subestações de 500 KV. 

Dentro do Sistema Interligado Nacional, o Sistema Elétrico Regional do Nordeste é 

suprido, principalmente, por essa empresa. Para atender a esse mercado, ela possui instalado 

em suas subestações o seguinte quantitativo de transformadores e reatores (Tabela 6.2): 

Tabela 6.2 – Quantitativo de transformadores da empresa em operação em 2008 

Fonte:Sistema de Cadastro de Equipamentos da Empresa (julho/2009) 

Nível de tensão 

(KV) 

Quantidade de 

transformadores 

500 132 

230 252 

138 19 

69 90 

Menor que 69 255 

Total 748 

  

Dos transformadores de 500 KV, alguns estão instalados, dentre outras subestações e 

usinas, nas três subestações mais importantes situadas nos Estado da Bahia, Pernambuco e 

Ceará.  

 
Figura 6.1 - Divisão das regiões eletrogeográficas  
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Fonte: Homepage da empresa proprietária da subestação do estudo de caso acessada em 20 de maio de 2009 

Para melhor atender à demanda de energia no Nordeste, a área operacional da empresa 

está organizada em 6 gerências regionais: Gerência Regional Leste (GRL), Gerência Regional 

Sul (GRS), Gerência Regional Norte (GRN), Gerência Regional Oeste (GRO), Gerência 

Regional de Paulo Afonso (GRP) e Gerência Regional de Sobradinho (GRB). Cada Gerência 

Regional é responsável por uma área eletrogeográfica (figura 6.1) 

A Figura 6.2 mostra as demandas máximas verificadas nas Gerências Regionais durante 

o mês de abril de 2009. Verifica-se que as maiores demandas foram a da Leste, com 3.4 MW, 

e a da Região Sul, com 3.359 MW. Vale ressaltar que, por contrato, caso os consumidores 

industriais não reduzissem as suas cargas na hora de ponta, a demanda Regional Sul superaria 

a demanda da Regional Leste. 

 

 

Figura 6.2 – Demandas máximas verificadas durante o mês de abril de 2009 por áreas eletrogeográficas do 

Nordeste 

Fonte: Homepage da empresa proprietária da subestação do estudo de caso acessada em 20 de maio de 2009 



Capítulo 6                  Estudo de caso  

81 

Para fazer frente a todo esse desafio de suprir adequadamente a demanda de energia, é 

adotado um rigoroso programa de manutenção preventiva em seus transformadores. Além 

disso, as grandezas elétricas potência, corrente e tensão são constantemente monitoradas e 

medidas tanto pelos dispositivos de proteção e controle quanto pelos operadores que, em 

rotina diária, fazem inspeções visuais quanto a, por exemplo, sinais de corrosão, vazamentos 

de óleo, ruídos estranhos, estado das buchas, etc. Existe, ainda, uma rotina de termovisão com 

a finalidade de detectar algum sobreaquecimento em suas partes funcionais e conexões. Ao se 

verificarem variações funcionais ou alterações no estado de normalidade, como vazamentos, 

corrosão, sobreaquecimento, etc., manutenções são executadas de forma programada ou em 

caráter de urgência, a depender da gravidade do caso.  

A manutenção preventiva é feita levando-se em consideração diversos parâmetros, 

como o regime operacional de carga, tempo em operação, etc. Já a manutenção preventiva no 

sistema de medição, proteção, comando, controle e supervisão (MPCCS), até o início da 

década de 1990 era feita anualmente. Após algumas análises, ficou decidido que as 

manutenções preventivas seriam realizadas a cada período de 4 em 4 anos. Segundo 

Ainsworth (2008), as proteções são as primeiras linhas de defesa contra incêndios e explosões 

e, portanto, dentro de suas características, a velocidade e a confiabilidade são imprescindíveis. 

Para isso devem possuir um rigoroso programa de manutenção a intervalos que garantam a 

sua perfeita funcionalidade quando solicitadas a operar. 

Na secção de proteção elétrica do transformador, foi dito que o desligamento pela 

válvula de segurança foi suprimido em função de que esse tipo de dispositivo muitas vezes 

atuava indevidamente, retirando o transformador de serviço e elevando a taxa de falha do 

equipamento, o que comprometia os índices de desempenho do sistema de MPCCS. Já com 

relação aos cuidados preventivos para com o óleo mineral isolante e o papel isolante, há uma 

rotina trimestral de coleta e análise cromatográfica. Esse período trimestral pode ser reduzido 

caso nas inspeções ou termovisões se detecte alguma anormalidade.  

Para obter resultados satisfatórios de desempenho dos transformadores, a empresa 

executou e executa as seguintes ações: 

1. Manutenção das técnicas preditivas, coletas de óleo para a análise cromatográfica e 

inspeção por termovisão, dando também grande importância as manutenções preventivas 

nível 1, baseadas nas inspeções com  equipamentos energizados; 
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2. Acompanhamento e controle no atendimento de solicitações de manutenção advindas das 

inspeções realizadas pelos operadores ou de alguma anormalidade registrada nos relatórios 

diários de ocorrências; 

3. Instalação de filtros absorventes nos comutadores de tap; 

4. Conservar rigorosamente em dia as manutenções preventivas e a realização rigorosa do 

controle do teor de umidade e do número de comutações realizadas; 

5. Realização de seminários sobre falhas em autotrafos, trafos e reatores, para a 

conscientização do pessoal de manutenção, de estudo e das subestações. 

6. Implantação do sistema de monitoramento on-line em 18 buchas de 500 KV dos trafos 

elevadores em uma das usinas geradoras, por se tratar de grande quantidade de potência 

transmitida. 

Com essas ações, a empresa vem conseguindo reduzir suas taxas de falhas, conforme os 

dados mostrados na Tabela 6.3 e na Figura 6.3, referentes aos períodos de 1998 a 2008 e 1997 

a 2007, respectivamente. 

Tabela 6.3 – Falhas em transformadores, autotransformadores e reatores com níveis de tensão de 69 a 500 KV 

no período de 1997 a 2007 

Fonte: Divisão de Metodização da Manutenção da Empresa (2008) 

Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ocorrido 1,77(10) 1,66(10) 1,46(9) 0,32(2) 0,79(5) 1,07(7) 0,14(1) 1,13(8) 0,69(5) 0,54(4) 0,67(5) 

 

 
Figura 6.3 – Taxa de falha de trafos e reatores da empresa estudada com níveis de tensão acima de 69KV 

Fonte: Divisão de Metodização da Manutenção da Empresa (2008) 
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Um trabalho mais completo, que inclui o período de 2002 ao primeiro semestre do ano 

de 2009, e considerando falhas apenas em transformadores com níveis de tensão a partir de 69 

KV, mostra que no período considerado houve 33 falhas. As falhas ocorreram em diversos 

componentes, tendo diversas origens. Vale salientar que, dessas falhas, 4 se originaram em 

incêndios e explosões, 7 em curtos-circuitos internos e, conforme já foi demonstrado em 

capítulos anteriores, a depender do nível desses curtos-circuitos, tanto o óleo mineral quanto o 

papel isolante são degradados. No caso do óleo mineral existe a formação de gases dentre os 

quais o acetileno, gás altamente inflamável. Outra origem dessas falhas a considerar é o 

vazamento em número de 5, o que só vem confirmar a importância que se deve dar ao óleo 

mineral desses equipamentos. Outro fato de suma importância a se observar é que houve 8 

falhas envolvendo os comutadores automáticos de tap em carga. Especial atenção se deve dar 

a essa parte dos transformadores, haja vista eles serem imersos em óleo. A cada comutação há 

a formação de um arco, e esse arco é responsável pela degradação do óleo do comutador.   

 

Tabela 6.4 – Estatística de falhas em transformadores com nível de tensão a partir de 69KV do ano de 

2002 ao 1º. Semestre do ano de 2009 da empresa do estudo de caso 

 

 

 

Os defeitos levantados, diferentemente das falhas, dizem respeito só ao ano de 2003. 

Esses defeitos foram apurados em um total de 633 equipamentos, entre reatores e 

transformadores com níveis de tensão acima de 69KV. Por categoria, obteve-se a seguinte 

estratificação: 

� Defeitos em acessórios/outros 48% 
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� Sistema de preservação  25% 

� Ventiladores/Bombas   24% 

� Radiadores     3% 

 
Figura 6.4 – Gráfico com as causas e origens das falhas ocorridas em transformadores com níveis de tensão a 

partir de 69KV no período de 2002 ao 1º. Semestre de 2009 da empresa do estudo de caso 

Para melhoria dos índices de desempenho dentre outras, a empresa implementou as seguintes 

ações:  

� Substituição de termômetros analógicos por digitais; 

� Substituição de válvulas de alívio e relés de gás; 

� Substituição de radiadores e ventiladores de aço carbono por zincados; 

� Implantação de sistema de preservação de óleo.  

Dentre os defeitos mostrados, há alguns cujo equipamento pode operar muito tempo, em 

determinadas condições, a exemplo de defeitos em ventiladores. Nesse caso, a depender do 

número de ventiladores com defeito, a operação toma alguns cuidados a mais, tais como: 

monitorar o carregamento e a temperatura do transformador com uma maior freqüência. Já no 

caso de defeitos em radiadores, o comprometimento do desempenho do equipamento é maior, 

porque, a depender do defeito, poderá deixar indisponível uma grande área de dissipação de 

calor, comprometendo assim a vida útil do equipamento. Um defeito maior e mais grave é o 

caso de um defeito em motobomba, principalmente se ela bombeia o óleo diretamente sobre 

os enrolamentos. Nesse caso, a temperatura pode elevar-se muito e comprometer a vida útil 

do transformador.  
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6.2 Subestação do Estudo de Caso – Aplicação da Sis temática de 

Análise das não Conformidades  

O objetivo deste estudo de caso foi analisar a importância de uma das principais 

subestações de suprimento do Estado da Bahia, isto é, como ela se comportaria e reagiria 

diante de um incêndio em uma de suas unidades autotransformadoras de 500 KV, e como uma 

ocorrência dessa natureza afetaria o sistema elétrico do Nordeste. Isso foi feito observando-se 

e analisando-se vários aspectos tais como: 

� Características e layout das unidades autotransformadoras em relação a outros 

equipamentos e pórticos metálicos; 

� Proteções ativas e passivas existentes na subestação; 

� Existência de plano de emergência e de equipes próprias de combate a incêndio; 

� Tempo de acionamento e chegada de equipes do corpo de bombeiros; 

� Acesso às viaturas do corpo de bombeiros; 

� Impacto na operação da subestação e no sistema eletroenergético; 

Incêndios em transformadores é um fenômeno que pode ocorrer por vários motivos, 

conforme já foi mostrado no corpo desta dissertação.  Como, normalmente, esses fenômenos 

causam prejuízos que transpõem as frnteiras da empresa, é de suma importância o 

aprofundamento de questões como essa. 

Será descrita a composição elétrica da subestação estudada, sua importância no contexto 

eletroenergético do Nordeste e, especialmente, do Estado da Bahia. Para isso, será descrita a 

composição elétrica de todos os setores da subestação e também da usina termoelétrica 

existente, embora não tenha sido analisado um incêndio em sua planta nem em seus 

transformadores. Espera-se que este estudo exploratório sirva de base para um maior 

aprofundamento da questão, levando os gestores a verem a necessidade de implementação de 

ações preventivas e corretivas que venham minimizar ou mesmo anular as consequências 

dessas possíveis ocorrências. 

6.3 Descrição da Subestação 

A subestação que é objeto do estudo está situada no Estado da Bahia, na região 

Nordeste, é uma das maiores e mais importantes subestações do sistema eletroenergético do 

Nordeste. Estrategicamente, ela é a principal subestação de suprimento do Estado da Bahia e 

de parte do Estado de Sergipe. É a partir dessa subestação que grandes consumidores 
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industriais e outros de médio porte são supridos de energia elétrica, além de ser um principal 

tronco no sistema interligado, conforme é mostrado na Figura 6.5.  

 

 
Figura 6.5 – Sistema interligado que mostra o intercâmbio de potência durante o mês de abril de 2009 

Fonte: Homepage da Divisão de Estudos Elétricos da Empresa acessada em 20 de maio de 2009 

 

A subestação é composta de um setor de 500 KV, um setor de 230 KV, um setor de 69 

KV e um setor de 13.8 KV.  

6.3.1 Composição do setor de 500 KV  

 O setor de 500 KV possui: 

� Quatro linhas, sendo uma proveniente da Usina de Serra da Mesa, no Estado de Goiás, 

passando pela subestação de Sapeaçu, no município de Governador Mangabeira;  

� quatro autotransformadores de 500/230/13.8 KV de 600 MVA,  

� dois reatores de 500 KV conectados às linhas de 500 KV. 
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Além desses equipamentos principais, existem, ainda 14 disjuntores e várias chaves 

seccionadoras, transformadores de potencial, transformadores de corrente, para-raios e 

bobinas de bloqueios. 

Enfatizando a importância dessa grande subestação, a Figura 6.5 mostra o intercâmbio 

de energia entre as diversas regiões do Brasil no mês de abril de 2009. Nesse contexto, a 

subestação estudada desempenha um papel preponderante para o intercâmbio. Houve uma 

solicitação de 607 MW da região Sudeste para a região Nordeste, e este fluxo teve a 

subestação deste estudo de caso como principal receptora. Outro fato a observar na figura é 

que, como está descrito acima, as usinas de Luiz Gonzaga, Paulo Afonso e Xingó escoam 

grande parte de suas produções por essa subestação. Por essa figura, dá para perceber que um 

colapso originado por incêndios em seus autotrafos de 500 KV poderá trazer, sem dúvida, um 

forte reflexo em todo o sistema interligado. 

6.3.2 Composição do setor de 230 KV 

Esse setor é constituído de: 

� Dezoito linhas de transmissão que saem para outras subestações da capital e do 

interior. Dentre essas dezoito linhas de 230 KV muitas suprem outras subestações, 

dentre as quais uma que alimenta a Subestação de Tomba, de propriedade da 

concessionária Coelba, a qual alimenta a estação de tratamento de água de Pedra de 

Cavalo. Essas subestações, por sua vez, são interligadas às outras subestações, fazendo 

com que quase todo o Estado da Bahia e parte do Estado de Sergipe sejam supridos. 

Além dessas linhas de transmissão que interligam várias outras subestações, existem 

ainda os seguintes consumidores industriais que por ela são alimentados, direta ou 

indiretamente: Braskem Cloro Soda, Braskem, Gerdau, Sibra, Dow Química, 

Caraíbas, Alcan, Ford, Ferbasa, Schincariol, Fafen, Vale do Rio Doce e a COELBA, 

concessionária que distribui energia em baixa e média tensão para todo o Estado da 

Bahia; 

� Dois transformadores 230/69 KV, de 100 MVA cada um, transformam a tensão de 230 

para 69 KV; 

� Um transformador 13.8/230 KV que conecta os dois compensadores síncronos de -

105/+150 MVA ao barramento de 230KV. 
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De igual modo, com relação ao setor de 500 KV em número bem maior, existem 

disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores de potencial, transformadores de 

correntes, para-raios e bobinas de bloqueio.  

6.3.3 Composição do setor de 69 KV: 

No setor de 69 KV, encontra-se apenas um transformador de 69/13.8 KV de 5 MVA, 

duas linhas que saem para uma subestação da concessionária Companhia de Eletricidade da 

Bahia  (COELBA), dois transformadores de aterramento e, de igual modo aos outros setores, 

disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores de correntes, transformadores de potencial 

e para-raios, tudo em menor quantidade. 

6.3.4 Composição do setor de 13.8 KV:  

No setor de 13.8 KV da subestação, ha apenas, dois transformadores de 1 MVA cada 

um, que alimentam os serviços auxiliares da subestação. Nesse setor, embora separados e com 

função de regular o sistema elétrico, existem dois compensadores síncronos de –105/+150 

MVAR, refrigerados por meio do gás hidrogênio. Esses dois equipamentos são máquinas 

girantes para as quais existem inúmeros equipamentos auxiliares de comandos e controles 

mecânicos, hidráulicos e elétricos.   

Ainda como parte que se integra à subestação deste estudo de caso, existe uma usina 

geradora termoelétrica bicombustível, à base de gás natural e óleo diesel, situada dentro da 

mesma área eletrogeográfica. Não se analisará incêndio em suas instalações, até porque essa 

usina só opera em situações de escassez de chuvas e de baixa hidraulicidade, ou seja, quando 

os reservatórios do Nordeste atingem baixos níveis. Além disso, caso haja um incêndio em 

uma das suas cinco unidades transformadoras da subestação, a usina poderá ser facilmente 

isolada, eletricamente, sem maiores consequências para a área eletrogeográfica suprida ou 

atendida pela subestação. Fisicamente, um provável incêndio nessa usina não atingiria a 

subestação, pois essa fica a uma distância considerável.  

Todas as linhas de transmissão, transformadores, reatores, barramentos, transformadores 

de aterramentos são protegidos contra vários tipos de defeitos, controlados e supervisionados. 

Para isso existem inúmeros relés, contactores, instrumentos de medição, de comando e 

controle que desempenham seus papéis fazendo uso de grandezas físicas e elétricas, tais 

como: temperatura, pressão, corrente ou tensão, e para isso é necessária uma grande 
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quantidade de cabos e fios que são alocados em canaletas e galerias, assim como um sistema 

de ar comprimido para comando dos disjuntores. Quando estiverem sendo analisadas as 

consequências de incêndios, ver-se-á quando essa cabeação e fiação são atingidas, indispõem 

não somente o equipamento sinistrado como também grande parte de outros equipamentos 

pelo fato de estarem as ações de proteção, comando, controle e supervisão danificadas, uma 

vez que fazem parte das mesmas canaletas, bandejas e galerias de cabos. 

6.4 Análise de um possível incêndio na SE estudada  

Seguindo a linha proposta por este trabalho, apesar de existirem outros transformadores 

em outros níveis de tensão, foram analisados apenas incêndios nas unidades 

autotransformadoras. Conforme já foi descrito, existem 12 unidades autotransformadoras 

monofásicas de 500/230/13.8 KV em operação, e uma de reserva na SE.  Para se estudar o 

comportamento de um eventual incêndio nessas unidades, serão descritos aspectos 

construtivos que, por certo, influenciarão no desempenho e propagação do incêndio tanto 

quanto no seu combate.  

6.4.1 Layout das unidades autotransformadoras em relação a outros 

equipamentos e pórticos metálicos 

Os bancos de transformadores estudados são equipamentos de grande dimensão 

instalados a céu aberto, dentro de uma área delimitada por alambrado onde também estão 

dispostos todos os outros equipamentos de 500 KV, tais como: reatores, transformadores de 

potencial, transformadores de correntes, etc.  

Dos quatro bancos de autotransformadores, dois e mais a unidade reserva são de 

fabricação Mitsubishi, um de fabricação Alsthom Savoi Siene, e outro de fabricação Ansaldo 

Coensa. A Tabela 6.5 mostra alguns dados sobre os transformadores. Observando-se essa, 

nota-se que os transformadores de fabricação Mitsubshi 05T1 e 05T2 foram fabricados em 

1977 e têm 26 e 29 anos de operação, respectivamente. O de fabricação Alsthom tem 25 anos 

de operação, tendo sido fabricado em 1982. Levando-se em consideração que, segundo alguns 

fabricantes e proprietários, o tempo de vida útil de um transformador de potência é de 25 anos 

então, segundo essa avaliação, esses três transformadores já estão no final do tempo de sua 

vida útil. É certo que os diversos estudos disponíveis não estabelecem uma relação entre 
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incêndios e explosões com o fim da vida útil, porém, levando-se em consideração a curva da 

banheira, verifica-se que os mesmos já ultrapassaram a região de vida útil e, portanto, estão 

muito mais susceptíveis a defeitos. A empresa adota uma política de manter seus 

transformadores em operação até que uma falha mais severa os retire de serviço. Porém, para 

minimizar possíveis danos decorrentes de uma falha, quando os transformadores estão em fim 

do tempo de vida útil, ela procura alocar unidades reserva nas proximidades para uma pronta 

substituição.  

Tabela 6.5 - Dados dos Autotransformadores de 500 KV da Subestação do Estudo de Caso 

Código 

operacional 

Fabricante 

 

Ano de 

fabricação 

Entrada em 

operação 

Tempo de 

operação 

Peso total Altura c/ 

acessórios 

Volume óleo 

t. principal 

05T1 Mitsubishi 1977 07/1983 26 anos 163.000 12.470 38000 

05T2 Mitsubishi 1977 06/1980 29 anos 163.000 12.470 38.000 

05TR Mitsubishi 1977 01/1981 28  anos 163.000 12.470 38.000 

05T3 Alsthom S. 

Sienne 

1982 12/1984 25 anos 207.000 11.250 52.000 

05T4 Ansaldo 

Coensa 

1997 03/1998 11 anos 160.000 12.500 98.800 

 

A Tabela 6.5, dentre outros dados, mostra o volume de óleo contido em cada 

transformador. Vale salientar que os volumes de óleo mostrados são de apenas uma fase por 

banco de transformador. Assim, há um volume de 3 X 38.000 = 114.000 litros de óleo mineral 

para cada banco 05T1 e 05T2; 3 X 52.000 = 156.000 litros para o 05T3 e 3 X 98.800 = 

296.400 litros  para o 05T4 e mais 38.000 litros para a fase reserva, o que perfaz um volume 

total de 718.400 litros de óleo mineral distribuídos entre os transformadores, sem estar aí 

incluído o óleo dos comutadores, que somam juntos 5.000 litros, perfazendo um total geral de 

723.400 litros de óleo.  

A altura desses transformadores, tomando-se os bancos mais altos que são os de 

fabricação Mitsubishi, é de 12,47 m com os acessórios e de 9,16 m sem acessórios. Todas as 

unidades possuem balão de expansão com membrana.  

A altura se reveste de importância, principalmente porque conexões de alumínio e 

estruturas metálicas que sustentam links e barramentos estão próximas dos transformadores. 

Em um eventual incêndio, o calor irradiado pelas chamas pode facilmente comprometer a 

resistência mecânica dessas estruturas, vindo a flambar ou mesmo a ruir, como já aconteceu 
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em outras empresas, e comprometer toda a subestação pelo colapso dos pórticos e estruturas 

metálicas que sustentam os barramentos de 500 KV. 

As unidades transformadoras são alinhadas lado a lado entre paredes corta-fogo que 

distam entre si de uma distância de 13.00 m, têm 8,50 m de largura 0,67 m de espessura e 

9,00 m de altura. Numa situação crítica, na hipótese de incêndio não controlado, em qualquer 

uma das unidades monofásicas, como mostram as Figuras 6.6 a 6.10, as estruturas metálicas 

que sustentam os links, que saem das buchas dos autotransformadores do lado da tensão 

transformada de 230 KV, fixadas sobre as paredes corta-fogo podem ser comprometidas. 

Esses links alimentam as barras 04B1 e 04B2 de 230 KV, das quais saem 18 linhas de 

transmissão que suprem tanto as subestações da capital Salvador como as subestações do 

interior. Como já foi dito, essa subestação está entre as mais importantes do Nordeste pelo 

fato de que ela é a fonte principal de suprimento de 13 consumidores industriais que são 

supridos, alguns, a partir dela própria e de outras subestações na tensão de 230 KV que, por 

sua vez, são por ela supridas. Se uma dessas estruturas metálicas flambar pela ação do calor 

irradiado de um incêndio, poderá comprometer toda a subestação lado 230 KV, causando um 

prejuízo incalculável, isso porque as barras de 230 KV, que são as partes mais vitais dessa 

subestação, são energizadas a partir desses links.  Nesse caso, haverá a atuação das proteções 

elétricas que tirarão de serviço todas as linhas de 230 KV conectadas aos barramentos e, 

consequentemente, todo o setor de 69 KV. O flambamento dos pórticos, as distâncias de 

isolamentos elétricas serão comprometidas e isso fará com que toda a subestação de 230KV 

seja automaticamente desligada.  

Um outro ponto a considerar é que, na hipótese de um incêndio alcançar grandes 

proporções, as fuligens, os vapores metálicos, e a fumaça se depositarão sobre os outros 

equipamentos de 500, 230, 69 e 13.8 KV, fazendo com que os isolamentos elétricos sejam 

rompidos o que também levará as proteções elétricas a atuar, podendo, nesse caso, haver uma 

saída em cascata de toda a subestação, o que fatalmente levará a um colapso em toda a região 

litorânea e parte do interior da Bahia, além de parte do Estado de Sergipe, entre a capital 

Aracaju e interior do estado, pois atuarão proteções como subfrequência, subtensão, 

sobrecarga, etc., as quais causarão um blecaute generalizado. Além disso, poderá vir a ficar 

comprometido todo o sistema elétrico do Nordeste, afetando, inclusive, o sistema interligado 

pela variação de frequência fazendo com que as interligações entre o subsistema do Nordeste 

e das demais regiões sejam desfeitas.  
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Outro sério problema de layout que merece ser destacado é o que está mostrado na 

Figura 6.11, onde se vê uma conexão tubular fixada em todas as paredes corta-fogo. Essa 

conexão é o fechamento em estrela dos lados 230 KV dos autotransformadores. Em caso de 

incêndio essa conexão será desfeita.   

 
Figura 6.6 - Disposição das unidades monofásicas autotransformadoras da SE 

 

Figura 6.7 – Conexão dos autotransformadores para um pórtico intermediário antes de alimentar as 

barras de 230 KV da SE  
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Figura 6.8 - Detalhe da estrutura que suporta as saídas para o lado de 230 KV, sobre as paredes 

corta-fogo  

 

Figura 6.9 - Detalhe da fixação das estruturas que suportam os links 
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Figura 6.10 - Conexão tubular que fecha as ligações estrelas do lado de 230 KV dos 

autotransformadores 

 

Figura 6.11 - Conexão tubular que fecha as ligações estrelas do lado 230KV dos transformadores, 

fixados às paredes corta-fogo 

6.4.2 - Proteções ativas existentes na subestação 

As proteções ativas de combate a incêndios nos autotrafos de 500/230 KV, instaladas na 

subestação deste estudo de caso, resumem-se a 12 extintores de 50 kg sobre rodas, 2 

extintores de 100 kg sobre rodas e 1 extintor sobre rodas de 70 kg todos de pó químico. Em 

recente análise, foi determinada a retirada dos extintores de 70 e 100 kg sobre rodas, devido à 

dificuldade de transporte sobre as britas da cabana até os autotransformadores, para combater 
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eventuais incêndios. Há de se considerar que incêndios ocorridos em transformadores de 

diversas empresas no mundo têm mostrado que vários fatores tornam o combate a incêndios 

em transformadores de potência com extintores portáteis manuais totalmente ineficiente. 

Dentre esses fatores podem-se ressaltar: 

� A grande quantidade de óleo que é expelida e queimada; 

� A grande quantidade de calor desprendido que impossibilita a aproximação do homem 

para o combate o fogo com extintor portátil; 

� A altura do transformador e das possíveis localizações do princípio de incêndio, tais 

como tampa e conexões das buchas; 

� A grande quantidade de fumaça expelida que provoca asfixia e intoxicação; 

� A distância que se tem de percorrer com o extintor sobre as britas, da cabana até o 

transformador; 

� A falta de treinamento e condicionamento físico dos operadores; 

� O vento que dificulta o direcionamento do jato do agente extintor, que pode, inclusive, 

causar acidente no o operador comprometendo sua própria segurança;  

� A sujeira deixada pelo pó químico no local e sobre os equipamentos 

A Figura 6.12 mostra um extintor portátil na cabana, onde é posto de tal forma que, para 

usá-lo, o operador precisa percorrer, da sala de comando até a cabana, aproximadamente uns 

250 m e, a depender da fase em que haja a necessidade de usá-lo, percorrer mais 40 m.  

 
Figura 6.12 – Extintor portátil para combate de incêndios nos autotrafos da SE do Estudo de Caso 
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Em exercícios simulados, os operadores levaram até 15 min para se deslocarem até os 

extintores e desses até as unidades autotransformadoras. Segundo Kaefer &  

Silva (s.d.), a curva-padrão de incêndios é alterada quando existe a presença de 

hidrocarboneto. Na Figura 6.13, observa-se que num tempo bem inferior a 15 minutos, ou 

seja, 900 s, a temperatura do incêndio, com a presença de hidrocarboneto, atinge mais de 1000 
oC. Deduz-se facilmente que é totalmente impossível o acesso humano para combater o 

incêndio, usando apenas extintores portáteis. 

 

 
Figura 6.13 - Curvas do incêndio padrão e com a presença de hidrocarbonetos 

Fonte: Kaefer & Silva (s.d.) 

 
Como já foi discutido em secção anterior, todos os transformadores de potência são 

protegidos por proteções elétricas e mecânicas. De certo modo, essas proteções protegem os 

transformadores contra incêndios e explosões, principalmente as proteções elétricas, que 

atuam com alta velocidade ao retirar as unidades defeituosas de serviço no princípio de 

defeitos internos, como curtos-circuitos entre espiras, formação de gases, sobreaquecimento, 

etc. Vale salientar que tanto as proteções elétricas tanto quanto as proteções mecânicas não 

atuam sobre os incêndios para combatê-los, porém, podem evitá-lo ao perceberem o início do 

defeito, enviando ordem para que o mesmo seja desligado automaticamente em um tempo 
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inferior a 50 ms. Porém, uma vez ocorrendo o princípio de incêndio, as proteções elétricas e 

mecânicas nada podem fazer no sentido de combatê-lo. 

6.4.3 Proteções Passivas  

As proteções passivas contra incêndios não combatem o fogo, mas podem retardar o 

estabelecimento da chama e até evitam maiores consequências. Na SE estudada, existem as 

seguintes proteções passivas:  

� Parede Corta-Fogo - Com exceção da 05TR, que é a unidade autotransformadora 

reserva, todas as 12 unidades são instaladas entre paredes corta-fogo, perfazendo um 

total de 12 paredes. Levantamentos efetuados nos projetos executivos e em campo 

mostram que essas paredes corta-fogo são separadas entre si por uma distância de 

13m. As unidades transformadoras monofásicas são centralizadas e distam cerca de 4 

m das paredes corta-fogo, cujas alturas são de 9,70m. São singelas, com uma largura 

de 8,50 m. 

� Bacias de Contenção - As bacias de contenção são tanques cheios de brita existentes 

sob a base das unidades transformadoras, cuja finalidade é conter o derramamento de 

óleo. Todas as unidades monofásicas possuem em suas bases bacias de contenção. 

Essas bacias são ligadas a uma caixa separadora que fica situada em um lugar 

estratégico para facilitar a coleta de resíduos porventura existentes.   

6.4.4 Plano de emergência de combate a incêndio 

Existe um plano de emergência chamado Plano de Segurança Contra Incêndio. Esse 

plano disciplina as ações a serem realizadas em caso de incêndio nas instalações porém, 

existe a dificuldade de, na hipótese de incêndio, haver um combate efetivo e bem sucedido. 

Isso porque a subestação, em dias feriados e finais de semana assim como fora das oito horas 

de expediente normal, é operada apenas por 3 operadores. Os recursos existentes de combate 

a incêndios na subestação restringem-se a extintores sobre rodas que servem apenas para 

combater princípios de incêndios. 

A usina térmica, embora distante uns 500 m, fica dentro da mesma área e, como é uma 

usina que funciona a gás natural e óleo diesel, ações de prevenção e combate foram mais bem 

definidas. Existe um sistema automático de CO2 para o combate a incêndio nas unidades 

geradoras e uma rede de hidrante com espuma para combate na área de tancagem. Existe 
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ainda uma brigada de emergência que foi criada só para eventos na área da usina termelétrica. 

Para essa equipe, existem dois conjuntos de aproximação ao fogo, contendo capacete, 

balaclava, par de luvas, par de botas, calça, 1 blusão, máscaras  autônomas, ar respirável e um 

carro de emergência  mod. S-10 cabine dupla. Vale ressaltar que em sondagem recente, foi 

dito pelos participantes que existe a ausência de exercícios simulados e com isso há uma certa 

dispersão que, por certo, pesará negativamente em uma atuação real. Vale a pena deixar bem 

claro que a brigada foi concebida para atuar apenas em ocorrências na usina térmica. Conclui-

se, portanto, que para a subestação não existe brigada de emergência.    

A população de trabalhadores no complexo é composta de:  

� Equipe de operadores (3 operadores por turno); 

� Encarregado da instalação, em horário administrativo; 

� Equipe de vigilantes 24 horas (6 vigilantes no turno diurno e 7 no noturno); 

� Equipes de manutenção, em horário administrativo. 

6.4.5 Acionamento do corpo de bombeiros 

A subestação deste estudo de caso dista 27 km da unidade mais próxima do Corpo de 

Bombeiros. Vale salientar que os bombeiros não possuem familiaridade no combate a 

incêndios em subestações, desconhecendo os perigos e riscos existentes, o que dificulta suas 

ações dentro de uma subestação. Até o bombeiro chegar ainda há o problema da distância 

existente entre os locais em que os trabalhadores normalmente ficam e as unidades 

transformadoras. Um combate será dificultado ainda mais caso o sinistro ocorra fora do 

horário de expediente normal ou em fins de semana e feriados, isso porque o número de 

empregados no complexo fica reduzido apenas a 3 operadores e 6 ou 7 vigilantes distribuídos 

nos diversos postos existentes em todo o complexo. É bom salientar que a função principal 

dos operadores da subestação é operar e supervisionar a instalação, regulando e direcionando 

os fluxos de potência, sendo imprescindível sua permanência na sala de comando, o que 

dificultaria o combate a um eventual incêndio.       

6.4.6 Acesso das viaturas do Corpo de Bombeiros 

O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo em sua IT No. 06/2004 (Acesso de 

Viaturas na Edificação e Áreas de Risco), estabelece layout e medidas das vias para o acesso 

das viaturas do Corpo de Bombeiros. Analisando os acessos à subestação deste estudo de 

caso, verifica-se que a mesma não foi devidamente planejada para permitir o acesso de 
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viaturas do Corpo de Bombeiros. O documento citado estabelece vias de acesso com largura 

mínima de 6,00 m, portão de acesso com largura mínima de 4 m e altura de 4,5 m, vias que 

suportem viaturas com peso de 25.000 kg. Essas medidas são atendidas, até porque a área da 

SE é muito grande. Porém, dificuldades são impostas ao acesso das viaturas do Corpo de 

Bombeiros com relação à execução de manobras. Especial atenção deve ser dada com relação 

às distâncias de posicionamento das viaturas às partes energizadas que ofereçam perigo de 

choque elétrico. Verifica-se que há certo problema com relação ao suprimento de água local, 

pois a SE não tem hidrante nem reservatório apropriado para tal fim. O ponto de suprimento 

de água existente é o da usina térmica que, como já foi dito, fica a uns 500 m da SE.     

6.4.7 Impacto na Operação da Subestação e no Sistema Eletroenergético em 

caso de Incêndios nas Unidades Autotransformadoras  

Conforme já foi descrito anteriormente, na subestação estudada estão alocados os 

maiores consumidores industriais do Nordeste. Uma interrupção no fornecimento de energia 

causada por um incêndio nas unidades autotransformadoras será traduzida por severos 

prejuízos que podem, inclusive, resultar em acidentes do trabalho. Na hipótese de um 

incêndio resultar em desligamento das barras de 500 e 230 KV, poderá haver um colapso no 

fornecimento de energia elétrica não somente da Bahia, mas em outros estados da região.  

Outro problema é o impacto produzido na rotina operacional pela logística e processos 

necessários para a remoção e substituição da unidade sinistrada, considerando-se que uma 

ocorrência dessa natureza envolve um grande quantitativo de especialistas das mais diversas 

áreas, tais como: elétrica, civil, mecânica, meio ambiente, segurança do trabalho, etc. 

A Tabela 6.6 apresenta, em ordem de maior severidade, as principais não 

conformidades levantadas na SE do Estudo de Caso versus danos ao negócio, ao meio 

ambiente e a acidentes pessoais. Essa tabela foi elaborada tomando como modelo a 

sistemática apresentada no Capítulo 4, acompanhada de ações que, implementadas, anularão 

essas não conformidades. As mesmas estão ordenadas por grau de dano, a começar por 

aquelas que podem causar um dano maior. Vale ressaltar que a escala de severidade foi feita 

subjetivamente, podendo, em um segundo passo, desdobrar-se em uma matriz não 

conformidades versus consequências e com o auxílio de um Método de Critérios Múltiplos, 

hierarquizar as não conformidades por ordem de maior dano, para ser tomada como uma 

instrumento  de apoio a decisão. 
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Tabela 6.6 - Não conformidades verificadas na subestação do estudo de caso 

 
Situação não 

Conforme/Indesejada 
Impactos de Possíveis Sinistros 

Principais Orientações Origem 
Permanente Temporária Ao Negócio 

Ao Meio 
Ambiente 

Acidentes 
Pessoais 

Ações para 
Adequação 

1-Aos transformadores imersos 
em grande quantidade de óleo 
mineral recomenda-se a 
utilização de sistema 
automático de water spray ou 
espuma-water spray como 
proteção contra incêndios.  

NFPA 851 X  Interrupção do fornecimento de 
energia; danificação de outros 
equipamentos; multas 
contratuais; demandas judiciais; 
aumento do custo da produção; 
maculação da imagem da 
empresa; multa dos órgãos 
reguladores, perturbação 
funcional, gastos com horas 
extras; gastos com a retirada e 
substituição do equipamento; 
sobrecarregamento de outras 
subestações; queda da qualidade 
com variação de tensão e 
frequência do sistema, etc. 

 

Poluição 
do ar e do 
solo e 
possível-
mente do 
lençol 
freático, 
contamina
ção de 
rios, etc. 

Queimaduras; 
lesões por 
impacto de 
fragmentos; 
intoxicação; 
cegueira 
temporária; 
alterações de 
ordem 
emocional; 
lesões por 
esforços 
físicos no 
combate ao 
incêndio. 

Dotar os 
autotransformadores de 
sistema de detecção,  
alarme e de combate 
automático water 
spray, e rede de 
hidrante 

2-As paredes tipo corta-fogo 
não devem ser utilizadas como 
meio de suporte de 
equipamentos, tais como: 
barramentos, isoladores, 
suportes e pára-raios e outros. 

NBR 13231 – 
Proteção contra 
Incêndio em 
Subestações 
Elétricas 
Convencionais, 
atendidas e não 
atendidas, de 
Sistema de 
Transmissão 

X  Interrupção do fornecimento 
com desligamento geral da 
subestação; sobrecarregamento 
das linhas de transmissão e 
outras subestações; destruição de 
pórticos e links para barramentos 
de 230 KV; sobrecarregamento 
de outras subestações; queda da 
qualidade com variação de 
tensão e frequência do sistema. 

 Lesão por 
esforço físico 
no comando 
manual de 
chaves 
seccionadoras  
lesão por 
queda e 
projeção de 
peças. 

Remover de sobre as 
paredes corta-fogo as 
estruturas metálicas; 
retirar de sobre as 
paredes corta-fogo as 
conexões tubulares de 
fechamento estrela do 
lado de 230KV. 

3-Porões, túneis e os poços de 
cabos nas subestações devem 
ser dotados de sistemas 
automáticos de extinção de 
incêndios. 

 

Ainsworth 
(2008) 

 X Destruição de toda a cabeação de 
força, comando, proteção, 
controle e supervisão; 
indisponibilidade de vários 
equipamentos por dias e até 
semanas; interrupção do 

Poluição 
do ar e do 
solo com 
resíduos 
da 
combustão

Queimaduras; 
choque elétri- 
co; intoxica-
ção; lesão por 
esforço físico 
no combate; 

Dotar os poços e 
porões e galerias de 
cabos da SE de sistema 
de detecção, alarme e 
combate automático de 
incêndio . 
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Situação não 
Conforme/Indesejada 

Impactos de Possíveis Sinistros 

Principais Orientações Origem 
Permanente Temporária Ao Negócio 

Ao Meio 
Ambiente 

Acidentes 
Pessoais 

Ações para 
Adequação 

fornecimento; multas 
contratuais; demandas judiciais, 
multas dos órgãos reguladores; 
aumento do custo da produção; 
grande repercussão na operação 
da SE; sobrecarregamento de 
outras subestações. 

; poluição 
dos locais 
de 
trabalho. 

lesão por es- 
 forços físicos 
no comando 
de chaves séc- 
cionadoras  
cegueira 
temporária. 

4-Os montantes de cabo exigem 
a atenção particular por causa 
da taxa rápida de propagação do 
fogo verticalmente. O fogo 
deve ser confinado em cada 
piso e/ou cada piso ser provido 
com os sistemas de extinção de 
incêndios. 

 

Ainsworth 
(2008) 

X  Possibilidade de destruição de 
toda a cabeação de comando, 
controle, supervisão, proteção 
força, indisponibilidade de 
vários equipamentos, interrupção 
no fornecimento, aumento do 
custo da produção; multas 
contratuais; multa dos órgãos 
reguladores; demandas judiciais; 
sobrecarregamento de outras 
subestações; queda na qualidade 
do sistema por variação de 
frequência e tensão.  

Poluição 
do ar e do 
solo por 
resíduos 
da 
combus-
tão; 
poluição 
do local do 
trabalho. 

Intoxicação; 
cegueira 
temporária; 
choque 
elétrico; lesão 
por esforço 
físico no 
combate ao 
incêndio. 

Dotar cada pavimento 
do prédio de comando 
nas galerias e porões 
de cabos de um sistema 
de detecção e alarme e 
de sistema automático 
de combate; vedar com 
material antechama, as 
passagens da cabeação 
de um pavimento para 
outro. 

5-Para as aberturas e espaços 
entre os equipamentos, aplicar o 
revestimento de cabo para, por 
exemplo, 500 milímetros em 
ambos os lados das 
possibilidades de 
seccionamento do fogo. 

 

Ainsworth 
(2008) 

 X Destruição de uma porção maior 
de cabos pelo alastramento do 
fogo; indisponibilidade de 
equipamentos; aumento do custo 
da produção; destruição de 
grande parte da cabeação. 

Poluição 
do ar e do 
solo.  

Intoxicação; 
cegueira 
temporária; 
choque ele-
trico; lesão 
por esforço 
físico no 
combate ao 
incêndio. 

Aplicar material 
retardante de chama 
em secções da 
cabeação, de maneira 
que o fogo fique 
confinado a pequenos 
trechos. 

6-A passagem de estruturas 
sobre reatores e 
transformadores de potência 
deve restringir-se às essenciais. 

Idem à NBR 
13231 – 
Proteção contra 
Incêndio em 
Subestações 

X  Interrupção do fornecimento 
com desligamento geral da 
subestação; sobrecarregamento 
das linhas de transmissão e 
outras subestações; destruição de 

Poluição 
do ar e do 
solo com 
resíduos 
da 

Intoxicação; 
cegueira 
temporária; 
lesão por 
esforço físico 

Aplicar material 
retardante de chamas 
nas estruturas que, por 
sua disposição e 
proximidade do 
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Situação não 
Conforme/Indesejada 

Impactos de Possíveis Sinistros 

Principais Orientações Origem 
Permanente Temporária Ao Negócio 

Ao Meio 
Ambiente 

Acidentes 
Pessoais 

Ações para 
Adequação 

Elétricas 
Convencionais, 
atendidas e não 
atendidas, de 
Sistema de 
Transmissão. 

pórticos e links para barramento 
de 230 KV.  

combustão no combate ao 
incêndio; 
lesão por 
queda de 
material. 

equipamento, possam  
ter suas resistências 
mecânicas diminuídas 
vindo a flambar, 
provocando um 
desligamento em 
cascata da SE. 

7-Canaletas distintas devem ser 
previstas para abrigar cabos e 
tubulações, sendo utilizados 
suportes de material 
incombustível. Admite-se a 
utilização de barreiras de 
proteção. 

idem à NBR 
13231 – 
Proteção contra 
Incêndio em 
Subestações 
Elétricas 
Convencionais, 
atendidas e não 
atendidas, de 
Sistema de 
Transmissão 

X  Interrupção parcial do 
fornecimento; 
sobrecarregamento das linhas de 
transmissão e outras 
subestações; danificação de 
grande parte de cabeação de 
proteção, comando, controle e de 
força; danificação da tubulação 
de ar comprimido de disjuntores; 
indisponibilidade dos disjuntores 
e equipamentos principais, tais 
como: linhas, trafos, reatores, 
compensadores síncronos, etc. 

Poluição 
do ar e do 
solo com 
resíduos 
da 
combustão 

Intoxicação; 
cegueira 
temporária; 
perda de 
audição pelo 
estampido da 
explosão do 
sistema de ar 
comprimido; 
lesão por 
esforço físico 
no combate ao 
incêndio; 
lesão por 
projeção de 
material  

Colocar barreiras 
contra a propagação  
com espaçamento 
adequado; separar a 
cabeação das 
tubulações de ar 
comprimido; revestir 
os cabos com proteção 
ante chama.  

8-Os cabos nas canaletas devem 
ser segregados e revestidos de 
material ante  chama 

 

Ainsworth 
(2008) 

 X Interrupção do fornecimento de 
energia com indisponibilidade de 
vários equipamentos; 
danificação de grande 
quantidade de cabos de controle, 
de comando, de proteção, de 
força, de canaletas; aumento do 
custo da produção; maculação da 
imagem da empresa; multa dos 
órgãos reguladores; 
sobrecarregamento de outras 
linhas e subestações. 

Poluição 
do ar.  

Lesão por 
impacto e 
lançamento de 
fragmentos, 
intoxicação; 
queimaduras; 
choque 
elétrico; 
cegueira 
temporária. 

Segregar os cabos por 
função e revesti-los 
com material ante 
chamas 
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Situação não 
Conforme/Indesejada 

Impactos de Possíveis Sinistros 

Principais Orientações Origem 
Permanente Temporária Ao Negócio 

Ao Meio 
Ambiente 

Acidentes 
Pessoais 

Ações para 
Adequação 

9-A prevenção de 
derramamento, medidas e 
planos de controle devem 
incluir disposições para  o 
derrame de óleo do 
transformador, em caso de 
incêndio ou em funcionamento 
normal.  

 

NFPA 851  X Indisponibilidade do 
equipamento; aumento do custo 
da produção; maculação da 
imagem da empresa; multa dos 
órgãos reguladores; queda de 
qualidade do sistema; multa dos 
órgãos ambientais. 

Contamina
ção do 
solo, do 
lençol 
freático e 
dos rios; 
multa do 
órgão 
ambiental. 

Lesão por 
queda,  
escorregamen-
to e esforço 
físico. 

Aprimorar as 
inspeções; implantar 
um plano de 
contingência; treinar os 
brigaditas no plano de 
contingência; elaborar 
estratégia para, em 
caso dessa ocorrência, 
usar material 
absorvente. 

 
 

10-O acesso para combate 
contra o incêndio a todas as 
áreas do equipamento deve ser 
plenamente conhecido e 
desobstruído. 

Ainsworth 
(2008) 

 X Demora e ineficiência no 
combate ao incêndio; 
alastramento das chamas; 
incêndio fora de controle; 
possibilidade de atingir outros 
equipamentos; desordenamento 
das ações; indisponibilidade de 
equipamentos. 

Poluição 
do ar e 
solo. 

Lesão por 
esforço físico; 
cegueira 
temporária; 
lesão por 
queda. 

Delimitar e sinalizar  
rotas dos extintores até 
as unidades 
autotransformadoras; 
treinar brigadistas. 

11-A selagem da subestação 
contra insetos é importante, 
porque os ratos podem mastigar 
a isolação dos cabos, causando 
dano e gerando falhas que 
podem levar a incêndios. 

 

Ainsworth 
(2008) 

 X Destruição de uma porção maior 
de cabos pelo alastramento do 
fogo; indisponibilidade de 
equipamentos; aumento do custo 
da produção; destruição de 
grande parte da cabeação. 

Poluição 
do ar. 

Intoxicação; 
cegueira 
temporária; 
choque 
elétrico; lesão 
por esforço 
físico no 
combate ao 
incêndio. 

Eliminar insetos, 
animais roedores, 
répteis, sarigués, vedar 
painéis e cubículos, 
inspecionar armários.  

12-Meios de isolamentos 
devem ser previstos de modo a 
evitar a penetração de óleo 
isolante ou detritos nas 
canaletas. 

idem à NBR 
13231 – 
Proteção contra 
Incêndio em 
Subestações 

 X Interrupção parcial do 
fornecimento; 
sobrecarregamento das linhas de 
transmissão e outras 
subestações; danificação de 

Poluição 
do ar e do 
solo com 
resíduos 
da 

Intoxicação; 
cegueira 
temporária; 
lesão por 
esforço físico 

Certificar-se de que, 
em havendo vazamento 
de óleo, as canaletas 
não serão atingidas. 
Caso positivo, 
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Situação não 
Conforme/Indesejada 

Impactos de Possíveis Sinistros 

Principais Orientações Origem 
Permanente Temporária Ao Negócio 

Ao Meio 
Ambiente 

Acidentes 
Pessoais 

Ações para 
Adequação 

Elétricas 
Convencionais, 
atendidas e não 
atendidas, de 
Sistema de 
Transmissão 

grande parte da cabeação de 
proteção, comando, controle e de 
força. 

combustão no combate ao 
incêndio; 
lesão por 
queda de 
material. 

providenciar uma 
alternativa para 
eliminar essa 
possibilidade. 
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7 RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÃO   

Apenas recentemente, pelo menos no Brasil, tem crescido a preocupação com os 

incêndios e explosões de transformadores de potência. Isso justifica a ausência quase 

completa de outras proteções ativas, a não ser extintores portáteis, nas subestações projetadas 

e construídas há mais de 10 anos. Em função disso, a subestação do estudo de caso enquadra-

se na relação das que, em seus projetos, não foram consideradas tais proteções.   Para 

minimizar os danos e impactos advindos de incêndios e explosões, é fundamental que sejam 

observadas as recomendações específicas para a subestação do estudo de caso:  

� Implantar um sistema de detecção, alarme e combate automático de incêndio nos 

autotransformadores à base de água pressurizada water spray;  

� Implantar uma rede de hidrantes para combate a incêndios nos autotransformadores; 

� Dotar o porão da sala de comando de um sistema de detecção, alarme e combate 

automático de incêndios; 

� Revestir a cabeação do porão e outros ambientes do prédio de comando com material 

retardante de chama; 

� Retirar de sobre as paredes corta-fogo as estruturas metálicas que sustentam os links 

que alimentam as barras de 230 KV; 

� Modificar o arranjo, retirando das paredes corta-fogo as conexões tubulares que fazem 

o fechamento das ligações estrela do setor de 230 KV, de tal forma que as tornem 

menos vulneráveis, na hipótese de incêndios; 

� Revestir os pórticos metálicos que possam ser comprometidos pelo calor irradiado de 

incêndios nos autotransformadores de material retardante de chamas; 

� Revestir os cabos situados nas canaletas de material retardante de chamas; 

� Verificar e colocar barreiras nas canaletas que se interligam com a sala de comando, 

de forma a não permitir que, em caso de derramamento de óleo, o mesmo não chegue 

ao porão da sala de comando; 

� Avaliar e, se for o caso, promover uma proteção adequada para os armários de 

interligação dos autotransformadores com a fase reserva; 

� Melhorar as vias externas que dão acesso ao pátio, de maneira que permita a entrada e 

saída rápida das viaturas do corpo de bombeiros; 
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� Manter intercâmbio, treinamentos e exercícios simulados com a equipe do Corpo de 

Bombeiros, permitindo que a mesma se familiarize com a planta, a fim de propiciar 

um combate nas unidades autotransformadores na hipótese de incêndios; 

� Adotar uma rotina de inspeção no sistema de drenagem do óleo, visando manter o 

sistema desobstruído com relação a sedimentos e outros materiais; 

� Dotar a subestação com uma brigada de emergência e criar uma sistemática para 

mantê-la sempre alerta e disponível; 

� Procurar manter um sistema de cooperação mútua de atuação em ocorrências com as 

empresas mais próximas; 

� Manter ou, se for o caso, dada a importância da subestação e o tempo de vida útil dos 

autotransformadores, diminuir o espaçamento entre as coletas e análise cromatográfica 

do óleo mineral;  

� Adotar, para além da rotina, ações de inspeção e manutenção preventivas, 

principalmente observando os flanges e conexões, de modo a evitar vazamento e a 

possibilidade de contaminação do óleo mineral;  

� Evitar sobrecarregamento dos autotransformadores; 

� Manter sempre disponível e sem pendência de manutenção todo o sistema de 

resfriamento dos autotransformadores, ou seja, radiadores, ventiladores e bombas de 

circulação do óleo; 

� Dar especial atenção ao estado de conservação das buchas, com relação a vazamentos, 

fissuras, quebras de isoladores, estado de pureza do óleo mineral; 

� Dar especial atenção aos estados de conservação e funcionamento dos comutadores 

automáticos de tap em carga, atentando com mais frequência para o estado de 

conservação do óleo e dos contatos, bem como de seus outros componentes. 

A proteção ativa contra incêndios em transformadores de potência dotada de detecção, 

alarme e combate automático por meio de water spray, é uma proteção que é aplicada, dentre 

outros países, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão e por algumas empresas brasileiras. 

Segundo alguns relatos, o sistema tem garantido resultados satisfatórios e é recomendado aqui 

pelas seguintes razões: 

� O sistema de detecção e alarme tem a capacidade de detectar o princípio de incêndio, 

antes de ele se estabelecer, por meio de sensores de temperatura estrategicamente 

distribuídos em volta do transformador, os quais, normalmente, são ajustados para 

ativar o sistema automático de combate quando detectarem uma temperatura de 79ºC; 
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� Alarma e sinaliza remotamente, oferecendo uma informação rápida e precisa, para que 

operadores e mantenedores tomem outras providências com relação à estabilidade e à 

continuidade do fornecimento de energia; 

� Bem projetado, o sistema automático de water spray, pode ter a velocidade e a pressão 

da água necessárias para retirar o calor, apagar o fogo e abafar o equipamento 

sinistrado, retirando o oxigênio e não permitido que haja uma reingnição;  

� Uma vez que o sistema envolve o equipamento sinistrado com uma cortina de água, 

retira calor do fogo e não permite que outros equipamentos adjacentes sejam atingidos 

pelo calor, o que poderia provocar um desligamento em cascata; 

� O sistema water spray é limpo ambientalmente, já foi provado que é eficiente e não 

deixa resíduos nem sujeira adicional; 

� Caso não tenha havido maiores danos no equipamento sinistrado devido à velocidade 

com que o sistema atua, o transformador poderá voltar à operação em um tempo bem 

menor do que, por exemplo, um sistema de água com espuma, ou um sistema à base 

de pó químico, que carecem que se faça limpeza no transformador após suas atuações; 

� O sistema automático de water spray não necessita de ação humana para ser ativado, 

não oferece risco de acidentes para as pessoas, pode ser usado em ambientes abertos 

ou fechados, não danifica o equipamento sinistrado nem outros equipamentos 

adjacentes; 

� O agente extintor a água, é relativamente barato, é de fácil aquisição e armazenamento 

e, depois de usado, pode ser reaproveitado; 

� O sistema water spray é barato, de fácil manutenção e pode ser ampliado para outras 

unidades futuras; 

� O sistema water spray não é invasivo, isto é, não altera as condições construtivas e 

nem operacionais do transformador. 

Espera-se que o resultado desse trabalho contribua para despertar a consciência de todos 

os profissionais que, de maneira direta ou indireta, estão ligados aos sistemas elétricos de 

potência, a fim de que venham a contribuir para a adoção de medidas preventivas eficazes 

contra incêndios e explosões, em transformadores, de modo a evitar acidentes que, em sua 

maioria, são considerados catastróficos. As ações consideradas devem principiar com a 

escolha do local do empreendimento, com a concepção do projeto da subestação, com a forma 

e maneira de montar, operar e manter.  Uma vez que os riscos e o peso do impacto econômico 

resultante de um incêndio ou explosão em transformadores são volumosos, eles podem 
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comprometer seriamente a saúde financeira da organização. Se medidas preventivas forem 

adotadas, certamente trarão um retorno efetivo em termos de confiabilidade e disponibilidade, 

o que resulta na manutenção de receita para a empresa.  

Espera-se, também, que os dados levantados e estudados possam servir de ponto de 

partida para a adoção de melhores práticas operacionais e de manutenção, assim como para a 

elaboração de um plano de emergência que enfrente a tais ocorrências e, finalmente, espera-se 

que este trabalho sirva para despertar nos gestores a necessidade de dotar os transformadores 

de uma proteção adequada contra incêndios, a fim de garanti a continuidade e a qualidade dos 

serviços prestados.    
Incêndios, explosões, poluição do meio ambiente, acidentes do trabalho constituem os 

mais sérios eventos que podem afetar a vida, missão e objetivos de uma organização. O risco 

de um incêndio catastrófico em um transformador corretamente inspecionado, testado e 

mantido é pequeno. Uma manutenção apropriada e a realização dos testes completos 

impedirão ou detectarão muitos eventos básicos que poderiam conduzir à explosão e/ou ao 

incêndio. Os eventos imprevistos, tais como: defeitos de projeto, impulsos de tensão, curtos- 

circuitos, dano estrutural, deterioração inesperada e rápida da isolação, ou sabotagem, e 

mesmo os erros na manutenção podem conduzir a incêndios no transformador, e as 

consequências podem ser severas. Alcançar os objetivos desejados de proteção contra 

incêndios e explosões de transformador pode ser dispendioso. No entanto, esse custo pode ser 

previsível. Será muito mais caro e difícil reparar estruturas, substituir equipamentos 

adjacentes, efetuar a limpeza de derramamento de óleo que contamina o meio ambiente e 

principalmente o lençol freático, arcar com processos judiciais de reparação de perdas e 

danos, dentre outros. Incêndios em transformadores danificam a propriedade, o meio 

ambiente, o negócio e a imagem da empresa e podem ceifar vidas humanas, para as quais não 

existe preço nem reparação.  

Na subestação do estudo de caso, conclui-se que as correções a serem implementadas 

para uma boa proteção demandariam um elevado custo. Cabe aos decisores avaliar o 

custo/benefício e decidir pela implementação de proteções adequadas ou assumir os riscos de 

sua não implementação. 

Uma sugestão para outro trabalho é usar a matriz de não conformidades versus 

consequências, levantar os custos e por meio de um método multicritério, hierarquizar as não 

conformidades em termos de severidades versus custo para apoiar a tomada de decisão sobre 

qual delas deve ser primeiramente eliminada. 
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Notícia publicada na Internet 

Tokyo, 22 de maio  

Japão lança plano preventivo contra incêndios 

Empresas criaram medidas extras para se proteger de acidentes como o ocorrido em 

Kashiwazaki-Kariwa  

Tokyo - ipcdigital.com e agências  

 

As companhias elétricas do Japão anunciaram, na última quinta-feira (26), um plano de 

medidas para fortalecer a aptidão dos seus funcionários no combate de incêndios em suas 

usinas de força nuclear, em resposta aos prejuízos que estão sendo arcados pela central de 

Kashiwazaki-Kariwa. A unidade ficará pelo menos um ano fechada para se reestruturar, após 

o terremoto do dia 16. 

A maior central nuclear do mundo em capacidade foi fortemente atingida pelo sismo de 

6,8 graus na escala Ritcher que sacudiu a província de Niigata na semana passada, inclusive 

com vazamento de material radioativo no meio-ambiente. 

Segundo a emissora pública de televisão NHK, o tremor desencadeou um incêndio em 

um dos transformadores que havia fora dos reatores da usina. Funcionários da empresa foram 

criticados por terem sido lentos no combate ao fogo. 

Para evitar que isso volte a acontecer, todas as centrais nucleares do país colocarão 

pessoal de plantão 24 horas por dia em suas instalações. Caminhões de combate a incêndio 

com produtos químicos também serão deslocados para todas as 11 usinas japonesas que 

atualmente não têm este tipo de veículo.  

Depois do incidente, todas as firmas de força elétrica verificaram sua aptidão de 

combate a incêndio em suas respectivas instalações. Elas disseram que tal qual Kashiwazaki-

Kariwa, o seu aparato contra incêndio era inadequado, e isso inclui as brigadas de combate a 

incêndios, os caminhões do corpo de bombeiros e o sistema de informação que emite 

notificações de alerta para autoridades do setor. 
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Notícia publicada na Internet 

 

Quarta, 9 de abril de 2008, 16h01 Atualizada às 20h07  

 

SP: incêndios atingem 2 subestações de energia 

Dois transformadores de energia elétrica pegaram fogo na tarde de hoje em São Paulo, 

após a ocorrência de explosões. Nos dois locais o fogo já foi controlado. Um dos focos de 

incêndio ocorreu na subestação de transmissão de energia elétrica de Pirituba, zona 

norte da cidade, e o outro na subestação de Guarulhos, município vizinho. Somente em 

São Paulo, 318 mil unidades consumidoras tiveram corte no fornecimento de energia. 

Em Guarulhos, o número não foi fornecido. 

 Mais de 300 mil ficam sem luz em SP 

 Veja o local do incêndio na zona norte 
 vc repórter: mande fotos e notícias 

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio em Pirituba ocorreu na 
Avenida Paula Ferreira, no número 965. Nove viaturas foram encaminhadas ao local. Os 
Bombeiros informaram que não há registro de feridos. 

Segundo a AES Eletropaulo, concessionária responsável pela distribuição de energia, por 
conta do incêndio em Pirituba, 318 mil pontos consumidores ficaram sem luz por 17 minutos 
nas zonas norte e oeste da cidade. A rede foi desligada a pedido dos Bombeiros. 

No entanto, a empresa informa que 70% dos imóveis tiveram o fornecimento restabelecido às 
16h20. Os outros 30% foram restabelecidos às 16h28. 

Em Guarulhos, a empresa Bandeirante Energias do Brasil, responsável pela subestação, não 
soube informar quantos imóveis foram atingidos pelo corte de energia elétrica. 

A empresa afirma que já está providenciando a troca do transformador afetado. O aeroporto 
de Guarulhos, que fica na região, está funcionando normalmente. 

Em nenhum dos casos a causa dos incêndios foi divulgada. Peritos irão ao local para analisar 
as ocorrências. 

Trânsito 
A queda de energia interrompeu o funcionamento de semáforos em vários cruzamentos da 
cidade. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, 13 cruzamentos chegaram a ficar 
sem a sinalização. Na avenida Francisco Matarazzo, na região da Barra Funda, zona oeste, a 
lentidão no sentido centro ia do viaduto Antarctica até a rua Cardoso de Almeida. 
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Fogo atinge a subestação de energia de Pirituba, na zona norte de São Paulo 
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Tradução do Item 18 do Apêndice do “RECLAMATION – Managing Water In the 

West . Facilities Instrictions, Standards, and Techniques Volume 3-32  do U.S.A 

Departament of the Interior Bureau of Reclamation Denver, Colorado. 

 

DISPOSIÇÕES ALTERNATIVAS À SUPRESSÃO E CONTENÇÃO AO FOGO 

  

As exigências de proteção contra incêndios em transformador descritas neste volume 

aplicam-se aos transformadores que são imersos em óleo mineral usado como dielétrico. Tais 

transformadores são sujeitos à falha e a incêndios por causa da natureza explosiva e 

combustível natural do óleo, além de este óleo ser ambientalmente hostil, sendo tóxico e não-

biodegradável. A supressão de incêndio é exigida geralmente assim como paredes corta-fogo 

e possivelmente a separação física. A retenção exigida pode tornar-se complicada porque é 

necessário conter a água da extinção do incêndio além do óleo derramado do transformador. 

As exigências de proteção contra incêndio requeridas para transformadores que têm como 

dielétrico óleo mineral pode ser cara, demoradas, e complexa.  

No lugar de trazer as instalações existentes até os padrões deste volume, a respeito da 

supressão de incêndio, das barreiras, da separação, e da retenção do óleo/água para 

transformadores à base de óleo mineral, muitos transformadores podem ser candidatos para o 

retrofill (ou a recolocação) com fluido isolante à base de éster. O uso de fluido à base de éster 

pode abrandar a necessidade para estas provisões extensivas da supressão e da retenção de 

incêndio.  

O fluido isolante à base de éster corretamente fabricado e aplicado é suficientemente 

menos inflamável do que o óleo mineral e o sistema de supressão de incêndio pode ser 

eliminado completamente. Os pontos de inflamabilidade e o ponto de fulgor estão bem acima 

de 300 graus centígrado (°C). A companhia de seguros indica que usando o fluido isolante à 

base de éster aprovado, a proteção de pulverizador de água e as barreiras não são necessárias 

se o afastamento mínimo é estabelecido. Este afastamento, entre transformadores e 

edificações ou entre os transformadores e o outro equipamento (que incluem outros 

transformadores), é aproximadamente 5 pés, muito menos exigido do que para os baseados 

em óleo mineral. É provável que os transformadores recentemente instalados já cumpram esta 

exigência mínima do espaço.  

Além do que a eliminação da supressão de incêndio, das barreiras, e das exigências de 

separação; o meio ambiente, a segurança, e o seguro podem ser realçados com fluido à base 
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de éster. Os benefícios ambientais incluem menos impacto no caso de um derramamento ou 

incêndio e a limpeza não é tóxica. A segurança é reforçada desde que a explosão do 

transformador seja essencialmente eliminada. A segurança é reforçada fornecendo menos 

volatilidade e conseqüentemente um alvo menos atrativo.  

Um transformador existente mudado para fluido à base de éster, as exigências ou os 

custos de proteção de incêndio que podem ser eliminados incluem:  

� A supressão ativa de incêndio não é necessária pois o risco de incêndio é 

essencialmente eliminado; 

� A bacia de contenção para a água usada para suprimir um incêndio. A bacia de 

contenção para o líquido do transformador continua sendo exigida;  

� Barreiras de paredes corta-fogo; 

� Separação física aumentada; 

� Custos de manutenção e de recolocação para sistemas de supressão e de retenção de 

incêndios; 

� Custo de limpeza dos resíduos tóxicos resultantes do derramamento de óleos mineral; 

� Treinamento e documentação exigidos para sistemas de supressão do incêndio; 

As desvantagens de transformadores modificados com fluidos à base de éster incluem:  

� O fluido à base de éster é aproximadamente 5 vezes mais caro que o óleo mineral; 

� É exigida uma indisponibilidade; 

� Eliminação do óleo mineral; 

� Modificações na análise de gases dissolvidos  

Para outras considerações, veja o apêndice B. 

Em adição às mudanças aplicadas, fluidos à base de éster devem ser seriamente 

considerados quando especificado a um novo transformador.  

Os fluidos isolantes à base de éster são categorizados como “naturais,” sendo produzido 

das sementes comestíveis (óleo vegetal), e “sintéticos”. Enquanto qualquer um é superior ao 

óleo mineral na combustibilidade reduzida, os líquidos naturais do éster são muito menos 

caros do que ésteres sintéticos. Baseado em considerações e no custo técnico, os líquidos 

isolantes à base de éster naturais são atualmente a melhor alternativa ao óleo mineral.  Os 

fluidos à base de Éster foram provados para retardar a deterioração do papel isolante. Os 

fabricantes afirmam que a vida do papel pode ser estendida por 500 por cento nos 

transformadores novos isolados com fluidos à base de éster. Estas afirmações são baseadas 

em dados de laboratório. Dado que este líquido esteve no serviço de campo por menos de 30 
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anos, uma estimativa conservadora de um aumento da vida do papel de 25 por cento é 

razoável a expectativa até uma experiência de campo mais adicional é somada aos dados 

empíricos coletados. Mesmo esta estimativa conservadora indica as grandes economias 

potenciais. O apêndice B fornece mais detalhe sobre fluidos à base de éster e considerações 

para a mudança. 

Uma análise econômica deve ser executada para determinar se é vantajoso continuar a 

operar um transformador isolado à base de óleo mineral com acompanhamento de medidas da 

supressão de incêndio e da retenção ou a mudança do transformador com fluido à base de 

éster. Cada instalação deve ser avaliada individualmente desde que há uma grande variação de 

local para local a respeito da proximidade do transformador à planta e a outro equipamento, 

do status de sistemas de supressão de incêndio, da suficiência de sistemas de retenção, e dos 

outros fatores.  

O apêndice C inclui um exemplo de uma análise econômica para comparar a alternativa 

de operar um transformador de óleo mineral existente em concordância com este volume para 

mudança para um transformador com o fluido à base de èster.  

Este tipo de análise é melhor executada usando uma comparação de custo do ciclo de 

vida baseada em cálculos do valor atual durante um período aproximadamente da vida 

prevista do transformador (com a vida do papel isolante prolongada tornada possível com 

fluido à base de éster) a fim de permitir um ciclo da recolocação. O leitor pode escolher 

modificar as suposições no exemplo para ajustar circunstâncias locais. Para o auxílio em 

executar a análise econômica local-específica, contate o grupo de economia do centro de 

serviço técnico (CST) (D-8270) em 303-445-2724. 

Baseado nas conclusões desta análise a segurança  ambiental, e os critérios de seguro, 

transformadores modificados com fluidos à base de éster devem seriamente ser considerados 

como uma alternativa no lugar, ou além do que, de outras medidas de proteção contra 

incêndios.  

Na altura da publicação inicial deste volume, a Reclamation não tem nenhuma 

experiência direta com uso de fluidos isolante à base de éster em grandes transformadores de 

potência. A experiência da indústria com fluidos isolante à base de éster em transformadores 

médios e grandes é limitada. Somente recentemente fabricantes dos transformadores maiores 

têm começado oferecer fluidos isolantes à base de éster como uma opção ao de óleo mineral. 

Entretanto, todas as indicações são que os fluidos isolantes à base de éster são inteiramente 

satisfatórios para grandes transformadores e modificações. Conseqüentemente, recomenda-se 



Anexo 3                                     Disposições Alternativas à supressão e Contenção ao Fogo  

118 

que cada nova modificação potencial à base de éster a instalação do fluido isolante esteja 

considerados em uma base individual e na concordância com os fabricantes do fluido e do 

transformador. Para mais informação em fluidos isolante à base de éster, contate o grupo da 

pesquisa Hydroelectric do CST e de serviços técnicos (D-8450) em 303-445-2300, e o grupo 

do sistema elétrico em 303-445-2850. 

APÊNDICE B - FUIDOS DIELÉTRICOS PARA TRANSFORMADOR À BASE DE ESTER 

Reclamation transformador de potência tradicionalmente têm sido isolados com óleos mineral 

isolantes os quais são utilizados nos transformadores desde o final dos anos 1800.  

Os óleos minerais têm se mostrado confiável como um isolante médio, mas têm desvantagens: 

� Combustibilidade - explosão e incêndio causam danos colaterais para equipamentos e 

edificações adjacentes. Supressão de incêndios, barreiras de parede, e grande 

separação física são prática para reduzir este risco; 

� Ecologicamente não amigavel - óleo derramado deve ser tratado como resíduos 

tóxicos. Óleo mineral que escapa para a água (tais como rios) é especialmente 

prejudicial, óleo mineral não é biodegradável, contenção secundária deve ser utilizada, 

se a água para supressão de incêndio, é aplicada; a contenção pode ser complicada e 

cara; 

� Encurtado tempo de vida útil do papel isolante - água presa no papel encurta a vida do 

papel e do transformador. Água é minimamente solúvel em óleo mineral.  

Óleos askareis foram promovidos anos atrás para abordar preocupações quanto à 

segurança de incêndios, mas estes caíram desvalidos e foram limitados porque continham 

PCB que são classificados a representar riscos para a saúde e não são biodegradáveis. 

Askareis não são mais permitidos nos transformadores Reclamation.  

“Fluidos de transformador menos inflamáveis” (mínimo ponto de fulgor 300 ° C), sob a 

forma de alto peso molecular, hidrocarbonetos (HMWH) têm sido amplamente utilizados na 

indústria por muitos anos. Estas discussões com relação à segurança contra incêndio mais 

uma vez que é a base da preocupação de óleos minerais, que são cada vez mais restringida 

pela regulamentação ambienta, e derramamentos devem ser considerados e tratados como 

produto tóxico durante a limpeza. 

Ésteres é uma ampla classe de compostos orgânicos disponíveis a partir de produtos 

agrícolas (ésteres naturais) ou quimicamente sintetizados a partir de precursores orgânicos 

(ésteres sintéticos). Fluidos dielétricos ésteres sintéticos são biodegradáveis e são um 
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isolamento médio mais adequado do que os óleos minerais, mas seu alto custo limita o seu 

uso para aplicações especiais. 

Ésteres naturais foram previamente pensados impróprios para utilização em 

transformador, devido à sua susceptibilidade à oxidação. A utilização de fluido aditivos 

adequados eliminou esta preocupação. Baseada em pesquisa e desenvolvimento a partir do 

início de 1990, ésteres naturais produziu maturidade adequada como excelentes dieléctricos e 

com propriedades de segurança contra incêndios, enquanto não tóxicos e biodegradáveis. 

CARACTERÍSTICAS E COMPARAÇÕES 

Fluido à base de Ester comparado ao óleo mineral, óleo de silicone, HMWH, ésteres e 

sintéticos, adaptado a partir do Quadro 1, IEEE Industry Applications Magazine, Maio/ Junho 

de 2002. 

Comparison of Transformer Dielectric Fluids – Typical Values 

 Mineral 

Oil  

Silicone 

Oil  HMWH  

Synthetic 

Ester 

Natural 

Ester 

Test 

Method 

New 42 40 52 43 47 D-877 Dielectric 
Breakdown 
(KV)  After 50 

switch 
operations 

41 <4 43 36 47 D-877 

40°C 9.2 37 121 29 33 D-445 Viscosity (cS)  

100°C 2.3 15.5 12.5 5.6 7.9 D-88 

Flash Point (°C)   147 300 276 270 328 D-92 

Fire Point (°C) 165 343 312 306 357 D-92 

Specific Heat (cal/gm/°C) at 
25°C  

0.39 0.36 0.45 0.45 0.45 D-2766 

Pour Point (°C)  -50 -55 -21 -50 -21 D-97 

Specific Gravity  0.87 0.96 0.87 0.97 0.92 D-1298 

Biochemical Oxygen Demand 
(ppm)  

6 0 6 24 250 5-day 

SM5210B 

BOD/COD Ratio (percent) 7 0 17 -- 45 -- 

Trout Fingerling Toxicity 
Mortality  

N/A N/A N/A N/A 0 OECD 203 

 
BOD – biochemical oxygen demand  
cal – calories  
cS – Centistokes: A measure of dynamic viscosity; a lower value of cS means less resistance to flow at 
a given temperature.  
COD – chemical oxygen demand  
gm – gram  
KV – kilovolt  
OECD – oxygen ester chemical demand 


