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Resumo – Durante o processo de regeneração de óleos 
minerais isolantes são gerados resíduos de bauxita 
impregnada com óleo. O descarte destes resíduos gerados em 
planta fixa, no Brasil, (bauxita impregnada com óleo) é 
realizado em aterros industriais, não sendo esta a forma 
ambientalmente mais indicada, pois problemas ambientais 
gerados serão também de responsabilidade da empresa 
geradora do resíduo. 
Neste projeto foi desenvolvido um sistema que possibilita 
descontaminar esta bauxita, pela passagem de ar quente 
pelo leito de material adsorvente, o qual retira o óleo 
adsorvido, possibilitando que a bauxita seja novamente 
utilizada na regeneração de novas cargas de óleo ou na 
sua incorporação na massa de para fabricação de 
cerâmicas vermelhas.  
 
Palavras-chave — regeneração, meio ambiente, óleo 
isolante. 
 

I INTRODUÇÃO 
 

Em todos os processos operativos, verifica-se que os 
equipamentos envolvidos, em um determinado momento, 
irão necessitar de manutenção. 

 
Ainda hoje, a manutenção é encarada como um mal 

necessário, considerando-se que máquinas e equipamentos 
falham. O problema consiste no fato de que, se os 
equipamentos estiverem inoperantes, teremos perda de 
produção, com conseqüentes prejuízos. 

 
Principalmente nos países latino-americanos e do 

terceiro mundo, a escassez de recursos impossibilita a 
renovação e atualização dos seus sistemas operativos, a 
aquisição de novos equipamentos e a modernização de suas 
indústrias. Portanto, faz-se necessária a mudança radical dos 
conceitos e da filosofia de manutenção, para que os sistemas 
e equipamentos sejam mantidos nas mais perfeitas 
condições operacionais, conseguindo produzir 
satisfatoriamente e para que a vida útil dos mesmos seja 
mantida ou ampliada. 
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No caso de transformadores, o óleo mineral vem sendo 
utilizado como meio isolante e/ou refrigerante desde 1890, e 
apesar de todos os desenvolvimentos nesta área, o óleo 
associado ao papel ainda constitui o sistema de isolamento 
mais utilizado. 

 
Pode parecer estranho que novos materiais não tenham 

substituído este sistema tão antigo. Tal acontece com cabos, 
condensadores, transformadores especiais, dentre outros. 
Porém, para os transformadores convencionais, existe uma 
tendência de se manter o sistema óleo/papel. Isto se deve a 
eficácia deste sistema e o seu custo reduzido em relação a 
outros dielétricos. Esta tendência é reforçada pela 
possibilidade da utilização de óleo isolante de origem 
parafínica e de óleos regenerados. 

 
Os óleos minerais isolantes utilizados em equipamentos 

elétricos são obtidos através da destilação do petróleo 
natural, da fração de 300ºC a 400ºC. Este cru destilado pode 
ser de origem parafínica ou naftênica, dando origem ao 
correspondente óleo mineral isolante. 

 
O óleo mineral isolante não é um composto puro, mas 

uma mistura na qual a maioria das moléculas são 
constituídas basicamente por carbono e hidrogênio 
(hidrocarbonetos) e, em pequenas quantidades, por 
compostos que apresentam nitrogênio, enxofre e oxigênio 
em sua estrutura (heterocompostos). Suas moléculas médias 
possuem de 19 a 23 átomos de carbono. 

 
Durante a operação do equipamento (transformador), o 

óleo envelhece e sofre mudanças consideráveis nas suas 
propriedades físicas, químicas e elétricas. Como 
conseqüência, ocorre: 

 
•Deterioração das propriedades isolantes do óleo; 
•Aceleração do processo de degradação da celulose; 
•Formação de borra (material que se deposita nas partes 
mais frias e na parte ativa dos transformadores, dificultando 
a transferência de calor). 

 
O processo que rege a oxidação do óleo mineral isolante 

é a dos hidrocarbonetos, visto que estes são os principais 
constituintes do óleo. A teoria mais aceita é a da 
peroxidação, na qual, os hidrocarbonetos sob ação do calor, 
oxigênio e cobre (catalisador da reação), reagem, 
degradando-se até a formação final de ácidos que se 
polimerizam formando a borra. 
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A fim de evitar prejuízos advindos da queima de um 
transformador, manutenções não programadas, ou ainda, 
substituições prematuras de equipamentos (com vida útil 
inferior a que foi projetada), busca-se através de técnicas 
preditivas, como ensaios realizados no óleo isolante, obter 
informações tais como: 

 
•o comportamento do óleo quanto às suas funções de 

refrigeração e isolamento; 
•as transformações ocorridas no óleo quando em 

serviço (envelhecimento); 
•o estado do isolamento celulósico . 
 
Quando os resultados dos ensaios físico-químicos 

indicam que o óleo mineral isolante alcançou um moderado 
estágio de degradação oxidativa, é comum a realização da 
regeneração do óleo, visando prolongar a vida útil deste e do 
equipamento. 

 
A regeneração normalmente utilizada em óleo isolante é 

um processo físico que tem por objetivo remover 
contaminantes ou produtos da oxidação termo-oxidativa 
deste. Neste processo, o óleo é colocado em contato com um 
agente adsorvente ( terra füller ou bauxita ), no qual os 
compostos polares serão retirados do óleo. Este óleo, assim 
obtido, apresenta praticamente as mesmas características 
físico-químicas de um óleo novo, porém, com um 
decréscimo na sua estabilidade à oxidação. Este fato é 
contornado com a adição de um aditivo antioxidante 
sintético, normalmente o DBPC (di-terc-butil-para-cresol), 
para que se recomponha a característica de desempenho 
deste óleo. 

 
II O PROBLEMA 

 
A despeito das grandes vantagens apresentadas pelo 

processo de regeneração de óleos minerais isolantes, durante 
esta atividade gera-se uma quantidade significativa de 
resíduo, constituído de bauxita impregnada com óleo 
isolante. 

Atualmente a destinação deste resíduo é realizada pela 
sua disposição em aterros industriais, em municípios que os 
possuem, licenciados por órgãos ambientais no Brasil. Esta 
destinação não é a mais indicada ambientalmente, pois 
resíduo permanecerá nestes aterros ainda por muitos anos, 
até que a responsabilidade ambiental sobre o mesmo seja 
encerrada.  

 
 

III A SOLUÇÃO 
 
 

Visando solucionar este problema de maneira técnica, 
econômica e ambientalmente viável, o LACTEC, por 
solicitação da MANAUS ENERGIA, realizou um projeto 
visando pesquisar uma forma para a recuparação desta 
bauxita impregnada com óleo, possibilitando a sua 
reutilização no processo de regeneração de novas cargas de 
óleo, ou mesmo apresentando alternativas de utilização para 
outras finalidades, sem impactar o meio ambiente. 

Após a realização de uma avaliação das bibliografias 
existentes sobre o tema, e das possibilidades para levar a 

bom termo o projeto, as seguintes alternativas foram 
testadas, conforme descrito a seguir no item 
EXPERIEMENTAL. 

 
IV. EXPERIMENTAL 

 
CARACTERIZAÇÃO DO RESÍDUO 
 
O inicio do trabalho á nível de laboratório foi à 

caracterização comparativa do material adsorvente sem uso 
e do mesmo após utilização na regeneração de uma carga de 
óleo mineral isolante degradado. 

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 1 e 2. 
 
Tabela 1. Caracterização química e físico-química do 

adsorvente antes e após sua utilização no processo 
regenerador do óleo mineral isolante. 

Caracterização do Agente Adsorvente (Massa Bruta) 

Parâmetro Avaliado Nova Usada 

Alumínio 20% em massa 8 % em massa

Berílio < 40 mg/kg < 40 mg/kg 

Chumbo 60 mg/kg 110 mg/kg 

Cromo Total 20 mg/kg 20 mg/kg 

Ferro 5% em massa 3,5% em 
massa 

Mercúrio 0,7 mg/kg < 0,1 mg/kg 

Potássio 1550 mg/kg 505 mg/kg 

Silício 2% em massa 3,6% em 
massa 

Titânio 2900 mg/kg 2300 mg/kg 

Vanádio 150 mg/kg 95 mg/kg 

pH 7,6 6,4 

Densidade 2,5 g/cm3 1,98 g/cm3 

Líquidos livres Ausente Ausente 

Umidade 1,3 % - 

Odor Fraco Fraco 

Cor Marrom claro Marrom escuro

Aspecto Sólido Sólido 

Óleos e graxas < 0,001 % (m/m) 14,0 % (m/m) 

Cianetos (*0,01) ND mg/L ND mg/L 

Índice de fenóis 0,31 mg/kg 2,96 mg/L 
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Tabela 2. Caracterização química e físico-química da 
bauxita sua utilização no processo regenerador do óleo 
mineral isolante (CONTINUAÇÃO). 

Caracterização do Agente Adsorvente (Solubilizada) 

Alumínio 0,2 mg/L 0,1 mg/L 

Arsênio (*0,0003) ND mg/L ND mg/L 

Bário < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 

Cádmio < 0,01 mg/L < 0,01 mg/L 

Cálcio 0,20 mg/L 0,80 mg/L 

Chumbo < 0,05 mg/L < 0,05 mg/L 

Cobre < 0,03 mg/L < 0,03 mg/L 

Cromo Total < 0,05 mg/L < 0,05 mg/L 

Ferro 0,10 mg/L 0,10 mg/L 

Magnésio 0,05 mg/L 0,10 mg/L 

Manganês < 0,03 mg/L 0,25 mg/L 

Mercúrio (*0,0002) ND mg/L ND mg/L 

Sódio 2,50 mg/L 1,10 mg/L 

Selênio (*0,0003) ND mg/L ND mg/L 

Zinco 0,05 mg/L 0,05 mg/L 

Cianetos (*0,01) ND mg/L ND mg/L 

Cloretos 1,2 mg/L 0,4 mg/L 

Índice de fenóis 0,05 mg/L 0,30 mg/L 

Fluoretos 1,0 mg/L < 0,1 mg/L 

Sulfatos 3,3 mg/L < 0,1 mg/L 

Nitratos 0,6 mg/L < 0,1 mg/L 

Caracterização do Agente Adsorvente (Lixiviada) 

Arsênio 0,004 mg/L < 0,001 mg/L 

Bário < 0,1 mg/L < 0,1 mg/L 

Cádmio < 0,001 mg/L < 0,01 mg/L 

Cromo Total < 0,05 mg/L < 0,05 mg/L 

Mercúrio (*0,0002) ND mg/L ND mg/L 

Prata < 0,01 mg/L < 0,01 mg/L 

Selênio (*0,0002) ND mg/L ND mg/L 

Fluoretos 8,4 mg/L 0,1 mg/L 

 
Comparando-se os resultados obtidos nas análises 

realizadas, observa-se que a maior diferença esta no teor de 
óleos e graxas, o que é esperado devido à adsorção destes 
produtos pela bauxita, caracterizando-se este como o 
problema ambiental a ser resolvido para a destinação ou 
utilização final do resíduo gerado no processo de 
regeneração de óleos minerais isolantes. 

 
AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS 
 
Após a caracterização do resíduo, a próxima etapa foi à 

aplicação em escala laboratorial, de protótipos visando a 
descontaminação da bauxita impregnada com óleo. 

Em função do teor de óleos e graxas determinados na 
caracterização do resíduo, optou-se pela pesquisa, em escala 
laboratorial, de dois processos, a saber: 

 
1- Extração dos óleos e graxas por solventes. 
 

A extração por solventes mostrou ser inviável do ponto 
de vista técnico, baixa eficiência, e econômico, tendo em 
vista que para utilização em planta no campo haveria a 
necessidade da montagem de destiladores de alto custo e 
complexos devido ao sistema de segurança necessário, pois 
os solventes são extremamente inflamáveis. 

Outro problema que poderia ser gerado diz respeito à 
aquisição e estocagem dos solventes, em grande quantidade, 
os quais são controlados pela Policia Federal, devido a que 
são extremamente visados para utilização na obtenção de 
substâncias tóxicas (drogas). 

 
2- Extração de óleos e graxas por ar quente. 
 
Foi construído um protótipo onde o ar aquecido passa 

através de um leito de bauxita impregnada com óleo. Este 
óleo é arrastado pelo ar e recebido em um tanque de 
armazenagem. A foto deste protótipo encontra-se Figura 1. 

 

 
Figura 1. Protótipo à base de ar quente, construído em 

escala laboratorial, para regeneração da bauxita contaminada 
com óleos e graxas. 

 
Os resultados desta experiência foram plenamente 

satisfatórios, conforme pode ser verificado pelos valores 
obtidos nas análises realizadas no material antes e após 
extração, onde foi observada a redução significativa nos 
teores de óleos e graxas após a descontaminação. 

Estes resultados são apresentados na Tabela 3: 
 
Tabela 3. Resultados obtidos para a regeneração da 

bauxita no protótipo à base de ar quente, construído em 
escala laboratorial. 

Regeneração por ar quente (Protótipo) 
Parâmetro 
Avaliado Antes tratamento Após tratamento 

Óleos e Graxas 17 % 0,1 % 
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3- Testes em campo. 
 
Após a aprovação do sistema de recuperação da bauxita 

usada por extração do óleo por sopro de ar quente, foi 
construído o sistema definitivo, o qual foi instalado na 
Subestação Manaus I, da Manaus Energia na cidade de 
Manaus. Este sistema tem a capacidade de recuperar 
aproximadamente 87kg de bauxita impregnada com óleo. 

A seguir são apresentadas as fotos do sistema. (Figuras 
2 e 3). 

 

 
Figura 2. Sistema regenerador de bauxita contaminada 

com óleos e graxas, construído em escala industrial e 
instalado nas dependências da Manaus Energia. 

 

 
Figura 3. Painel de controle do sistema regenerador de 

bauxita contaminada com óleos e graxas, construído em 
escala industrial e instalado nas dependências da Manaus 
Energia. 

 
Foram realizadas descontaminações de duas cargas de 

bauxita impregnadas com óleo, entre os dias 24 e 28 de 
janeiro de 2005, o resultado obtido na análise óleos e graxas 
do material descontaminado foi plenamente satisfatório, 
tendo-se obtido uma redução quase total destes 
contaminantes. 

A seguir os resultados obtidos nestas análises (Tabela 
4). 

 
 
 
 
 
 

Tabela 4. Resultados obtidos para os ensaios em 
campo. 

Regeneração por ar quente (Teste em campo) 
Parâmetro 
Avaliado Antes tratamento Após tratamento 

Óleos e Graxas 13,5 % 0,15 % 

 
V CONCLUSÕES 

 
Pela utilização do sistema de descontaminação de 

bauxita impregnada com óleo, os seguintes resultados 
poderão ser alcançados pela concessionária: 

 
O principal produto gerado pela utilização desta 

tecnologia é a eliminação de passivos ambientais gerados 
pelo resíduo constituído de bauxita impregnada com óleo. 

Um segundo resultado positivo é minimização de custos 
operacionais, haja vista que a concessionária não necessitara 
de dispor de recurso financeiros para aquisição de bauxita 
nova. 

A empresa passara a ter um total controle dos seus 
rejeitos, bauxita, gerados na atividade de regeneração de 
óleos minerais isolantes. 

A concessionária estará habilitada à qualificação ISO 
14000 quanto ao processo de regeneração de seus óleos 
minerais isolantes. 
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