
 

Resumo – O artigo apresenta o resultado do Projeto de P&D 

“Desenvolvimento Nano Tecnológico para Melhoria da Eficiên-

cia Térmica de Transformadores a Óleo Vegetal”, cooperado 

entre empresas do Grupo Neoenergia concluído em dezem-

bro/14. Um óleo isolante elétrico vegetal existente foi aditivado 

com produto nano tecnológico h-BN e submetido a ensaios que 

verificaram três efeitos: 1) sua condição isolante frente à NBR 

15.422; 2) aumento da condutividade térmica do óleo em ensai-

os laboratoriais independentes; 3) efeito do óleo aditivado sobre 

transformador,  verificado por ensaio de fábrica em dois trans-

formadores gêmeos, um com e o outro sem aditivo nano, consta-

tando diferença expressiva nas curvas de elevação de tempera-

tura, demonstrando o sucesso do objetivo do projeto. Os produ-

tos resultantes foram o processo de aditivação, com Pedido de 

Patente, e o óleo aditivado. Validado o conjunto aditivo - óleo 

vegetal - transformador este desenvolvimento tem aplicabilida-

de na redução de custos de transformadores isolados em óleo 

vegetal. 

 
Palavras-chave – aditivo nanoestruturado, biodegradável, óleo 

isolante vegetal, transformador distribuição. 

I.  INTRODUÇÃO 

Este é o Relatório Final do Projeto de P&D ITA-

0010/2011 intitulado “Desenvolvimento Nanotecnológico 

para Melhoria da Eficiência Térmica de Transformadores a 

Óleo Vegetal”, regulado pela ANEEL sob Código PD-0453-

0010/2011. 

                                                           

Esse trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa de Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica regulado pela 

ANEEL sob Código PD-0453-0010/2011 

O projeto de pesquisa e desenvolvimento foi apoiado integralmente pelo 

Grupo Neoenergia, proponentes Itapebi Geração de Energia Elétrica S.A., 

Afluente Geração de Energia Elétrica S.A., Afluente Transmissão de Ener-

gia Elétrica S.A., Baguari I Geração de Energia S.A., Geração CIII S/A, 

com as executoras CGTI – Centro de Gestão de Tecnologia e Inovação e 

Quantum Comércio e Serviços de Tecnologia e Inovação Ltda. 

C. E. S. Begosso trabalhou pela Itapebi Geração de Energia S.A. (e-

mail: ebegosso@neoenergia.com). 

F. S. Moreira trabalhou pela Geração CIII S/A (e-mail: feli-

pe.moreira@termope.com.br). 

N. J. Guaraldo, G.C.G. Lima, trabalharam pelo CGTI (e-mails: new-

ton@buenomak.com.br; guilherme@buenomak.com.br).        

A. B. Barnabé, F. Faria, G. P. Alvares, J. E. B. Querido, J. Mak, V.M. 

Vieira trabalharam pela Quantum Comércio e Serviços de Tecnologia e 

Inovação (e-mails: barnabe@buenomak.com.br; ffaria@buenomak.com.br; 

gustavo@buenomak.com.br;  eduardo@buenomak.com.br;  jose-

mak@buenomak.com.br; viviane@buenomak.com.br). 

 

 O projeto foi desenvolvido pelas proponentes coopera-

das Itapebi Geração de Energia Elétrica S.A., Afluente Ge-

ração de Energia Elétrica S.A., Afluente Transmissão de 

Energia Elétrica S.A., Baguari I Geração de Energia S.A. e 

Geração CIII S/A com as executoras CGTI – Centro de Ges-

tão de Tecnologia e Inovação e Quantum Comércio e Servi-

ços de Tecnologia e Inovação Ltda., dentro do Programa de 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Grupo Neoe-

nergia, regido pela ANEEL, com duração de 43 meses. 

A técnica atual para a isolação elétrica líquida e refrigera-

ção interna de transformadores de distribuição dispõe de 

dois tipos principais de óleo isolante elétrico: óleo mineral e 

óleo vegetal. Ambos são eficientes na isolação elétrica das 

partes internas e na refrigeração do calor gerado no núcleo e 

sua saída até o tanque externo, atendendo diferentes normas 

quanto às suas características físico-químicas. 

O óleo mineral oriundo do petróleo, ainda é a solução 

mais utilizada em decorrência de sua disponibilidade no 

mercado e seu baixo custo bem como pelas suas excelentes 

propriedades de rigidez dielétrica e refrigeração, tornando os 

óleos isolantes minerais, embora contaminantes ambientais 

não biodegradáveis, os de maior volume instalado entre os 

equipamentos em atividade. Enquanto o óleo vegetal isolan-

te elétrico à base de ésteres naturais é um fluido ecologica-

mente correto por ser biodegradável e de fonte renovável, 

além de ser fluído de segurança, ou classe “K”, por ter alto 

ponto de combustão, porém tem preço mais elevado e apre-

senta gradiente térmico de cerca de 3 a 4ºC a maior do que 

transformadores com óleo mineral.  

O presente trabalho relata a pesquisa aplicada, seu ponto 

de partida, experiências laboratoriais, ensaios e testes para se 

obter e verificar a melhoria de desempenho tanto do óleo 

aditivado quanto seu efeito real quando colocado no trans-

formador, descobertas de características de processo e do 

óleo aditivado, e o estudo e condições objetivas para sua 

viabilidade técnica e econômica. 

Foram analisados e estudados aspectos relacionados a 

dois materiais nano tecnológicos - ferritas magnéticas funci-

onalizadas e nitreto de boro hexagonal h-BN quanto à sua 

compatibilidade com o óleo vegetal isolante, em misturas, e 

suas eficiências como bons condutores de calor; testado o 

efeito sobre a condutividade do óleo vegetal com eles aditi-

vados, e verificados o efeito sobre transformadores. Ambos 

os aditivos nano tecnológicos foram escolhidos por diferi-

rem da física tradicional e apresentarem principalmente duas 
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características essenciais: serem excelentes condutores de 

calor e maus condutores de eletricidade, ambas as proprie-

dades desejadas e não encontradas em materiais comuns. 

A avaliação da melhoria da eficiência foi evidenciada 

através de medição comparativa de condutividade térmica 

dos óleos com e sem aditivo nano tecnológico, e verificada 

nos ensaios de fábrica de transformadores novos, usando 

óleo isolante vegetal com e sem o aditivo, pelas diferenças 

de temperatura das respectivas curvas de aquecimento ou de 

elevação de temperatura. 

A ferrita magnética funcionalizada não se mostrou efici-

ente - mesmo na proporção de 1%, máxima possível sem 

alterar características do óleo frente à Norma 15.422 – en-

quanto o nitreto de boro (h-BN) demonstrou evidente efeito 

de melhoria de condutividade térmica do óleo.  

Um Plano de Trabalho experimental foi estruturado para 

processamento pelo laboratório CCDM – Centro de Caracte-

rização e Desenvolvimento de Materiais da UFSCar – Uni-

versidade Federal de São Carlos para pesquisar, testar e en-

contrar respostas e soluções para o completo domínio de 

parâmetros e variáveis envolvidas no tratamento do boro 

comercial e sua adição ao óleo isolante vegetal, que não se 

dá por simples mistura; e o óleo vegetal é quimicamente 

diferente do óleo mineral. Da pesquisa pela busca dos parâ-

metros existentes, vinte e duas possibilidades de combina-

ções foram necessárias para contemplar os efeitos das variá-

veis que interferem no processo da aditivação, na sonifica-

ção e na agregação ao óleo e são determinantes na qualidade 

da aditivação e na eficiência de sua condutividade. A equipe 

escolheu a combinação de Nº 5 que mostrou eficiente equi-

líbrio entre boa melhoria de condutividade versus custos de 

material e de tempos de preparo. Com essa combinação se 

produziu óleo aditivado para um transformador. Ao confron-

tar valores e gradiente de temperatura entre este e um trans-

formador gêmeo usando óleo sem aditivo verificou-se que o 

processo de aditivação funcionou e a metodologia – a mes-

ma que descartou as ferritas - foi apropriada para verificar e 

evidenciar o bom resultado originalmente procurado. 

Com o resultado de melhoria de 6,5ºC de redução de gra-

diente da temperatura do transformador evidenciou-se a via-

bilidade técnica do óleo aditivado com nitreto de boro. A 

viabilidade econômica pode ser atingida pela melhoria de 

desempenho ao longo da vida do transformador ou ao se 

customizar o projeto de novos transformadores de distribui-

ção, em função do ganho de eficiência térmica do óleo, des-

de que a customização reduza seu preço final em 8%, sufici-

ente para empatar com o transformador isolado em óleo mi-

neral – provendo então vantagens de competitividade co-

mercial (e técnica) ao óleo vegetal.  

O trabalho de aprimoramento da aditivação via sonicação 

pela via úmida, e a experimentação para deter o domínio do 

processo com sucesso no resultado, permitiu desenvolver 

experiências laboratoriais importantes, com ganho de conhe-

cimento pela experimentação das variáveis da técnica ao 

avaliar os efeitos de cada variável do processo sobre a con-

dutividade térmica provida ao óleo isolante vegetal, e assim 

o projeto também permitiu a difusão desse conhecimento 

adquirido. 

A. Objetivo 

O objetivo do projeto foi desenvolver uma solução tecno-

lógica economicamente viável que aumentasse a capacidade 

de condução de calor do óleo isolante elétrico vegetal, aditi-

vando-o com um produto nano estruturado, originalmente 

preferindo-se um aditivo magnético, da família das ferritas 

magnéticas, a ser associado ao óleo. 

Assim, este projeto de P&D objetivou desenvolver um 

óleo vegetal isolante nano aditivado para ser aplicado em 

transformadores potencializando suas características termo-

dinâmicas. Esperava-se, na fase inicial do projeto, que um 

aditivo de características nano tecnológicas teria a capacida-

de de mudar a reologia do óleo de acordo com a intensidade 

da radiação eletromagnética gerada, causando o efeito de 

aumentar a capacidade de transferência térmica proporcio-

nalmente com a potência (corrente elétrica) aplicada no 

equipamento, sendo por essa razão a rota tecnológica origi-

nal que foi escolhida por se afigurar a mais simples e atraen-

te. 

Uma vez validado o conjunto aditivo/óleo vegetal/ trans-

formador isso viabilizaria técnica e economicamente a pro-

dução comercial; e este desenvolvimento teria aplicabilidade 

direta em programa de redução de custos fabris no país. 

Outros objetivos e produtos do projeto foram: a) avaliar 

previamente a condição do aditivo nano tecnológico de pro-

ver melhor desempenho térmico ao óleo; b) realizar ensaios 

prévios de adequação do óleo aditivado às características da 

Norma NBR 15.422 em função da maior ou menor percen-

tagem de aditivo nano possível de estar presente no óleo, e o 

limite de sua dosagem; c) - detectar não conformidades ba-

seadas nos resultados de análise dos ensaios e, se necessário, 

providenciar modificações no projeto; d) realizar ensaios de 

verificação do processo de aditivação, de efeito do aditivo 

nano sobre o óleo antes de investir verbas expressivas na 

solução e respostas sobre a vida útil do aditivo e possíveis 

efeitos indesejados quando em uso; e) fabricar transforma-

dores preenchidos com óleo nano aditivado;  f) ensaiar trans-

formadores usando óleo vegetal com e sem aditivo nano e 

verificar desempenho comparativos através das curvas de 

elevação de temperaturas dos mesmos. 

 

B. Motivação 

A Motivação do projeto estava em se fazer uso de óleo 

vegetal que é recurso renovável, biodegradável oriundo de 

plantas e ambientalmente correto e reduzir até parar com o 

uso de óleo mineral, onde quer que este se encontre, porque 

ele é altamente contaminante ambiental não biodegradável, 

compromete água e solo atingidos em caso de derramamento 

acidental, e é produto oriundo do petróleo - um recurso fini-

to. Assim, a motivação do projeto pode ser resumida concre-

tamente numa palavra e numa finalidade socioambiental 

maior: sustentabilidade. 

O óleo vegetal isolante elétrico à base de ésteres naturais 

é um fluido ecologicamente correto devido à sua caracterís-

tica biodegradável e de fonte renovável, além de ser consi-

derado fluído de segurança, ou classe “K”, por ter alto ponto 

de combustão 360ºC, que por si só, mesmo sendo inflamado, 

não sustenta chama; ao contrário do óleo mineral. 



Os óleos vegetais isolantes embora ecologicamente  cor-

retos apresentam a condutividade térmica inferior à do óleo 

mineral, sendo um fator que afeta negativamente o seu  de-

sempenho nos equipamentos elétricos frente ao tradicional 

óleo mineral ainda em largo uso. 

Verificou-se durante o desenvolvimento dos novos trans-

formadores de pequeno porte, para sistema de distribuição 

de energia elétrica, utilizando óleo vegetal isolante elétrico 

que estes equipamentos apresentam gradiente térmico de 

cerca de 3 a 4 graus centígrados maior do que transformado-

res com óleo mineral. Este acréscimo indesejável de tempe-

ratura de operação do transformador em óleo vegetal reduz a 

capacidade do transformador, onera seu custo de produção, 

deixando-o menos competitivo comercialmente do que o 

equivalente que usa óleo mineral. 

Faz-se altamente desejável que se desenvolva uma solu-

ção tecnológica economicamente viável que aumente a ca-

pacidade de condução de calor dos óleos vegetais biodegra-

dáveis eliminando um dos gargalos da redução de custos de 

fabricação dos transformadores de porte entre 15kVA a 

112,5kVA, classes 15kV a 34,5kV – os transformadores de 

Distribuição.  

A aplicação dessa solução apresentaria um resultado 

energético positivo permitindo uma otimização de custos 

fabris de transformadores de pequeno porte, complementan-

do as tecnologias recentemente desenvolvidas para produção 

de novos transformadores a óleo vegetal biodegradável, pro-

porcionando melhores condições para sua ampla dissemina-

ção no mercado, o que ainda não ocorre.  

No setor elétrico, a sua aplicação e abrangência não esta-

ria restrita apenas a transformadores de pequeno porte, mas 

também permitirá, após estudos, estender a tecnologia de 

maior eficiência de irradiação de calor a outros equipamen-

tos elétricos e em transformadores de grande porte/potência 

pelos fabricantes e adoção pelas concessionárias de distri-

buição, geração e transmissão de energia elétrica. 

II.  DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

Abaixo segue a linha mestra da metodologia de desenvol-

vimento da pesquisa aplicada e as principais atividades de-

senvolvidas.  

Em março/11, antes do início do projeto foi feita Busca de 

Anterioridade no âmbito do INPI (Brasil), do USPTO (Esta-

dos Unidos da América) e no cadastro de P&D’s da 

ANEEL, focando na existência de óleo isolante vegetal nano 

aditivado, ou aditivado com qualquer aditivo com a finalida-

de de prover a esse óleo uma maior condutividade térmica; 

bem como de possíveis patentes existentes sobre o produto 

“óleo vegetal nano aditivado” ou do processo de aditivação 

– nada sendo encontrado em termos de patentes existentes. 

Iniciou-se o projeto em junho/2011 pela pesquisa do esta-

do da arte através de revisão bibliográfica e dos artigos so-

bre pesquisas e experiências já realizados e publicados sobre 

materiais nano tecnológicos que possuíssem as característi-

cas desejadas de bons condutores de calor e maus conduto-

res de eletricidade, como as ferritas magnéticas; encontran-

do-se poucas publicações em razão de ser a nanotecnologia 

um assunto científico recente com aplicações práticas poten-

ciais vastíssimas, mas estas estando bastante cercadas de 

sigilo quanto aos detalhes de produção e de aplicação efici-

ente. Sendo mais frequentes artigos que se referiam a técni-

cas gerais sem divulgar partes essenciais nem detalhadas de 

processos sofisticados de produção ou de variações de uso e 

aplicações.   

No estudo de viabilidade para escolha da melhor rota para 

o objetivo do projeto foram identificadas duas vias tecnoló-

gicas, apoiadas em dois diferentes materiais nano tecnológi-

cos e considerados pela equipe para se exercer a opção por 

um. A primeira via fazendo uso de ferritas magnéticas, mate-

rial que tem comprovadamente as duas características neces-

sárias para ser adicionada ao óleo isolante de transformado-

res – é um material cerâmico bom condutor de calor e mau 

condutor de eletricidade – esperando-se que o efeito de sua 

adição ao óleo isolante aumentasse a condutividade térmica 

do óleo (vegetal isolante) sem afetar sua capacidade de iso-

lamento elétrico. A mistura desse aditivo é simples e direta 

por agitação mecânica, uma vez adequado o aditivo com uso 

de um agente funcionalizante para evitar a aglomeração e 

facilitar a dispersão (material surfactante). A segunda via 

com uso do nitreto de boro h-BN material que teria de ser 

preparado em processo laboratorial para vir a ser nano tec-

nológico antes de ser misturado ao óleo mediante processo e 

parâmetros a serem ainda estudados e ajustados em suas 

muitas variáveis. 

Concluiu-se, como principal resultado da etapa inicial que 

se devia manter a escolha preferencial da proposta original – 

pela rota das ferritas magnéticas – uma vez que a alternativa 

de produto que se tinha conhecimento ainda era incipiente e 

sem informações suficientes de como produzir o componen-

te com dimensões nano nem fazer um processo para misturar 

óleo com o nitreto de boro. 

Para viabilizar este desenvolvimento pela rota tecnológica 

preferencial das ferritas magnéticas aprofundaram-se os es-

tudos dos poucos artigos e pesquisas recentes que pudessem 

auxiliar na consolidação do projeto e levantar as necessida-

des de pesquisas sobre pontos necessários, mas totalmente 

desconhecidos – como durabilidade e efeitos no óleo ou 

outros materiais internos do transformador não só novos mas 

durante a vida útil do equipamento. Procurou-se um fabri-

cante de ferritas magnéticas, para ajudar no desafio de se 

conhecer ou obter todas as características desejadas e pes-

quisar e estudar possíveis efeitos negativos que teriam de ser 

equacionados, prevendo-se originalmente muita pesquisa 

aplicada no conhecimento e domínio sobre o aditivo/ferritas 

e seus efeitos sobre os materiais internos e desempenho do 

transformador ao longo do tempo em uso. 

Foram produzidas então ferritas magnéticas nano estrutu-

radas com várias funcionalizações. Uma vez associadas ao 

óleo isolante vegetal em três proporções diferentes passaram 

por análises físico-químicas para verificar se alteravam o 

óleo relativamente aos parâmetros normatizados na ABNT 

NBR 15.422. Os óleos aditivados em três diferentes propor-

ções passaram por análises para determinação de aditivos, 

não se verificando características impeditivas ao uso. Em 

seguida passaram por testes laboratoriais e depois foram 



aplicadas em três transformadores novos gerando os primei-

ros protótipos.  

A partir da verificação do óleo aditivado com as ferritas 

como sendo óleo isolante elétrico em conformidade com 

normas, foi produzido um lote piloto de transformadores que 

era única forma de verificar o efeito das ferritas magnéticas 

no desempenho térmico do transformador – pois seu efeito 

depende da presença do campo magnético interno estar esta-

belecido. Estes transformadores foram então ensaiados e 

testados em laboratório de alta tensão simulando condições 

reais de operação.  

As eventuais não conformidades do aditivo, do óleo aditi-

vado e/ou do transformador seriam avaliadas pela equipe, 

acompanhadas e abordadas gerando uma revisão onde fosse 

necessário. O lote piloto de transformadores seria readequa-

do considerando o projeto revisado. Os transformadores-

piloto seriam então instalados para operação em campo e 

acompanhados para verificação de ausência de efeitos cola-

terais indesejáveis eventualmente trazidos pelo óleo nano 

aditivado às partes e componentes internos do transforma-

dor. Assim que os 3 primeiros transformadores com óleo 

aditivado foram fabricados, seus ensaios de fábrica e ensaios 

em carga nominal demonstraram que as curvas de elevação 

de temperatura eram iguais às do transformador de referên-

cia, cujo óleo não foi aditivado – evidenciando que as ferri-

tas não foram efetivas, em nenhuma das proporções estuda-

das, nem na maior adotada de 1%, máxima possível sem 

afetar a qualidade do óleo isolante vegetal frente à Norma 

15.422. 

Diante da constatação que as ferritas magnéticas não fo-

ram efetivas para o objetivo do projeto, retornou-se na me-

todologia a partir do outro possível aditivo nano, o nitreto de 

boro, ou simplificadamente h-BN. Diferentemente das ferri-

tas, foi possível aditivar o óleo isolante vegetal com esse 

produto, em laboratório, e proceder a teste de condutividade 

térmica do óleo aditivado que evidenciasse seu efeito de 

melhoria do desempenho térmico. 

Foram procedidas várias tentativas de obtenção do h-BN e 

de sua adequação para a correta aditivação no óleo isolante 

vegetal através de parceria com laboratório especializado até 

se obter uma primeira amostra estável. Com ela foi possível 

proceder à medição da condutividade térmica comparativa 

entre esta amostra de óleo aditivado com outra de óleo sem 

aditivo e verificar a real possibilidade de efetividade do adi-

tivo e do processo de aditivação, embora bem mais sofisti-

cado e ainda não conhecido e nem dominado em suas parti-

cularidades. 

Com isso, definiram-se as necessidades da pesquisa apli-

cada com esse foco no novo aditivo, necessidade de apare-

lhagem mais apropriada aos testes e estudo e ajustes do pro-

cesso. 

Ensaios físico-químicos em amostras de óleo aditivado 

com o h-BN foram necessários e foram também executados 

para verificar a conformidade da aditivação com este produ-

to com referencia à Norma NBR 15.422/2006. 

Depois, foi estabelecido um plano de trabalho laboratorial 

de aditivação com 22 composições possíveis, contemplando 

nove variáveis, a serem elaboradas e ensaiadas quanto à sua 

condutividade térmica para escolha da mais interessante, 

técnica e economicamente, dentre as de maior potencial de 

atender ao objetivo do projeto. 

Selecionada uma composição de óleo aditivado com n-

BN, testada quanto a continuar atendendo à Norma de óleo 

isolante vegetal, e verificada a melhoria de desempenho tér-

mico, foi produzido volume de óleo aditivado suficiente para 

preencher um transformador e, seguindo a metodologia ori-

ginal para evidenciar a efetividade do aditivo, este - além de 

passar pelos ensaios de rotina em fábrica e ser aprovado – 

teve sua curva de elevação de temperatura comparada com a 

de um transformador gêmeo usando óleo sem aditivo para 

confrontar se havia diferenças significativas nas temperatu-

ras apresentadas pelos equipamentos. 

Workshops, também denominados Encontros de P&D pe-

las contratantes, constaram no plano de trabalho deste proje-

to de Pesquisa e Desenvolvimento como um dos mecanis-

mos de transferência de tecnologia, divulgação interna e 

nivelamento de informações sobre os objetivos e metodolo-

gia (no início do projeto), o desenvolvimento e resultados 

parciais (durante o projeto) e o resultado final do projeto 

para os profissionais técnicos das Contratantes. 

Concluiu-se o projeto com a elaboração do relatório final 

em formatos Word e XML, e confecção do Artigo 

CITENEL visando futura apresentação nesse Evento bianu-

al; e também de texto básico de referencia para eventual 

apresentação e divulgação externa dos resultados desse P&D 

em outros seminários, como no SENDI – Seminário Nacio-

nal da Distribuição. 

 

B. Atividades Principais Realizadas. 

Iniciou-se pela pesquisa do estado da arte e técnica de fer-

ritas magnéticas, artigos e estudos científicos publicados, 

experiências e práticas buscando informações associadas a 

óleos isolantes e estudo da melhor rota para o objetivo. 

A transferência de calor utilizando fluidos é um fenômeno 

complexo, e vários fatores podem influenciar no resultado 

obtido. Dentre estes fatores pode-se destacar a estabilidade 

do fluido, composição, viscosidade, mudanças superficiais, 

interface e morfologia das partículas dispersas. O aumento 

da condutividade térmica não pode ser obtido aumentando-

se o teor de carga, pois tal quantidade é limitada pelo au-

mento da viscosidade do composto líquido. Portanto, a pro-

cura por novas partículas de tecnologia e dimensões nano, 

que podem aumentar a condutividade térmica de fluidos com 

baixas frações de cargas, foi um foco importante de pesqui-

sa. Cargas que proporcionam aumento na condutividade 

térmica, mas não aumentam a condutividade elétrica são 

principalmente as partículas cerâmicas. No entanto, as partí-

culas cerâmicas convencionais normalmente apresentam 

problema de dispersão no meio fluido.  

Foram produzidas pelo parceiro industrial ferritas magné-

ticas nano estruturadas com as várias funcionalizações dese-

jadas, e também feita uma avaliação dos materiais necessá-

rios à adequação de sua mistura em óleos isolantes vegetais. 

Preparação de material para dispersão em óleo e elencadas 

em conjunto com a equipe do projeto todas as questões que 

essa aditivação precisaria vir a ser verificada por pesquisa 



no laboratório do fabricante visando responder como se po-

deria verificar primeiramente – antes de maiores investimen-

tos nessa via e nesse aditivo - os efeitos benéficos esperados 

e, caso se confirmasse como possíveis, efetivar a verificação 

de possíveis interferências indesejadas pela presença do adi-

tivo dentro do transformador.  

Seguiu-se o desenvolvimento e produção de volumes ex-

perimentais do óleo isolante vegetal aditivado no laboratório 

da Nanum Nanotecnologia SA – fabricante do Estado de 

Minas gerais, parceira dessa fase do projeto, que aceitou o 

desafio de desenvolver ferritas magnéticas especiais que 

atendessem às condições de contorno necessárias ao óleo 

vegetal, incluindo pesquisas quanto à funcionalidade e tam-

bém seus efeitos. O aditivo  ferritas magnéticas funcionali-

zadas, teve sua FISPQ – Ficha de Informações de Segurança 

de Produto Químico elaborada em novembro/11.  

Determinaram-se, através de análises laboratoriais, os adi-

tivos presentes nas amostras de óleo e seus efeitos que foram 

responsáveis pelas características de desempenho. Nessa 

fase deveria ser possível realizar algum teste de avaliação 

dos efeitos da ferrita, não apenas nos parâmetros físico quí-

micos do óleo isolante vegetal, mas também na condutivida-

de do óleo. Análises físico-químicas em várias amostras nos 

óleo-protótipos com aditivos em proporções que variaram de 

0,5% a 5% de ferritas dispersas foram procedidas mostrando 

que a aditivação máxima era de 1% de aditivo em massa de 

óleo. Não sendo possível medir sua condutividade térmica 

diretamente no óleo aditivado; mas apenas seu efeito sobre a 

temperatura de um transformador energizado. 

Seguiu-se uma fase de testes do óleo aditivado aplicado 

em transformadores protótipos energizados, para avaliação 

do desempenho quanto à melhoria de condutividade térmica 

do óleo visando homologação dos aditivos e do óleo aditi-

vado com os resultados dos testes e diagnósticos obtidos. 

Para que o efeito das ferritas se apresentasse era necessário 

que estivessem dentro do transformador e este fosse energi-

zado uma vez que esse aditivo de características magnéticas 

depende do estabelecimento do campo eletromagnético in-

terno para se manifestar. 

Foi realizado Workshop Interno tendo o 1º ocorrido na 

Usina Itapebi logo no início do Projeto, em junho/11 de 

apresentação do escopo do projeto, entendimento dos obje-

tivos e da metodologia, troca de informações e sugestões. 

Em novembro/12 se realizou o 2º Workshop, na sede da 

Neoenergia no Rio de Janeiro com apresentação dos resulta-

dos parciais, disseminação e discussão dos laudos dos ensai-

os realizados, e até então obtidos no primeiro ano do proje-

to, análise da situação e andamento, sugestões e troca de 

informações e assimilação das necessidades e do significado 

dos resultados parciais obtidos. 

Fabricação de lote piloto de transformadores contendo o 

novo óleo isolante vegetal biodegradável nano aditivado nas 

proporções de 0,5% 0,75% e 1% com ferritas magnéticas, 

em quantidade necessária para realizações dos ensaios e 

testes previstos e para comparação com um quarto transfor-

mador existente padrão equivalente em potência e isolado 

em óleo vegetal sem aditivo nano. 

 

Foto 01 - transformador fabricado para receber óleo com ferritas para en-

saios de fábrica sendo adesivados com a logomarca ANEEL.  

 

Foram ensaiados os transformadores fabricados com e 

sem o óleo nanoaditivado para verificação de desempenho 

quanto às características de capacidade térmica - por compa-

ração das curvas de elevação de temperatura em vazio - e 

outros ensaios de fábrica de verificação de conformidade 

desses transformadores. Os produtos dessa etapa, além dos 

próprios transformadores foram os relatórios dos ensaios dos 

transformadores: um sem fazer uso de ferritas no óleo iso-

lante, outror com óleo aditivado com 1% de ferritas, o ter-

ceiro com óleo aditivado com 0,75% de ferritas, e um com 

óleo aditivado com 1% de ferritas; sendo todas esses ensaios 

feitos em vazio no laboratório do fabricante.  

  Os resultados apresentados nos ensaios de fábrica (em 

vazio) mostraram que as curvas de elevação de temperaturas 

eram iguais para todos os transformadores com e sem aditivo 

nano (ferritas magnéticas) evidenciando que as ferritas não 

tiveram efetividade para melhorar a condutividade do óleo.  

Decidiu-se proceder a ensaios em plena carga para dois 

destes transformadores sendo um sem aditivo nano e o outro 

com óleo aditivado com 1%. O ensaio no IEE – Instituto de 

Eletrotécnica e Energia da USP, no Laboratório de Altas 

Correntes conduzidos pelo professor Francisco Salotti. As 

fotos de números 2 a 5 mostram os transformadores durante 

o ensaio desde carga zero até a plena carga nominal. 

 
 
Foto 02 – Montagem do ensaio no laboratório do IEE/USP para levantar 

curva de temperaturas dos 2 transformadores nos “palets” ao alto. 



 
Foto 03 – Transformadores sob ensaio – um com 1% de aditivo ferritas e 

outro sem aditivo no óleo vegetal isolante. 

 

Ensaio da elevação de temperatura executado nas condi-

ções: fonte de alimentação rede 60 Hz, senoidal, com regu-

lador de tensão trifásico; transformadores alimentados com 

tensão nominal pela alta tensão; tomada temperatura de for-

ma direta; cada transformador carga real resistiva de zero a 

45 kW; temperaturas do óleo e do tanque por termopares.  

 

 
Foto 04 – Transformador durante ensaio e tomada de temperatura  

 

 
Foto 05 – Ensaio e tomada de temperaturas dos 2 transformadores, prof. 

Salotti, do Laboratório de altas correntes do IEE ao lado de Eduardo Queri-

do do CGTI. 

O Relatório de Nº 74636 com o Laudo dos ensaios do IEE 

mostrou que não houve diferença significativa nas curvas, 

nas temperaturas e nos gradientes de temperaturas entre os 

dois transformadores, evidenciando que as ferritas presentes 

em 1% no óleo isolante vegetal não influenciavam o desem-

penho térmico do óleo e nem do transformador.  

Com a realização da experiência dos ensaios nos trans-

formadores e o diagnóstico segundo o qual as ferritas mag-

néticas dispersas na proporção de até 1% não produziram 

efeito perceptível nas temperaturas e no desempenho térmico 

do transformador foi desnecessário instalar os transformado-

res para operarem em campo. 

Em decorrência, não foi necessário proceder à análise fo-

rense dos transformadores com sua desmontagem para diag-

nóstico de alguns transformadores do lote piloto, após tempo 

de operação em condições reais para verificar a ausên-

cia/presença de efeitos colaterais indesejáveis trazidos even-

tualmente pelas ferritas e seu agregado surfactante. 

Durante o segundo semestre de 2012 - enquanto transcor-

riam os preparativos para os testes no IEE, seu pré- agenda-

mento, sua realização, análise e emissão dos laudos e face 

aos ensaios de fábrica que haviam sido acompanhados por 

pesquisadores da Executora - a equipe de pesquisadores 

decidiu prospectar artigos e pesquisas publicadas sobre ou-

tros aditivos que apresentassem as características necessárias 

de alta condutividade térmica, estabilidade a campos eletro-

magnéticos e ao óleo isolante, e que também fosse mau con-

dutor de eletricidade. A equipe encontrou poucos artigos e 

relatos de pesquisas bem recentes, à época, publicadas sobre 

a questão de melhoria de condutividade de líquidos arrefe-

cedores, variadas formas de tratamentos, usos, efeitos basea-

dos nas propriedades do grafeno e do nitreto de boro publi-

cados entre 2008 e 2012. 

 Em dezembro/10 foi relatado pela primeira vez a síntese 

de nanofluidos esfoliados, baseado em grafeno, altamente 

estáveis com água e etilenoglicol como fluidos de base e 

também vários estudos posteriores sobre a condutividade 

térmica e elétrica desses fluidos. Segundo a investigação de 

T. T. Baby e S. Ramaprabhu publicada pelo Instituto de Fí-

sica Americano, o grafeno foi sintetizado por esfoliação 

térmica e tratado com ácido e disperso com sucesso nos flui-

dos base utilizando ultrassons (sonicação), sem qualquer 

surfactante. A condutividade térmica e elétrica destes nano-

fluidos foi medida para diferentes frações de volume e em 

diferentes temperaturas. Uma melhoria na condutividade 

térmica de 14% foi conseguida a 25°C  em uma fração de 

volume de 0,056% do fluido base. 

Fluidos convencionais utilizados como trocadores de ca-

lor em máquinas que geram calor são água, etileno glicol e 

óleos. O aperfeiçoamento ou incremento da condutividade 

térmica dos mesmos era a ideia-chave para melhorar a trans-

ferência de calor de fluidos convencionais.  

Na última década várias pesquisas têm sido realizadas pa-

ra melhorar as propriedades térmicas destes fluidos conven-

cionais. A utilização de partículas sólidas (como ferritas 

magnéticas, constituídas de cerâmica) como um aditivo em 

suspensão no fluido de base é uma técnica para aumentar a 

transferência de calor. 



O enriquecimento da condutividade térmica dos fluidos 

convencionais por meio de suspensão de partículas sólidas, 

com partículas micrométricas e mesmo nanométricas, não 

tem sido eficazes para aplicações práticas devido a proble-

mas como a sedimentação, a erosão e a dispersão irregular. 

Por outro lado, pesquisadores trabalhando sobre outros adi-

tivos, descobriram que as partículas de tamanho nanométri-

co, suspensas em fluidos convencionais, aumentavam a 

transferência de calor, com necessidade de terem agregadas 

um funcionalizante (surfactante, no caso das ferritas), o que 

trazia consequências indesejadas em médio prazo para o 

fluido base. Estes fluidos de transferência de calor inovado-

res que consistem de partículas sólidas suspensas nanométri-

cas são chamados "Nanofluidos."  

Nanofluido passou rapidamente a ser considerado como 

possível nova geração de fluidos de transferência de calor, 

que oferecem novas possibilidades para melhorar o desem-

penho dessa transferência de calor em comparação com lí-

quidos puros. A área de superfície de nanopartículas é muito 

maior, em comparação com as partículas convencionais, e 

não só melhoram significativamente a capacidade de transfe-

rência de calor, mas também aumenta a estabilidade das sus-

pensões. Ficou demonstrado que nanopartículas em suspen-

são em vários fluidos podem alterar as características desse 

fluido e incrementar o fluxo de transferência de calor de 

fluidos básicos de refrigeração. Mas ainda seriam necessá-

rios estudos e pesquisas e verificações antes da aplicação 

prática e em larga escala - mas entre 2.011 e 2.012 existiam 

evidencias de que nanofluidos baseados em grafeno  podiam 

ser  eficazes em aplicações como fluidos refrigerantes. 

Esses resultados foram apresentados à Contratante no 

workshop de novembro/12, realizado na sede da Neoenergia 

no Rio de Janeiro como possível nova via tecnológica em 

substituição das ferritas magnéticas – cujo resultado final 

das pesquisas e ensaios de verificação de efetividade tinham 

resultado insuficientes – tendo como consequência o aban-

dono da via tecnológica pelas ferritas magnéticas; e colo-

cando-se como possível alternativa para o projeto outro adi-

tivo nano tecnológico: o nitreto de boro ou h-BN com carac-

terísticas gerais próprias bem diferentes da ferrita, mas com 

as duas principais propriedades necessárias para atender à 

proposta do P&D, de ser bom condutor de calor e mau con-

dutor de eletricidade. 

Assim, a rota tecnológica original de usar ferrita magnéti-

ca funcionalizada em óleo vegetal isolante para aumentar o 

desempenho térmico de transformador foi abandonada. 

Entre janeiro/13 e abril/13, com participação do laborató-

rio CCDM - Centro de Caracterização e Desenvolvimento de 

Materiais do DEMa. da UFSCar – Universidade Federal de 

São Carlos e com apoio de consultoria de profissional espe-

cializado em nanotecnologia, além de professor e técnicos 

do próprio laboratório foram feitas alguns procedimentos de 

preparo do nitreto de boro (adquirido no mercado) baseados 

em artigos já publicados entre 2008 e 2012. Nenhuma con-

tratação de serviços de terceiros foi procedida até que se 

confirmasse a viabilidade técnica da via h-BN. 

Em resumo, o procedimento experimental que culminou 

com uma amostra de óleo isolante vegetal aditivado com o 

h-BN, que passou por várias tentativas e modificações, foi o 

seguinte: adicionado o h-BN aos poucos no meio líquido 

misturando com um bastão; após a adição de todo h-BN a 

mistura foi colocada em um agitador magnético por 10 mi-

nutos - esse tempo foi variável imprecisa, exigindo várias 

tentativas; em seguida a mistura foi colocada em um béquer 

no aparelho de ultrassom (USI), na potência de 100 W, por 

um tempo de 3 h (também variável); e numa frequência ado-

tada; depois colocou-se a mistura em tubos de ensaios e os 

tubos na centrífuga em uma rotação de 1.500 rpm durante 30 

minutos; e depois a mistura foi filtrada com bomba a vácuo 

utilizando filtro de papel fechado; a parte sólida de h-BN 

sonicado contido no filtro de papel foi seco inicialmente em 

capela ligada por um período mínimo de 12 horas; o h-BN 

sonicado contido no filtro de papel foi colocado em estufa a 

vácuo na temperatura de 40°C por um período de 30 minu-

tos.  O último passo foi desaglomerar o pó sonificado, para 

separação das partículas de h-BN. 

Para as medições de condutividade térmica comparativa 

entre o óleo isolante vegetal com e sem o aditivo foram con-

sultados vários laboratórios que tradicionalmente executam 

os ensaios físico-químicos de óleos, mas nenhum se dispu-

nha a realizar ensaio de condutividade térmica por vários 

motivos segundo os laboratórios consultados: não existe 

norma nacional ou internacional para ensaio de condutivida-

de térmica de um líquido, é um ensaio raro de ser solicitado, 

é muito caro, exige aparelho medidor sofisticado e pessoal 

altamente treinado e experiente, raríssimos laboratórios pos-

suem equipamento e acessórios e instalações adequadas. Por 

pesquisa na internet sobre essa medição foi encontrado no 

site http://aqualab.decagon.com.br/produtos/kd2/kd2/ a di-

vulgação de um aparelho medidor KD2, importado, e o la-

boratório que representa sua venda no Brasil, Decagon, de 

São José dos Campos (SP) que se dispôs a realizar as medi-

ções. 

As imagens abaixo de número 07 a 11 a seguir referem-se 

à montagem do primeiro ensaio de medição de condutivida-

de térmica desse projeto em óleo isolante vegetal e também 

no óleo aditivado (pelo CCDM) com nitreto de boro (h-BN)  

no Laboratório da UNICAMP com aparelhos e pessoal téc-

nico do Laboratório DECAGON: 

 

 
Foto 07 - Preparação dos ensaios de medição da condutividade tér-

mica para amostras de óleo isolante vegetal aditivado com nitreto de 

boro (h-BN), na bancada da UNICAMP – técnica Tânia Shibata. 



 
Foto 08 - Aparelho para banho ultra termostático, usado para elevar a 

temperatura da amostra de 25ºC para 50ºC, 70ºC e 80ºC; estabiliza a 

temperatura da amostra durante o tempo de cada medição, que dura 1 

minuto. Banho termostático com circulação externa.  

 

 

 
Foto 09 - Instrumento KD2 Pró - Analisador de propriedades térmicas 

com sonda para líquidos KS-1. 

 

 
Foto 11 - Recipiente que contém uma amostra e recebe a sonda KS-1 

quando inserida na câmara de amostra, mantendo-a fixa verticalmente - é 

um sensor interno tipo “agulha” que mede a temperatura no centro da 

amostra enquanto a temperatura na superfície externa é tomada por outro 

tipo de sensor. 

 

O resultado das medições de condutividade térmica com-

parativa em óleo isolante vegetal com o aditivo h-BN e sem 

esse aditivo apresenta-se na Figura 01 abaixo: 
 

 
Figura 01 – Gráfico de condutividades térmicas comparativas evidenciando 

sensível diferença e melhoria do óleo com aditivo nano h-BN 

 
Tabela I – Condutividade Térmica Média, medidas tomadas abril/13. 

Temperatura Inicial

(ºC)
Óleo Normal Óleo Aditivado Variação Percentual 

25 0,2357 0,1893 -19,66%

50 0,1627 0,1937 19,06%

60 0,1540 0,1943 26,19%

70 0,1565 0,1840 17,57%

80 0,1937 -

Condutividade Térmica Média

(K w/m.ºK  )

 
 



Entre setembro/13 e dezembro/13 com a interação dos 

pesquisadores da equipe executora, de professores do 

CCDM da UFSCar, e de consultoria especializada em nano-

tecnologia foi estabelecido um plano laboratorial a ser exe-

cutado pelo CCDM estabelecendo-se as variáveis para o 

processamento de aditivações: frequências, tempos de soni-

cação, proporções de h-BN de 1% a 0,01% para pesquisar, 

medir e verificar a variação de ganhos de condutividade e se 

todas podiam atender, e qual apresentaria desempenho téc-

nica e economicamente suficiente para ser escolhida para 

produzir óleo aditivado para preencher um transformador 

para os ensaios de fábrica e de elevação de temperatura. 

Em dezembro/13 foi estabelecido um plano de trabalho e 

dos serviços associados propostos pelo CCDM – Centro de 

Caracterização e Desenvolvimento de Materiais, da 

UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos, que foi 

aceito pelo CGTI, e com a contratação do CCDM para im-

plementar parte das atividades do mesmo - essencialmente 

preparar e aditivar óleo isolante vegetal com um componente 

nano tecnológico, o nitreto de boro hexagonal (h-BN) bus-

cando aumentar a condutividade térmica do composto líqui-

do óleo vegetal/h-BNse - caracterizaram-se novas etapas e 

respectivos prazos com a necessidade de estender o crono-

grama  físico de maio/14 para novembro/14, sem acréscimo 

de custos. Além do CCDM para a preparação do aditivo 

nano tecnológico e aplicação no óleo vegetal isolante, para 

variadas composições das variáveis possíveis, programou-se 

a contratação de ensaios laboratoriais de condutividade tér-

mica deste óleo com outro laboratório independente, a con-

tratação de especialista laboratorial nas variáveis que atuam 

nos processos de sonificação e preparo do composto óleo-

nitreto bem como da análise dos resultados dos ensaios e 

adaptação das variáveis que influenciam nas propriedades do 

óleo aditivado composto e também contratação das análises 

físico-químicas com outro laboratório especificamente para 

verificar conformidade do(s) óleo(s) aditivado(s) frente à 

Norma “NBR 15422 - Óleo vegetal isolante para equipa-

mentos elétricos” antes de colocá-lo em um novo transfor-

mador piloto. Com isso deu-se um rápido avanço no projeto. 

Em março/14 as principais atividades foram as medições 

de condutividade térmica das 8 primeiras amostras de óleo 

vegetal isolante com nitreto de boro, realizadas pela equipe 

do laboratório DECAGON, nas dependências da 

UNICAMP, uma vez que o aparelho medidor estava empres-

tado para aquela universidade e com montagem pronta para 

os ensaios. Os ensaios demandaram dois dias na UNICAMP, 

06 e 07/03/14 e, por falta de energia elétrica devido a vários 

desligamentos da rede por causa de raios, mais um dia nas 

instalações do DECAGON em São José dos Campos, pela 

necessidade de outros ensaios programados por terceiros na 

UNICAMP.  

A foto 12 abaixo mostra a bancada de ensaio de medição 

de condutividade térmica com um litro da amostra h-BN1 

fabricado em 24/02/14 e ensaiado em 06/03/14, sendo esta a 

primeira de mais de vinte que foram medidas em 2.014: 

 
 

 

 
Foto 12 -  Medição de condutividade térmica da amostra h-BN1 em 2014. 

 

As tabelas a seguir mostram a média dos valores lidos em 

duplicata de condutividade térmica de 2 amostras nas tempe-

raturas 25; 50; 70 e 80 °C. 

 
Tabela II – Valores lidos de condutividades térmicas de amostras 23 e 24 

 
 

As medidas dos valores de condutividades medidos po-

dem se apresentar diferentes do valor esperado devido à 

imprecisão das medidas pelas condições exigidas pelo apare-

lho, principalmente pelo fato da medição durar 1 minuto, 

durante o qual a temperatura não pode variar nem um grau, 

enquanto os demais aparelhos tem que estar desligados para 

evitar qualquer vibração no ambiente - mesmo um veículo 

passando na rua pode perturbar e até anular a medição. Mas, 

mesmo com alguns valores duvidosos isoladamente, numa 

amostra, a diferença comparativa entre amostras medidas no 

mesmo dia e mesmas condições é válida com base nas res-

pectivas curvas. Medidor KD2 Pro utiliza aquecimento tran-

sitório da agulha para medir as propriedades térmicas de 

líquidos; com esta técnica, um pulso de calor é aplicado a 

uma agulha, e a resposta da temperatura em função do tempo 

é monitorada na agulha aquecida, tanto durante como após o 

pulso de calor. A natureza da resposta da temperatura é um 

resultado das propriedades térmicas do material. Ao medir 

as propriedades térmicas quer-se medir apenas a transferên-

cia de calor resultantes da condução, eliminando-se a trans-

ferência por convecção. KD2 Pro atende as Normas ASTM 

D5334-08 e a IEEE Standard Association – IEEE 442-03. 



Metodologia: para a medida de condutividade térmica dos 

óleos foi utilizado uma câmara de amostra de 11mL em aço 

inoxidável com sensor de temperatura PT-100 em sua base, 

encamisado e acoplado a um banho termostático com circu-

lação externa. A sonda KS-1 foi inserida na câmara de amos-

tra, mantendo-a fixa verticalmente. A amostra de óleo vege-

tal isolante juntamente com a sonda KS-1 foram termo esta-

tizadas na temperatura de cada medida e após atingirem o 

equilíbrio térmico foi realizada a leitura direta de condutivi-

dade térmica – valor K mostrado nas tabelas.  

Na Tabela III seguinte a condutividade térmica de outras 

6 amostras nas temperaturas 25; 50; 70 e 80 °C. 

 
Tabela III – Valores de condutividades térmicas de outrs 6 amostras. 

 

 
 

Cada conjunto de medições nas faixas de 25 a 80Cº usan-

do termo estabilizador à base de água, ou fazendo uso de 

manta térmica na estabilização da temperatura de medição 

que proporcionou medidas até 120ºC  e mesmo em 140ºC   

demonstraram que algumas amostras deram curvas de con-

dutividade muito diferentes de outras apresentando-se desde 

resultado ótimo até resultado nenhum o que evidenciou co-

mo são decisivos os parâmetros e valores de frequência da 

sonicação, proporção de aditivo, tempos de preparo e fases  

para se obter o efeito desejado.  

Quarto Ano: junho/14 a dezembro/14 

Entre junho e julho/14 tiveram continuidade as produções 

pelo CCDM e as medições de condutividade térmica pelo 

Decagon das amostras de óleo vegetal isolante com nitreto 

de boro, completando as mais de 20 amostras produzidas.  

Dessa forma, entre fevereiro/14 e julho/14 mais de vinte 

amostras constituindo composições diferentes foram prepa-

radas no laboratório do CCDM e depois foram ao laborató-

rio Decagon que procedeu às medições de condutividade 

térmica de cada amostra numerada de óleo/h-BN 01 até 24, 

não se logrando processar as de número 18 e 19. Os laudos e 

valores de cada medição foram registrados nos relatórios 

mensais, produtos das etapas. 

As curvas das condutividade das várias amostras  eviden-

ciaram que diferentes composições para o processo de aditi-

vação resultaram que são muito diferentes e apresentaram 

desde resultado ótimo até resultado nenhum para demonstrar 

como são decisivos os parâmetros e valores de frequência da 

sonicação, proporção de aditivo, tempos de preparo e fases 

para se obter o efeito desejado ou nem obter efeito nenhum. 

Fica patente que o processo foi estabelecido de modo cientí-

fico por erro e acerto. 

A escolha do processo de Nº 05 se deu entre as de maior 

potencial em função dos menores custos de decorrentes de 

menores volumes de reagentes, tempos de processamento, de 

uso da infraestrutura e de homens.hora demandados. 

Definida a composição associada ao processo de Nº 5, o 

próximo passo foi a produção de mais 75 litros de óleo adi-

tivado destinado ao preenchimento de um transformador; e 

também a contratação de fabricação de dois transformadores 

gêmeos de 15kVA – sendo que num deles foi colocado o 

óleo aditivado e no outro óleo sem aditivo nano. 

Amostras de óleo isolante vegetal com aditivo e sem adi-

tivo foram enviados para ensaios físico-químicos finais, an-

tes de serem colocados dentro dos transformadores tendo 

apresentado resultados em conformidade com a Norma de 

Óleo vegetal Isolante. Os transformadores foram finalizados 

em novembro/14 do mesmo lote de fábrica, sendo um preen-

chido com óleo aditivado com h-BN, composição BN-05. 

Na foto 13 abaixo o transformador sendo preparado para  

ensaios padrão de fábrica. 

 

 
Foto 13 - Trafo com óleo aditivado, a cor opaca é característica do óleo. 

 

Os resultados dos ensaios de fábrica demonstraram que 

ambos os transformadores foram aprovados para operação 

normal; enquanto as curvas de elevação de temperatura re-

gistraram gradientes diferentes em 6,5ºC - o que é bastante 



significativo - sendo a menor temperatura correspondente ao 

transformador com óleo nano aditivado evidenciando assim 

ter-se atingido o objetivo desse projeto de P&D. 

III.  RESULTADOS 

Os principais produtos obtidos nesse projeto foram: a) o 

processo de mistura ou aditivação do nitreto de boro em 

óleo vegetal isolante elétrico e b) o óleo isolante elétrico 

vegetal nanoaditivado, resultado importante decorrente do 

sucesso do processo, tendo-se conseguido a melhoria da 

condutividade térmica - seu uso efetivamente confere o efei-

to esperado no desempenho do transformador, melhorando 

em 6,5ºC em média na redução da temperatura em relação 

ao óleo vegetal não aditivado – como era pretendido.  

Produtos secundários também obtidos durante o desen-

volvimento da pesquisa foram os resultados das várias eta-

pas, mesmo aqueles associados ao elemento ferrita magnéti-

ca funcionalizada:  

a) no óleo com ferritas demonstrou-se até qual proporção 

é aceitável sem afetar os parâmetros físico-químicos do óleo 

isolante vegetal, no caso das ferritas 1%, enquanto para ava-

liar a condição do aditivo nano tecnológico de prover me-

lhor desempenho térmico ao óleo foi feito o experimento de 

colocar óleo aditivado em três proporções esperando-se que 

uma delas – possivelmente a menor -  fosse a ideal, porém o 

que ficou evidenciado foi que nem a maior proporção con-

seguiu apresentar efeito significativo quando o transforma-

dor operando “em vazio” e nem a plena carga nominal.  

a1) foi avaliada previamente a condição do aditivo nano 

tecnológico de prover melhor desempenho térmico ao óleo; 

sendo que para as ferritas isso não foi praticável, uma vez 

que para ela demonstrar seu efeito necessitava do campo 

elétromagnético estabelecido para sua correta dispersão e 

distribuição no volume de óleo interno ao transformador, 

assim, essa avaliação foi feita com a inserção de óleo mais o 

aditivo em transformadores, e medido seu efeito em fábrica 

(em vazio) e no IPT (de zero até plena carga nominal). 

b) ensaios prévios físicos químicos de adequação do óleo 

aditivado às características da Norma NBR 15.422 em fun-

ção da percentagem de aditivo nano possível de estar presen-

te no óleo, e o limite de sua dosagem foram feitos para am-

bos os aditivos – ferritas e h-BN. 

c) – foi detectada não conformidade baseada nos resulta-

dos de análise dos ensaios e providenciada modificação na 

escolha do insumo nano, na composição de parâmetros de 

aditivo presente e na composição final do óleo aditivado;  

d) foram realizados ensaios de verificação do processo de 

aditivação, de efeito do aditivo nano sobre o óleo antes de 

investir verbas expressivas em pesquisa laboratorial de adi-

tivação e possíveis efeitos indesejados quando em uso;  

e) foram fabricados transformadores preenchidos com 

óleo nano aditivado;  

f) foram ensaiados transformadores usando óleo vegetal 

com e sem aditivo nano e verificado seus desempenhos 

comparativos através das curvas de elevação de temperatu-

ras dos mesmos, conforme laudos de ensaios feitos na fase 

de condutividade, laudos de ensaios feitos na fase de testes 

de rotina em fábrica dos transformadores. 

g) Pedido de Patente para o Processo de Aditivação foi 

registrado no INPI sob Nº BR 10 2015 000066 09. 

IV.  CONCLUSÕES 

O processo de aditivação de óleo isolante vegetal bom ni-

treto de boro foi desenvolvido em suas variáveis, aprimora-

do e definido em seus vários parâmetros nesse projeto com a 

finalidade de prover maior condutividade térmica ao óleo 

isolante vegetal. 

O óleo isolante vegetal nanoaditivado com nitreto de boro 

foi obtido como um resultado verificado do projeto, para 

substituir o óleo mineral isolante de origem no petróleo em 

transformadores de distribuição novos por fluído biodegra-

dável de fonte renovável vegetal oriunda de plantações bra-

sileiras. 

Como proposto originalmente, o conjunto aditivo – óleo 

isolante aditivado – transformador foi validado tecnicamente 

através de ensaios e medições procedidas que evidenciaram 

que: o aditivo, na proporção adotada, não alterou a confor-

midade de valores dos parâmetros de óleo isolante da Norma 

NBR 15.422; o óleo aditivado teve medida e comprovada a 

melhoria de sua condutividade térmica comparada ao óleo 

isolante vegetal sem aditivo nano; e o transformador, além 

de aprovado nos ensaios de fábrica, apresentou valores de 

temperatura e de gradiente de temperatura significativamente 

reduzidos evidenciando o resultado buscado e o sucesso do 

projeto. 

Foi conseguido um resultado tecnicamente suficiente a 

custo viável pelo benefício proporcionado, estabelecendo-se 

condições de aplicação que melhoram a competitividade do 

óleo isolante vegetal frente ao mineral, atingindo o objetivo 

e a motivação do projeto.   

Foram realizadas vinte e duas composições diferentes do 

processo de aditivação do nitreto de boro no óleo das quais 

apenas 10 mostraram ganho significativo de condutividade 

térmica comparada com o óleo sem aditivo, evidenciando 

que o resultado do processo geral não é absoluto, mas sim é 

suscetível às variáveis envolvidas.  

Com a adição de aditivos seguindo o processo rigorosa-

mente em suas várias etapas, proporções e parâmetros por 

ele definido, o óleo vegetal isolante adquiriu melhor propri-

edade de condução de calor suficiente para prover desejado 

sobre o transformador que o utilizou.  

A realização desse projeto verificou tal possibilidade na 

prática, com um produto inédito que significa um avanço no 

estado da arte, que não estava disponível nem estabelecido 

antes, e que foi verificado tanto por medição de condutivi-

dade diretamente do óleo aditivado quanto por ensaio de 

elevação de temperatura de transformadores fazendo uso do 

mesmo – experiência sem registro de antecedente no Brasil 

ou no mundo – referendando o Pedido da Patente de Inven-

ção. 

A viabilidade do óleo vegetal nano aditivado foi avaliada 

e foram selecionados quatro contextos distintos para avalia-

ção da viabilidade econômica: 

• Análise de viabilidade pela postergação de investimen-



tos decorrente da ampliação de vida útil em um transforma-

dor novo preenchido inteiramente com óleo aditivado; 

•  Análise de viabilidade pela quantificação da ampliação 

do carregamento admissível de um transformador novo pre-

enchido inteiramente com óleo aditivado; 

•  Análise de viabilidade de aplicação de óleo isolante 

aditivado na reposição de óleo em transformadores do sis-

tema de distribuição; 

• Análise de viabilidade de aplicação de óleo isolante 

aditivado pela redução do custo final de transformadores 

novos obtidos por meio da redução de materiais utilizados 

na fabricação viabilizada pelo desenvolvimento do novo 

óleo. 

Em todos os contextos acima foram levantados indicativos 

de que a implantação do produto para prover maior conduti-

vidade é viável técnica e economicamente, trazendo benefí-

cios tangíveis e monetizáveis dentro de um horizonte de 

estudo viável.  

Com base nestes fatores EVTE concluiu que o óleo aditi-

vado tem alto potencial de aplicação no mercado e, portanto 

indica-se a continuidade dos estudos nesta linha para com-

plementar as informações até o momento levantadas e prepa-

rar o produto para efetiva disponibilização comercial. Neste 

contexto indicam-se três focos distintos para as próximas 

pesquisas: 

• Levantamento de maiores dados de desempenho, sobre-

tudo em misturas com outros óleos. Este estudo viabilizará a 

implantação geral e indiscriminada do óleo aditivado redu-

zindo as barreiras e custos de inserção no mercado. 

• Análise e aperfeiçoamento do sistema produtivo do 

óleo nano aditivado. Apesar de a atual pesquisa ter avançado 

significativamente no estabelecimento de processos produti-

vos, entende-se que experiências em maior escala poderão 

trazer avanços tecnológicos e significativos benefícios ao 

produto podendo facilitar sua inserção de mercado por meio 

da redução dos custos produtivos. 

• Desenvolvimento de novo projeto de transformador 

adaptado às características no novo óleo. Este desenvolvi-

mento poderá alavancar a penetração de mercado por meio 

de um transformador, mais barato, que faça uso do novo 

óleo nano aditivado. 

Finalmente, tendo-se validado técnica e economicamente 

o conjunto aditivo/óleo vegetal/ transformador, os produtos 

desse Projeto tem possível aplicabilidade direta em redução 

de custos fabris de transformadores e pode trazer maior 

competitividade comercial ao óleo vegetal isolante elétrico. 
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