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POR QUE VOCÊ 
DEVE ADQUIRIR UM 
TRANSFORMADOR 
ECOLÓGICO?
A principal razão pela qual você deve adquirir o Transformador Ecológico é que 
ele possui um grande diferencial em suas propriedades ambientais, químicas, 
elétricas e de segurança contra fogo. Sendo assim, elencamos abaixo as principais 
vantagens do referido transformador.

O Transformador Ecológico possui um fluido dielétrico (fluído FR3®) resistente ao 
fogo à base de éster natural, que é composto à base de óleos vegetais e aditivos 
de classe comestível, não contendo materiais à base de petróleo, halogêneos, 
silicones ou qualquer outro material discutível.
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1. FLUÍDO 100% BIODEGRADÁVEL

2 - NÃO TÓXICO

 O fluido isolante utilizado no Transformador Ecológico se biodegrada 
rapidamente e perfeitamente tanto em ambientes sólidos como aquáticos, 
evitando assim, problemas de contaminação ambiental. Veja no gráfico abaixo que 
sua taxa de biodegradação é tão boa quanto o material de referência da norma EPA1 

(USA Environmental Protection Agency), considerada pela EPA como o “máximo 
biodegradável”. A FM Global5 não exige contenção para transformadores com até 
10.000 litros do fluido, que é certificado pela Agência de Proteção Ambiental dos 
EUA (EPA – Environmental Protection Agevncy). No Brasil, há possibilidade de 
eliminação das Bacias de Contenção de Óleo (Licença Ambiental).

 O fluido, comprovado como não tóxico, é especificamente formulado para 
minimizar riscos de saúde e ambientais, sendo produzido à base de óleos vegetais e 
100% dos ingredientes de classe comestível. O óleo base vem de fontes renováveis 
– sementes – que são facilmente recicláveis e reutilizáveis.
 Em um dos testes de toxidez aguda, em Alevinos de Trutas, o fluido teve melhor 
desempenho que outros fluidos dielétricos ao alcançar uma taxa de mortalidade 
zero durante todo o período de teste.
 O fluido não é listado como perigoso pela EPA1, OSHA6 ou pelo Department 
of Transportation (DOT2). Testes de toxidez animal via oral indicaram nenhum 
sinal de reação toxicológica, nem de reações devido ao contato humano, não 
sendo classificado como bio-acumulativo ou mutagênico. Sua taxa do Sistema 
de Informação de Material Perigoso (HMIS) é zero tanto para saúde quanto para 
reatividade e não é listado como carcinogênico pela National Toxicology Program 
(NTP), monógrafos da International Agency for Research on Câncer (IARC3) e 
Regulamento OSHA6. Assim, o fluido FR3® é uma excelente opção para ISO 14000 
ou outros programas ambientais similares que promovem o uso de materiais e 
procedimentos ambientalmente agradáveis.
 Devido a sua característica de não toxidez, é possível garantir a segurança 
ambiental, pois mesmo em vazamentos, o fluido não contamina os rios, mananciais 
e lençóis freáticos, além de garantir a segurança do trabalhador, uma vez que o 
manuseio do produto, não requer qualquer cuidado especial.
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3. RESISTENTE AO FOGO

4. MAIOR CAPACIDADE DE CARREGAMENTO

 O fluido isolante tem ponto de combustão de 360°C, bem acima do mínimo 
de 300°C exigido pela NEC4. Seu ponto de fulgor de 330°C é maior que o ponto de 
combustão da maioria dos fluidos resistentes ao fogo disponíveis atualmente.
 Baseado em testes de grande e pequena escala, a FM5 Global aceita o 
fluido para transformadores aprovados conforme norma FM 3990, sendo 
esta norma reconhecida como apropriada pela OSHA6. A norma permite que 
transformadores preenchidos com o fluido em questão sejam aplicados em 
instalações internas, sem extintores de incêndio ou poços de contenção.

 A capacidade de carregamento pode ser de até 20% a mais da 
potência nominal em regime contínuo, apresentando, mesmo assim, maior 
tempo de vida útil do que os transformadores convencionais com carregamento 
normal (100% da capacidade de potência). Além disso, sendo as perdas em vazio 
e a corrente de excitação constantes e garantidas na base da potência nominal 
e utilizando a capacidade adicional da potência útil, haverá uma considerável 
economia de energia. Exemplo prático: uma indústria que necessite de um 
transformador convencional de 1200 kVA poderá ser alimentada, com um 
transformador verde de 1000 kVA. Podemos afirmar que quanto maior a potência 
do transformador, maior quantidade de energia 
reativa será consumida (energia ruim). Portanto, fica 
evidenciada a economia de energia citada.
 Há de se ressaltar também, que, no exemplo 
citado, ocuparemos uma área de subestação 
para um transformador de 1000 kVA, tendo 
disponibilizado 1200 kVA, se traduzindo em 
economia de espaço. Apresenta ainda uma 
melhor resistência à coqueificação e formação de 
borra em comparação ao óleo de transformador 
convencional (vide teste abaixo).

Óleo de 
Transformador 
Convencional

Fluído R-Temp Óleo Silicone Fluido FR3®

Ponto de Fulgor e Combustão de Fluídos Dielétricos (ºC)
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Da esquerda para direita: fluido vegetal, fluido R-Temp® e 
Óleo de transformador Convencional após 120 horas a 165oC

Teste de Estabilidade Térmica

 Além disso, possui uma excelente habilidade de extrair umidade retida 
e absorver água liberada pelo envelhecimento do papel Kraft. Tanto que a 
saturação da água no óleo mineral a 25ºC se dá com aproximadamente 70 
ppm, já do fluido biodegradável se dá com aproximadamente 1057 ppm.
 Veja o gráfico abaixo de saturação da água versus temperatura do óleo 
mineral e do fluido biodegradável.
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O fluido também ajuda quimicamente a prevenir as moléculas do papel de se 
desfazer quando expostas ao calor. Estes atributos capacitam o fluido a minimizar 
de forma significativa a taxa de envelhecimento do papel isolante do transformador, 
levando de 5 a 8 vezes mais tempo para alcançar o mesmo ponto final de vida do 
papel envelhecido com óleo de transformador convencional.
 A tabela a seguir mostra uma comparação do tempo levado para alcançar o 
final de vida da isolação de papel Kraft termo-estabilizado envelhecido em óleo 
de transformador convencional e com o fluido biodegradável. Testes similares 
realizados em papel Kraft regular (não termo-estabilizado) têm confirmado uma 
melhoria no envelhecimento térmico ainda maior.

Final de Vida do Papel Isolante de Transformador (horas)

* O papel não alcançou o final de vida durante o tempo de teste. Para ser conservativo, extrapolação não foi empregada.

Estudo de envelhecimento de Isolamento comparando papel 
termoestabilizado usando fluído FR3 versus óleo mineral.

1 EPA (Environmental Protection Agency) – Agência de Proteção Ambiental dos EUA com a missão de proteger a saúde humana 
e salvaguardar o ambiente natural (ar, água e terra).

2 DOT (Department of Transportation) – Departamento Federal dos EUA que fiscaliza e regulamenta as políticas de transporte. 
Responsável pela negociação e implementação de acordos de transporte intenacionais e emissão de regulamentos para prevenir 
uso imprório de álcool e drogas ilegais nos sistemas de transporte.

3 IARC ( International Agency for Research on Câncer) – Agência da Organização Mundial de Saúde com a missão de coordenar 
e conduzir as pesquisas sobre as causas do câncer humano. Os mecanismos cancerígenos, e desenvolver estratégias científicas 
para o controle do câncer.

4 NEC (National Electrical Code) – Código produzido por consenso de voluntários organizados pela Associação de Proteção 
Contra Fogo dos EUA (Nationa Fire Protection Association – NFPA) sob sua publicação NFPA 70, e adotado pela ANSI (American 
National Standard Institute). A NEC é tipicamente adotada em normas locais e estaduais para instalações de distribuição elétrica 
além das controladas pelas concessionárias de energia.

5 FM (Factory Mutual Global) – Agência de seguro especializada em gerenciamento de risco. Dentro de sua família está a Factory 
Mutual Research, que atua na pesquisa e engenharia de prevenção de perdas, e a Factory Mutual Research, concentrada no 
teste e classificação de produtos relacionados com segurança ao fogo. A FM Research é reconhecida pela Agência Federal 
Ocupacional e de Segurança dos Estados Unidos (Federal Occupational and Safety Agency) como “Laboratório de Testes 
Reconhecido Nacionalmente”.

6 OSHA (Occupational Health and Safety Administration) – Agência Federal dos EUA que rege as normas e 
procedimentos para prevenção de acidentes e proteção da saúde dos trabalhadores segundo o Ato de Saúde e Segurança 
Ocupacional de 1970.

150º C 170º C

Base Final de Vida Óleo 
Mineral

Envirotemp 
FR3

Base IEEE
Óleo 
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Envirotemp 

FR3
Base IEEE

Resistência à Tração 
Retida 50% 3100 >4000* 1602 240 1300 323

Resistência à Tração 
Retida 25% 400 >4000* 3327 490 4000 671

Grau de 
Polimerização 200 3200 >4000* 3697 480 3400 746
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Papel Termoestabilizado
500h @ 170ºC

Papel Termoestabilizado
1000h @ 170ºC

Papel Termoestabilizado
2000h @ 170ºC

Papel Termoestabilizado
4000h @ 170ºC
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Tabela de propriedades iniciais típicas do fluído Biodegradável

Propriedade Valor Método de 
Ensaio

Elétrica

Rigidez Dielétrica

Permissividade Relativa
[Constante Dielétrica]

56kV @ 25ºC (gap 2mm) 
 

3,2 @ 25ºC

ASTM D1816 
ASTM D924

Fator de Dissipação 
[Fator de Potência]

0,08% @ 25ºC 
3,0% @ 100ºC ASTM D924

Resistividade Volumétrica 
Rigidez de Impulso (Esfera a Esfera) 
Tendência de Gás

20 x 1012  Ω-cm @ 25ºC 
226 kV @ gap de 0,15” 

-79 (uL/min) 

ASTM D1169 
ASTM D3300 
ASTM D2300

Física e Química

Densidade Relativa
Tensão Interfacial
Índice de Neutralização (Ácida) 
Viscosidade Cinemática

Conteúdo de Umidade
Saturação Relativa de Umidade
Solubilidade de Ar
Aparência
Cor

0,92 @ 25°C
24 mN/m @ 25°C
0,04mg KOH/g
34 cSt @ 40°C
8 cSt @ 100°C

30 mg/kg
2-3%

16% @ 25°C @1 atm.
Limpa, Verde Claro

L 0.5

ASTM D1298
ASTM D971
ASTM D974
ASTM D445 

ASTM 1533B
Método CPS
ASTM D2779
ASTM D1524
ASTMD1500

Térmica

Ponto de Fulgor (Vaso Fechado)
Ponto de Fulgor (Vaso Aberto)
Ponto de Combustão (Vaso Aberto)
Ponto de Fluidez
Condutividade Térmica

Coeficiente de Expansão
Capacidade Calorífica

316°C
330°C
360°C
-21°C

4x 10-4

cal/(cm • sec • °C) @ 25°C
7,4x 10-4 cc/cc/ºC @ 25°C

2,10 J/g/°C @ 50°C
2,39 J/g°C @ 100°C

ASTM D93
ASTM D92
ASTM D92
ASTM D97

Método CPS

Método CPS
ASTM E1269

Propriedades Ambientais

RTaxa BOD/COD
Biodegradação Aquática

Toxidez Aguda a Alevinos de Trutas

Fácil Biodegradação

45%
100%

Mortalidade Zero para 
Ciclo de Teste Completo

100%

SM5210B
EPA OPPTS

835.3110
OECD G.L. 203

EPA OPPTS
835.3110

ANEXO
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