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Contaminação Cruzada e a Epidemia dos PCBs nos transformadores elétricos 
 

A semelhança do que ocorreu no mundo todo, o Brasil não ficou de fora, os nossos 
transformadores elétricos de potência e mesmo de iluminação, estão na sua grande maioria 
contaminados com os PCBs ( bifelila policloradas ), componente básico dos “ascaréis” . Os 
PCBs foram amplamente utilizados como óleos dielétricos em transformadores até o início do 
ano 1981, quando foi proibida a instalação de novos equipamentos com esta substância.  
 
A partir desta data iniciou-se a “Epidemia dos PCPs”. Numa primeira etapa muitos 
proprietários desses transformadores a “ascarél“, temendo o seu potencial de risco a saúde 
humana e ao meio ambiente fizeram sua substituição por óleos dielétricos minerais, 
erroneamente pensando que se livrariam dos PCBs. Acontece que as partes ativas dos 
transformadores ficam impregnadas pelos PCBs que acabam contaminando os novos óleos. 
 
A segunda fase da “infestação” se deu nos transformadores originalmente isentos de 
“ascarel”, mas que foram contaminados por ocasião da regeneração do seu óleo mineral, 
numa atividade corriqueira na manutenção de transformadores.  Muitas empresas de 
regeneração de óleos tiveram os seus equipamentos contaminados com os PCBs ao tratarem 
indevidamente os óleos dos transformadores com “ascarél” e ou óleos minerais de ex-
transformadores a “ascarél".  

A realidade atual é que existem muitos transformadores originalmente a óleo mineral, ou ex- 
óleo ascarél, que apresentam níveis de contaminação por PCBs superiores a 50 mg/kg, o que 
classifica o transformador como resíduo perigoso, obrigando legalmente os seus proprietários 
a darem uma correta destinação final, para não incorrerem num crime ambiental.  
 
A TECORI oferece um serviço completo de avaliação e diagnostico, com proposição de 
alternativas de solução para o correto gerenciamento técnico e econômico dos 
transformadores “infectados”, bem como um plano de trabalho para se evitar a contaminação 
de novos transformadores a óleo mineral, o que vem ocorrendo até os dias de hoje.  
 
A Tecori recomenda as empresas detentoras de transformadores, antes de enviar o óleo 
dielétrico para o processo de regeneração, seguinte procedimento: 
 

1- Retirada de 2 amostras do óleo, uma para análise e outra como contra prova. 
2- Enviar a amostra para análise de teores de PCBs pelo processo de cromatrografia 

gasosa em laboratórios especializados neste tipo de análise. 
3- Ao contratar os serviços exigir da empresa regeneradora o aceite da análise, bem 

como o lacre conjunto da contra prova. 
4- Após a regeneração do óleo repetir os itens 1 e 2 . E somente se comprovado a não 

contaminação do óleo poderá ser dado o aceite do serviço de regeneração. 
 
Um outro cuidado que se deve tomar, é na condição da venda de óleo dielétrico usado e ou 
regenerado. O mesmo deverá ser analisado e somente vendido se o seu teor de PCBs for 
inferior a 50 mg/kg. O ideal que seja isento de PCBs , isto é não detectável ( menor que 2 
mg/kg). 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
Na condição de venda deverá constar no contrato comercial a análise do respectivo óleo, bem 
como a codificação e o lacre comum da contraprova que deverá ficar em poder do alienante. 
 
De uma forma esquemática apresentamos a seguir as fases da “Epidemia dos PCBs “  
    

1°- Descaracterização do transformadoror via substituição dos PCBs
2°- Regeneração do óleo isolante do transformadores a óleo mineral
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