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 Estimar o volume de gás SF6 liberado para atmosfera 

oriundo de vazamentos em disjuntores de potência em 

operação. 
  

 

Objetivos 
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Contexto elétrico 
No setor elétrico é utilizado como isolante e extintor de arco elétrico e para 

garantir todas essas características o gás deve ser mantido na pressão nominal 

indicada pela fabricante. No caso do disjuntor está presente na câmara e coluna. 

 

  

 

Introdução 
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UMA FASE DE UM DISJUNTOR DE 500kV. 
CONSTITUÍDO DE DUAS COLUNAS E 4 CÂMARAS DE 

INTERRUPÇÃO EM SÉRIE. 



Contexto ambiental 

 

  

 

Introdução 
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Possuindo um 

fator de 

aquecimento de 

22.800 vezes 

superior ao CO2! 

As emissões de hexafluoreto 
de enxofre (SF6) são todas de 
origem antrópica!!! 



Equipamento de do estudo: Disjuntores à SF6 
Estudo de caso: SE FZD 500kV/230kV  
Instalados 23 disjuntores à SF6. 
Energizada em 15/05/2000 .  
Dados necessários: número de ocorrências por baixa pressão de 
SF6 e valores de pressão do SF6 registrados pelo software de 
manutenção Equipmaint-i ; dados de placa do disjuntor (valores 
nominais de pressão, alarme, bloqueio, massa do SF6, volume do 
SF6). 
Ocorrências registradas no período de 2009 a 2016. 
 

 

Metodologia 
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SE FZD 



 

 

Resultados 
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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. 



 

 

Resultados 
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Total de ocorrências por baixa pressão SF6 – 2009 a 2016: 
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2009 – 2016 : os disjuntores que apresentaram baixa 

pressão SF6, liberaram para atmosfera o que 

corresponde a mais de 1% do seu volume total por pólo 

no ano! 

 

Em alguns casos, esse valor chegou a 12,3% por 

disjuntor/pólo no ano. 

 

Foram observadas situações recorrentes de baixa 

pressão ( 14D1 – 13 ocorrências). 
 

Discussões 
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   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 óleo 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. 
 

Conclusões 
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