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Abstract-- Since the 1940s, sulfur hexafluoride (SF6) has been 

widely used in the electrical sector, mainly as an insulating 

medium and for the extinction of the electric arc in power circuit 

breakers, and its emissions are practically all of anthropogenic 

origin. Its deliberate release to the environment should be avoided 

as it is a greenhouse gas more potent than carbon dioxide at 

20,000 times. In the electrical sector the release of SF6 into the 

environment is associated to the manufacturing and operation 

phases of the equipment. In the operation of the circuit breaker 

there is the leakage of larger proportions caused by a fault 

followed by pole explosion, in other cases it is associated to the 

small leaks caused by wear of a seal due to the time. Considering 

that the explosion of a circuit breaker are atypical cases, resulting 

from a manufacturing failure or lack of preventive maintenance, 

the article will estimate the contribution of the small leaks to the 

environment. Then, from the history of the occurrences registered 

for maintenance related to the complementation of SF6 gas in the 

circuit breakers, it was possible to quantify the volume of gas that 

was released in the period from 2009 to 2016. 

 

KEYWORDS:  electrical, equipments, maintenance, substation, 

volume. 

I.  INTRODUCTION 

As emissões de hexafluoreto de enxofre (SF6) são todas de 

origem antrópica. Suas aplicações estão na indústria do 

magnésio (produção primária e fundição), na fabricação de 

utensílios esportivos, na indústria de calçados e pneus para 

caminhões e no setor elétrico (em disjuntores de potência, 

subestações blindadas e na indústria eletrônica) [1]. Na 

produção de magnésio houve uma alteração no processo de 

fabricação, cuja produção passou a utilizar SO2 em vez de SF6 

impulsionada pelo  projeto Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL), oriundo do Protocolo de Kyoto, eliminando 

assim o seu uso no final de 2009 [9]. Porém, ao longo dos 

anos, no setor elétrico houve um aumento na fabricação e 

instalação de equipamentos à SF6.  

Esse gás não contribui para degradação da camada de 

ozônio, porém é um poderoso gás de efeito estufa e é utilizado  

no setor elétrico como meio isolante e extintor de arco 

elétrico. No período pré-industrial a concentração desse gás 

naõ existia na atmosfera, até antes do século XX, após a 

crescente utilização do SF6 no setor elétrico mundial, devido 

                                                           

 
 

suas excelentes características dielétricas, térmicas e químicas, 

houve um aumento dessa concentração [6].  

 

O potencial de aquecimento global para vários gases é 

definido como o efeito de aquecimento, durante um 

determinado período, para um dado peso de uma substância 

específica, em relação ao mesmo peso do dióxido de carbono 

(CO2). O SF6 possui imensa representatividade frente ao fator 

efeito estufa de vida longa, pois possui uma grande capacidade 

de absorção das ondas de radiação terrestre (ondas longas), 

contribuindo significativamente na intensificação do efeito 

estufa, possuindo um fator de aquecimento de 22.800 vezes 

superior ao CO2, com uma forçante radiativa - parâmetro que 

mede o impacto líquido no sistema climático- igual a 0,0041 

W/m² (ano de referência 2011)[7]. O Painel Internacional 

sobre Mudanças Climáticas (IPCC) mede regularmente a 

contribuição humana líquida total para o forçamento radiativo 

e de acordo com os dados do IPCC, todos os halocarbonos e 

gases fluorados foram responsáveis por 18% do total líquido 

da força radiativa antropogênica em 2005. Segundo o quinto 

relatório do IPCC - Fifth Assessment Report- o gás permanece 

por 3.200 anos para se decompor na atmosfera [5]. O SF6 

aumentou cerca de 7% por ano durante os anos 80 e 90, ou 

seja, ainda estão presentes na atmosfera com tendência ao 

crescimento [6]. 

O equipamento elétrico isolado a gás SF6 tem contínua 

necessidade de intervenção da manutenção em atividades 

preventivas e corretivas, sendo necessário procedimentos 

corretos para evitar a liberação do gás indevidamente. 

Portanto, é importantíssimo o controle destas emissões, 

principalmente pelo monitoramento de vazamentos. Para se ter 

uma idéia, em escala global, o SF6 representa 12 % das 

emissões dos GEEs enquanto o CO2 47% (dados observados 

em 1995) [2]. O monitoramento é realizado através de 

inspeções períodicas nas instalações e alarmes oriundos do seu 

circuito de comando. 

O consumo de hexafluoreto de enxofre em equipamentos 

elétricos é na ordem de 60% do valor geral, sendo que desses 

60%, 42% são destinados aos fabricantes desses equipamentos 

elétricos [1]. O setor elétrico mundial possui em torno de 90% 

dos equipamentos elétricos à SF6, sendo essa tecnologia com 

aplicações desde os anos 60. 

A partir de observações atmosféricas, o quantitativo de 

emissões de SF6 no setor equipamentos elétricos respondem 

por cerca de metade das emissões totais de SF6. Dentro desse 

setor, as fontes de emissão podem estar associadas ao processo 

de fabricação, montagem e vida útil do equipamento (vedações 

Impactos ambientais associados à utilização do 

gás SF6 nos disjuntores de potência  
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desgastadas ao longo do tempo – provocando pequenos 

vazamentos). Algumas análises  apontam que na maioria dos 

casos podem ser feitas estimativas reais das emissões anuais 

globais dos equipamentos em uso, sendo necessário também as 

observações atmosféricas. Essa estimativa poderia ser baseada 

por tipo de equipamento,  quantidade total consumida na 

fábrica; o montante anualmente adquirido para 

complementação da pressão de gás (compensação por perdas 

de fuga e manutenção), informações sobre o uso do SF6 em 

equipamentos novos [1]. 

As Diretrizes do IPCC recomendam os seguintes fatores de 

emissão padrão para SF6: disjuntores a cada ano, 1% da 

quantidade total, considerando a vida útil do equipamento 30 

anos. 

As projeções de emissão desse gás associadas às fontes de 

uso em equipamentos elétricos superam os outros setores [8]. 

 

II.  METODOLOGIA 

 

No presente artigo iremos quantificar em porcentagem a 

perda de SF6, oriunda de vazamentos, nos disjuntores de 

potência instalados numa subestação que opera hà dezesseis 

anos. 

O local escolhido para análise se trata de uma subestação 

transformadora, codificada como SE FZD, de 500/230 kV, 

com 2400 MW de capacidade instalada. Faz parte do rol das 

principais subestações de Fortaleza, capital do estado do Ceará 

(Brasil).  Sua localização fica na Companhia Hidrelétrica do 

Rio São Francisco (Chesf), na Avenida Presidente Costa e 

Silva 4677, com as seguintes coordenadas geográficas 

3°49'58"S e 38°32'36"W. Essa subestação foi energizada em 

15 de maio de 2000, tendo na sua instalação 23 disjuntores à 

SF6. 

O histórico das ocorrências no período de 2009 a 2016, 

relacionado à baixa pressão SF6, foi obtido no software de 

manutenção Equipmaint-i, um programa utilizado em 

ambiente corporativo, conhecido também como SIGA. O 

mesmo possui o registro de todas as ocorrências dessa 

instalação e juntamente com os dados de placa do disjuntor 

(volume de gás nominal por pólo em decímetro cúbico e 

pressão nominal) foi possível calcular, através de uma regra de 

três simples, o volume de SF6 liberado para a atmosférica. O 

cálculo resultará numa porcentagem de perda de SF6 para cada 

ocorrência nos disjuntores dessa instalação. Com essas 

informações foram elaboradas e montadas as Tabelas I, II e III 

que são os resultados obtidos do estudo. 

III.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A partir das informações registradas no software de 

manutenção Equipmaint-i, foi possível obter o histórico de 

Solicitação de Serviço (SS) para os equipamentos, em 

qualquer estado: aberta, programada, cancelada e executada. 

Esse software é a plataforma base para o planejamento e 

execução da manutenção para todos os equipamentos presentes 

nas subestações. Dessa forma, foi possível obter todas as SS 

executadas no período de 2009 a 2016, selecionadas a partir 

do esquema de serviço “RG_COMPL_SF6”, que significa 

complementação de SF6 e que fazem parte exclusivamente do 

ativo disjuntor, oriundas de sinalizações do circuito de 

comando do disjuntor ou de inspeções realizadas no pátio da 

subestação.  

No software, a SS é aberta e executada por disjuntor, sendo 

que nos casos em que foram registrados “pressão baixa de gás” 

em mais de uma fase do disjuntor, o número de ocorrências 

será igual ao número de fases elétricas registradas. Por 

exemplo, se no disjuntor 15D2 houve registro na fase A e B, 

serão contabilizadas duas ocorrências. A Tabela 1 apresenta a 

quantidade de SS já executadas relacionadas às ocorrências de 

baixa pressão de SF6. Para as SSs que não foram apresentados 

os valores de pressão encontrados, foi considerado um valor 

0,2 bar abaixo da pressão nominal. 

 

TABELA I 

TOTAL DE OCORRÊNCIAS POR BAIXA PRESSÃO SF6 EM 

DISJUNTORES NO PERÍODO DE 2009 A 2016. 

 

 
 

Com a lista dos disjuntores apresentada na Tabela I, foi 

necessário ir ao pátio para anotar os dados de placa dos 

mesmos. A Tabela II foi construída com os dados de placa. 

 
TABELA II 

DADOS DE PLACA DOS DISJUNTORES QUE APRESENTARAM PERDA DE SF6 NO 

PÉRIODO DE 2009 A 2016. 

 

 
 

A partir dos dados da Tabela I e II, foi construída a Tabela 

III onde foi apresentado o volume de gás liberado para a 

atmosfera, considerando as mesmas condições para todas as 

análises. Os dados de placa estão para uma temperatura de 20 

° C, sendo que a temperatura irá influenciar na pressão, porém 

o volume permanece constante. Dessa forma, o disjuntor tem 

uma unidade de supervisão de gás SF6, denominada 

densímetro, pra fazer essas devidas correções de pressão e 

temperatura, o qual verifica a quantidade de massa do gás 

presente num determinado volume de referência de SF6, dessa 

forma as sinalizações existentes no disjuntor referentes ao SF6 

mantém a diferença de pressão constante para alarme e 

bloqueio, ou seja, para um determinado fabricante, as 
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diferentes temperaturas, 0,8 bar deve ser mantido entre a 

pressão nominal e a pressão de alarme. 

 
TABELA III 

VOLUME DE SF6 NOMINAL POR PÓLO DO DISJUNTOR E AS PERDAS 

NO PÉRIODO DE 2009 A 2016. 

 

 

 
 

Com a Tabela III visualizamos que todas as perdas de SF6 

representaram muito mais de 1% do volume total por pólo, 

algumas até 12,3 %. Destacamos que o 15D2 foi o disjuntor 

que mais apresentou problema nas suas vedações, um total de 

13 SSs, liberando 118,5 dm³ de SF6 durante o período de 

2009 a 2016.  

IV.  CONCLUSÕES 

É muito preocupante o impacto das atividades do ser 

humano no meio ambiente. Também já sabemos as 

consequências disso, que são as mudanças climáticas que 

afetam a vida no planeta. 

Diante disso houve a preocupação de quantificar a perda de 

SF6 no setor elétrico e para isso selecionamos uma subestação 

que já está em operação há 16 anos com 23 disjuntores sendo 

que os resultados indicam uma faixa entre 2,5% a 12,3% de 

perda por pólo de disjuntor. 

A tendência é esse número aumentar ao longo dos anos por 

conta do tempo de operação e desgaste das peças, instalação 

de novas subestações com equipamentos à SF6 e os 

disjuntores antigos à oleo mineral serem substituídos 

gradativamente. 

Muito preocupante do ponto de vista ambiental, pois 

conhecendo a sua contribuição para o efeito estufa, este deverá 

ser monitorado de forma minuciosa como os demais  gases. 

A solução é investir em novas tecnologias para o setor 

elétrico associadas aos equipamentos que necessitem  de um 

meio com boas características dielétricas, refrigerante e que 

não afete o meio ambiente. 
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