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O presente trabalho propõe a implantação de um novo modelo de chave fusível para ser utilizado em locais 

com alto índice de poluição salina, para com isso reduzir significativamente as ocorrências de falta indevida 

de chaves fusíveis. Foram utilizadas como experimento de campo as redes de distribuição existentes nas 

cidades de Aracati, Fortim e Icapuí, nos quais se observou um excelente desempenho da chave fusível com 

duplo isolamento para as situações, onde existe um alto índice de poluição salina. A chave do tipo fusível é 

um equipamento composto de elementos destinados a proteção do circuito contra danos e efeitos dinâmicos 

resultantes de falhas no sistema de distribuição de energia. A utilização da chave fusível de duplo isolamento 

foi responsável pela redução das ocorrências provenientes da poluição salina no período seco. Para se chegar 

a esse modelo de chave fusível foram desenvolvidos vários protótipos, os quais tentam eliminar a corrente de 

fuga ocasionada pela poluição salina. Com a utilização dessa nova chave fusível pôde-se constatar a 

preservação dos elos fusíveis e a diminuição dos registros de operações indevidas, que provocavam 

acréscimo no tempo de trabalho das equipes, perda de material e principalmente insatisfação do cliente.

1. Introdução

As consequências dos efeitos da poluição, principalmente a atmosférica em regiões litorâneas, geram 
agentes agressores e degradadores dos materiais elétricos, condutores ou isolantes, das redes aéreas de 
distribuição e transmissão de energia. No Brasil, em sua imensa maioria, a transmissão e distribuição de 
energia são feitas através de linhas aéreas, portanto totalmente expostas à intempérie climática e à poluição 
ambiental.

A poluição ambiental provoca principalmente a diminuição da capacidade dielétrica dos isoladores, 
aumentando a corrente de fuga, reduzindo seu desempenho isolante e consequentemente provocando a 
ocorrência de descargas “flash over”, além da redução de sua resistência mecânica, bem como o desgaste de 
outros materiais.

É frequente, no sistema elétrico de potência, a ocorrência de interrupções indesejáveis, devido às 
falhas em materiais e equipamentos, em particular os isoladores, seja pela degradação dos materiais ou por 
vandalismo. A busca pela qualidade no fornecimento de energia leva as empresas do setor a investirem 
significativas quantias em manutenção, para garantir ao sistema elétrico, índices aceitáveis de continuidade 
no fornecimento. Para assegurar a continuidade do fornecimento do sistema elétrico, as concessionárias 
utilizam grande contingente de homens, equipamentos, instrumentos e procedimentos técnicos 
especializados, onde se destacam os serviços de lavagem de linhas aéreas e subestações energizadas ou não, 
entre outras medidas de manutenção.

O serviço de lavagem de isoladores é necessário, principalmente nas regiões litorâneas, devido aos 
efeitos causados pela grande precipitação atmosférica de cloreto (salinização) e outros poluentes, que 
agridem principalmente os isoladores provocando os defeitos anteriormente citados, resultando em falhas 
ocorrentes no sistema elétrico. A poluição urbana e a industrial também provocam falhas no sistema elétrico.

2. Desenvolvimento

1.1Detalhamento do projeto da chave fusível com duplo isolamento
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Para eliminar essa circulação de corrente se pensou em instalar entre a chave e a estrutura de fixação 
da chave fusível um isolador de amarração tipo porcelana de 15kV. Desta forma vislumbrava-se uma 
possível solução para o problema, mas ainda não estava resolvido, pois se constatou que os isoladores de 
porcelana resolviam o problema da corrente de fuga, mas devido à topologia e estruturas de fixação dos 
mesmos, surgiu outro problema que era o movimento da chave fusível no momento em que era manobrada, 
facilitada pela parte arredondada do olhal de fixação do isolador de amarração.
                Em alguns casos era capaz até provocar curto-circuito entre as fases. (SANTA TEREZINHA, 
2011).

Como o isolador de porcelana de suspensão possuía essa limitação, iniciou-se o estudo com outro 
tipo de isolador de amarração; o de vidro que tinha as mesmas características e com o olhal de fixação no 
formato quadrado o qual dificultaria o giro da chave fusível. Esse foi o segundo protótipo da chave fusível 
com duplo isolamento.

A confecção da CFDI neste momento era trabalho bastante artesanal dominado por poucos, 
impossibilitando assim a disseminação do projeto. Em uma das etapas de preparação precisava serrar parte 
do isolador de vidro para permitir a fixação da base metálica em “L” da chave fusível. (DEU CERTO, 2009).

  Com a utilização do isolador de vidro tipo suspensão ocorreu uma melhoria no protótipo. Em parceria com 
o setor de normas da Coelce foram desenvolvidos dois tipos de junções para facilitar e consequentemente 
disseminar a utilização da chave fusível em outros regionais da Coelce.

Foram desenvolvidas as junções de aço galvanizado, para fixar o isolador na base de fixação em “L” e outra 

junção para fixar o isolador e a base da chave fusível . Com aquisição dessas junções, surgiu o terceiro 

protótipo da CDFI, que pode ser montada rapidamente. a Chave fusivel isolada é msotrada na figura 1.1.

      

Corrigindo assim, as anomalias de corrente de fuga e dando liberdade ao movimento da chave no momento 

em que a mesma é manobrada. (DEU CERTO, 2009). 

   A utilização da chave fusível com duplo isolamento tem como principal objetivo aumentar a rigidez 
dielétrica, diminuindo a ação da poluição salina, a qual leva a chave fusível operar indevidamente.

1.2– Ensaios da chave com duplo isolamento.

A norma NBR-10621 de 2005, trata dos métodos de ensaios em isoladores com poluição artificial, 
como vista a norma não se aplica para ensaios com chaves fusíveis. Para se ensaiar as chaves fusíveis, 
tomou-se como base a norma NBR10621, estabeleceu-se os seguintes procedimentos: Inicialmente utilizou-
se uma chave fusível nova com classe de isolamento 24kV que foi ensaiada seguindo uma sequência de 
descargas pulsivas de 5kV, 10kV, 15kV , 25kV e 25kV durante 03 minutos, sendo medida a corrente de fuga 
para esses valores. Em seguida repetiu-se o mesmo procedimento de ensaio com as chaves fusíveis retirados 
do campo. Estes valores serão adotados como referência para comparação de chaves fusíveis em operação 
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no campo com e sem o duplo isolamento.  Foi tomado como referência os procedimentos de ensaios 
adotados pelo Rafael Oliveira de Sousa em sua dissertação.  (RAFAEL, 2010).

Para constatar a eficiência da utilização desse isolador de amarração associado a uma chave fusível foram 

realizados em dois momentos ensaios com chaves fusíveis novas, onde os valores de corrente de fuga foram 

praticamente iguais. No segundo momento foram realizados ensaios com chaves fusíveis retiradas do campo 
com aproximadamente o mesmo tempo em operação no sistema elétrico, onde se pode constatar a eficiência 
na utilização da chave fusível com duplo isolamento. A chave fusível com duplo isolamento embora suja 
(poluída) apresentou desempenho bastante satisfatório, mesmo comparada com a totalmente limpa (nova).
Durante o ensaio foi tomado todo cuidado para que não houvesse contato com as superfícies que foram 
ensaiadas para não comprometer o ensaio. Também se observou no ensaio a magnitude da corrente de fuga 
quando a chave fusível estava sobre poluição natural e quando estava sobre essa mesma poluição, mas com 
água sendo aspergida em condição condutiva.Para melhor identificação, as chaves fusíveis foram 
referenciadas com os códigos CF-1/10 e CF-2/10. Iniciou-se o ensaio com a chave CF-1/10 que tinha sido 
instalada no campo com o duplo isolamento (NBR 10621, 2005).  Na chave CF-1/10 foram realizados os 
ensaios com a chave fusível sobre a poluição natural, com a configuração convencional e também com o 
duplo isolamento, sendo constatados valores de corrente de fuga diferente para a chave CF-1/10.

Na Figura 1.2 mostra as curvas com os valores das correntes de fuga coletados na chave CF-1/10 
com ensaio realizado a seco sobre poluição natural.

                Seguindo o mesmo procedimento foram realizados os ensaios na chave CF-2/10 que foi instalada 
no campo como uma chave fusível convencional, sendo também constatados valores de corrente de fuga 
diferente. 

Na Figura 1.3  mostra as curvas com os valores das correntes de fuga coletados na chave CF-2/10 
com ensaio realizado a seco sobre poluição natural, utilizando as duas configurações descritas nesse 
capítulo. (NBR 10621, 2005).
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                A chave fusível com duplo isolamento é uma opção viável e segura para sistema elétrico de 
potência e em muitos casos a lavagem convencional, no momento em que está sendo executada, expõem os 
técnicos aos riscos de condutibilidade pela água, caso essa água utilizada não tenha um baixo pH. 

A substituição de chave fusível de 17kV por chave fusível de 24kV também é muito utilizada, 
gerando custos adicionais aos processos de manutenção das concessionárias, onde em muitos casos não se 
consegue manter baixa a circulação de corrente de fuga ao longo do tempo. Essa corrente de fuga pode 
danificar a chave fusível e ocasionar atuações indevidas como foi relatado nesse capítulo.

A segurança de técnicos e terceiros também foi observada nesse estudo. Prezando pela segurança é 
que a chave fusível com duplo isolamento está sendo implementada em regiões de alto índice de poluição 
salina. Os problemas identificados ao longo dos anos por causa da poluição salina instigaram a equipe do 
centro de serviço da Coelce em Aracati a buscar soluções para esse incômodo problema que sazonalmente 
surge nas redes de transmissão, distribuição.

A chave fusível com duplo isolamento sinalizou para as equipes de manutenção como uma solução 
viável e eficaz, para os problemas que elas se deparavam nos meses de ausência de chuvas; uma vez que a 
chave fusível com duplo isolamento elimina por completo as atuações indevidas que ocorriam nas chaves 
fusíveis convencionais.

 

1.3Análise do sistema antes da aplicação dessa nova configuração de chave fusível.

Após o período chuvoso as redes de distribuição de energia elétrica localizadas nas áreas litorâneas 

são constantemente poluídas por uma névoa salina, a qual é formada por partículas de água misturadas com 

sal, formando uma crosta condutora na superfície do isolador, sendo desta forma principal responsável por 

uma série de problemas nas linhas de distribuição. Verificando que nos meses de estiagem que se iniciam a 
partir do mês de agosto surgiam várias ocorrências que eram originárias dessa poluição salina, em muitos 
casos ocorria à atuação das chaves fusíveis indevidamente. Foi observado que essa atuação só era constatada 
nesse período em que essa poluição era mais acentuada pela ausência das chuvas que serviam para limpar 
esse acúmulo de poluição.
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Quando essa poluição estava muito acentuada, bastava somente uma chuva passageira de poucos 
milímetros para que ocorresse a atuação indevida das chaves fusíveis existentes nessa região. Sendo um 
grande problema para as equipes de atendimento emergencial, pois em agosto de 2005, em um só dia houve 
a atuação de mais de 90 chaves fusíveis, ocasionando um transtorno para as equipes do atendimento 
emergencial e para os consumidores.

Um grande desafio para o setor de manutenção. Técnicos da Coelce verificaram que as chaves 
danificadas possuíam algo em comum, pois todas tinham trilhas de escoamento entre o contato fixo e a base 
de fixação das chaves na estrutura de concreto.

A Figura 1.4 mostra as ocorrências onde a causa registrada foi maresia, esse acompanhamento foi 
realizado entre os anos de 2007 até 2011.

                    

 A Figura 1.5 mostra número de clientes afetados nos alimentadores provenientes de interrupções 

ocasionadas por maresia.

                      

O total de clientes afetados por ocorrências por maresia no período de acompanhado de 05 anos se 
assemelha a uma interrupção que venha a afetar todo o centro de serviço de Aracati, o qual possui um 
quantitativo de 55.000 clientes. Nesse acompanhamento foram registrados 53.348 clientes afetados.

A chave fusível com duplo isolamento é uma ferramenta de baixo custo que proporciona um alto 
desempenho ao sistema elétrico por sua principal característica que é eliminar a atuação indevida da chave 
fusível, ocasionada pela poluição salina.
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3. Conclusões

Chave fusível com duplo isolamento

Periodicamente nos deparávamos com o efeito da poluição salina que além de reduzir a vida útil dos 
equipamentos por meio da corrosão, também provocava a atuação indevida das chaves fusíveis. Essa atuação 
indevida gerava custo e insatisfação aos clientes afetados pelo tempo que se levava para atender a todos os 
casos que eram registrados no centro de serviço de Aracati, quando ocorria uma chuva inesperada nas chaves 
poluídas.

Foi identificado que a poluição salina era a responsável por essa atuação indevida, nesse caso tinha-
se identificado o problema e a única alternativa conhecida era a realização de lavagem periódica nas 
estruturas que possuíam equipamentos e chaves. Porém esse tipo de intervenção além de ser onerosa ao 
orçamento da manutenção, também poderia gerar danos ao sistema elétrico se ocorresse algum erro na 
execução do serviço.

Para resolver esse problema foi idealizado pelo eletricista da Coelce José Lucio da Silva uma 
adaptação para as chaves fusíveis com o objetivo de eliminar a circulação da corrente de fuga da parte 
energizada (corpo de porcelana) para a cruzeta que fixava a chave fusível. Com a utilização desse artifício 
verificou-se que o desempenho das chaves fusíveis tinham melhorado e que essas chaves não atuavam 
indevidamente com as chaves normais.

Sendo verificada essa oportunidade de melhoria foi elaborado um plano de ação para substituir todas 
as chaves fusíveis que se encontram próxima as áreas de alto teor de poluição salina, levando em 
consideração o nível de criticidade, já que era impossível para a empresa substituir todas as chaves fusíveis 
em um ano.

Nos últimos três anos foram substituídas em toda a área mais de 600 chaves fusíveis por chave 
fusível com duplo isolamento. Conforme foi observado nos capítulos anteriores ocorreu uma redução nos 
índices de DEC e FEC que tinham por causa raiz a poluição salina.

Essa prática foi apresentada para toda concessionária, sendo aprovada e normatizada para a utilização 
dessa ferramenta em toda Coelce. Também foi apresentada para a concessionária AMPLA no Rio de Janeiro 
como uma inovação no combate aos efeitos da poluição salina. O centro de serviço de Aracati é referência 
em toda a empresa nesse tipo de prática, sendo sempre visitado por funcionários de outros centros de serviço 
da Coelce e até da Ampla como foi relatado.

Os custos para substituir uma chave fusível por uma chave fusível com duplo isolamento é irrisório, 
pois o preço das peças adicionadas com o isolador de vidro chega ao valor de R$ 42,00. Levando em 
consideração que o preço pago por uma hora trabalhada de uma equipe de atendimento custa a 
concessionária de energia o valor de R$ 64,00. Pode-se verificar que o retorno desse projeto é imediato.

No ano de 2011 foram instaladas no centro de serviço de Aracati 310 chaves com duplo isolamento 
sendo esperada uma redução de R$ 15.000,00 na execução das lavagens que corresponde a 30% do 
orçamento para execução de lavagem de linhas e uma redução de R$ 4.000,00 com equipes de atendimento 
emergencial que corresponde a 60% do valor gasto para atender ocorrências onde a causa raiz é a poluição 
dos equipamentos pela maresia.

A utilização da chave fusível com duplo isolamento representa uma melhoria no fornecimento de 
energia em regiões com alto índice de poluição salina.
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