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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta os resultados obtidos em uma pesquisa, visando utilizar a 

corrente de fuga como parâmetro indicativo do estado de degradação de materiais 

poliméricos de rede compacta de média tensão, instalados em ambientes agressivos. 

Testes foram realizados em laboratório de modo a investigar o comportamento da 

corrente de fuga com o estado de degradação do material polimérico. Os resultados 

mostram que a corrente de fuga pode fornecer informações valiosas sobre a 

degradação. Uma análise minuciosa das características da corrente de fuga mostrou 

que a freqüência de ocorrência da razão terceira harmônica sobre a componente 

fundamental é a que melhor caracteriza o fenômeno da degradação. Novos testes 

foram realizados de forma a definir valores de referência para sua utilização como 

controle de campo para subsidiar a manutenção preventiva. Para o estado de atenção, 

foi estabelecida freqüência de ocorrência de 50 para a relação entre 0,35 e 0,40 para 

um período de 24 horas. Para o estado de alerta, foi estabelecida a freqüência de 

ocorrência de 80, para um período de 24 horas. Um equipamento foi construído e 

instalado para indicação no caso de ocorrência de trilhamento elétrico e erosão de 

materiais poliméricos de uma rede compacta instalada na orla marítima.       

Palavras-chave:  Corrente de Fuga. Poluição. Erosão. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper presents results obtained after research, aiming at the utilisation of the 

leakage current to indicate the degradation of polymeric material of distribution line 

spacer and covered cables located in agressive enviroment. Tests were performed at 

the laboratory in order to investigate the behavior of the leakage current as function of 

the stage of degradation of polymeric material. The results showed that the leakage 

current can provide valuable information about the degradation. A closer analysis of the 

leakage current caracteristics revealed that the frequency of occurrence of the ratio of 

third harmonic to fundamental component is the the one that best characterize the 

degradation phenomenon. New analysis were carried out in order to define reference 

values to be used in the field, obtaining frequencie of occurrence of 50 and 80, for a 

ratio between 0,35 and 0,40, in a period of 24 hours, for the warning state and the 

preventive maintenance alert, respectively.  A device was built and installed to indicate 

tracking and erosion of polymeric material in distribution lines located near the coast 

Keywords:   Leakage current. Pollution. Erosion. 
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1 INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

Historicamente, as concessionárias brasileiras de energia elétrica vêm utilizando 

como padrão para as suas Redes Aéreas de Distribuição de Energia Elétrica em Média 

Tensão condutores nus, fixados em isoladores, instalados em cruzetas de madeira 

(redes convencionais), baseados nos padrões da REA (Rural Electrification 

Administration, E.U.A). 

Devido à vulnerabilidade à ação de terceiros e do meio ambiente sobre essas 

redes apresentam uma quantidade significativa de ocorrências de desligamentos. 

Destacam-se como principais causas a presença de objetos na rede (pipas, arames 

etc), contatos com a arborização e ação das descargas atmosféricas.  

A fim de conciliar a ocupação das vias públicas com as interferências 

normalmente encontradas, e proporcionar um melhor nível de confiabilidade e 

segurança quando comparadas às redes convencionais com cabos nus, algumas 

concessionárias têm utilizado nas últimas décadas, cabo protegido: coberto ou isolado 

(cabo pré-reunido com ou sem blindagem metálica). 

O uso de cabo coberto - fixado em isolador instalado em cruzeta de madeira 

(rede convencional) ou fixado em espaçador (rede compacta) - tem-se mostrado uma 

excelente opção técnica e econômica para as concessionárias de distribuição de 

energia elétrica de várias partes do mundo, inclusive do Brasil. Suas principais 

vantagens são o baixo custo de construção e a facilidade de instalação e de 

manutenção quando comparadas às redes aéreas com cabo isolado ou às redes 

subterrâneas. Entretanto, como o campo elétrico nesse tipo de cabo não é confinado, 

podem aparecer correntes superficiais que dão origem aos fenômenos de trilhamento 

elétrico e de erosão, dependendo das agressividades ambientais presentes na região 

de instalação.  

A ocorrência de trilhamento elétrico e de erosão na cobertura polimérica desses 

cabos, notadamente nos pontos de amarração desses ao isolador ou ao espaçador da 

rede compacta (devido à existência de centelhamento - corona), podem levar muitas 

vezes à ruptura dos cabos, acarretando risco de segurança para terceiros e 
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desligamentos indesejáveis. Quando a cobertura do cabo atinge esse estado avançado 

de degradação, geralmente só resta à concessionária a substituição de todo o trecho 

afetado. Portanto, é de extrema importância para as mesmas saberem com 

antecedência se os materiais da rede compacta estão apresentando sinais avançados 

de degradação, antes que ocorra sua ruptura e provoque desligamento ou, pior, 

acarrete algum risco de segurança para terceiros.  

 Para tanto, faz-se necessário a realização de estudos visando: 

� Identificação dos principais agentes de poluição presentes nos ambientes 

agressivos de instalação que provocam degradação nos materiais poliméricos de 

rede compacta; 

� Identificação de como evolui o processo de degradação desses materiais; 

� Seleção de grandezas que possam ser correlacionadas com o seu estado de 

degradação e que sejam de fácil medição em campo. 

 

 

1.1 OBJETIVO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar contribuição aos recentes estudos em 

andamento em diversos países visando a identificação e a quantificação de parâmetros 

que sejam indicativos do estado de degradação de materiais poliméricos isolantes, 

instalados em sistemas aéreos de distribuição de energia elétrica em média tensão 

(localizados em áreas de alta agressividade ambiental), bem como fornecer 

metodologia de pesquisa que poderá ser utilizada em estudos similares envolvendo 

outros tipos de materiais poliméricos. 
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1.2 DEFINIÇÕES 

 

 

1.2.1 Trilhamento Elétrico ( Tracking ) 

 

É um processo de degradação de um dielétrico que produz trilhas carbonizadas, 

como resultado da ação de descargas elétricas próximas ou na superfície do material 

isolante [1]. 

 

1.2.2 Resistência ao Trilhamento Elétrico 

 

 

É a capacidade da isolação de resistir à formação de trilhas carbonizadas. A 

expressão “resistência ao trilhamento elétrico” normalmente está relacionada ao tempo 

necessário para desenvolver trilhas carbonizadas sob determinada solicitação [1]. 

 

1.2.3 Erosão 

 

É a perda localizada e gradual de massa que ocorre pela ação de descargas 

elétricas [1]. 

 

1.2.4 Resistência a Erosão 

 

É a capacidade da isolação elétrica de resistir à erosão. A expressão “resistência 

à erosão“ está relacionada ao tempo necessário para que ocorra a erosão sob 

determinada solicitação [1]. 
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1.2.5 Regiões com Nível de Poluição Muito Pesado 

 

São áreas geralmente de moderada extensão, sujeitas a depósitos de poluentes 

condutivos e fumaça industrial formando depósitos condutivos particularmente 

espessos situadas muito próximas à costa e expostas à maresia ou a ventos muito 

fortes e poluentes - provenientes do mar ou áreas desérticas caracterizadas por longos 

períodos de estiagem - expostas a ventos fortes que carregam sal e areia, e sujeitas à 

condensação regular [2]. 

 

1.2.6 Regiões com Nível de Poluição Pesado 

 

São áreas com alta densidade de indústrias e subúrbios de grandes cidades com 

alta densidade de sistema de calefação que produza poluição, situadas próximas ao 

mar ou de alguma forma expostas a ventos relativamente fortes provenientes do mar [2]. 

 

1.2.7 Regiões com Nível de Poluição Médio 

 

São áreas com indústrias que não produza particularmente fumaça poluente e/ou 

com média densidade de residências com sistema de calefação ou ainda áreas com 

alta densidade de residências e/ou indústrias, mas sujeitas a ventos freqüentes e/ou 

chuvas e expostas a ventos vindos do mar, mas não demasiadamente próximas à costa 

(distante pelo menos alguns quilômetros) [2]. 

 

1.2.8 Regiões com Nível de Poluição Leve 

 

São áreas sem indústrias e com baixa densidade de residências equipadas com 

sistema de calefação, mas sujeitas a ventos freqüentes e/ou chuvas; áreas com 

atividade agrícola ou ainda áreas montanhosas.Todas essas áreas devem estar 

situadas a uma distância mínima que varia entre 10 e 20 km da costa e não devem 

estar expostas a ventos que soprem diretamente do mar [2]. 
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1.2.9 Hidrofobicidade 

 

Características dos produtos de não absorver água [3]. 

 

1.2.10 Hidrofílico 

 

Produtos que têm afinidade com a água (absorção ou molhabilidade) [3]. 

 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

No capítulo 2 são apresentados os padrões das principais e estruturas e 

materiais de rede compacta utilizados pelas concessionárias brasileiras em suas Redes 

Aéreas de Média de Tensão, com destaque para os materiais poliméricos utilizados e a 

sua função. 

No capítulo 3 são apresentadas informações sobre: 

� A estrutura molecular e algumas das principais propriedades físicas e químicas que 

mais interessam para o acompanhamento e correlação com a fenomenologia do 

comportamento dos dielétricos poliméricos, e dos principais materiais utilizados pela 

indústria dos materiais poliméricos para fins elétricos. 

� Os principais processos envolvidos nos mecanismos de condução e ruptura elétrica, 

com destaque aos fenômenos de trilhamento elétrico e erosão. 

� Evolução dos isoladores (cerâmicos, de vidro e poliméricos) utilizados em sistemas 

aéreos de transmissão e de distribuição de energia elétrica, com destaque para os 

tipos utilizados, materiais empregados e desenvolvimentos realizados em função do 

seu desempenho em campo e do aparecimento de novos compostos; 

� Histórico sobre o desenvolvimento do padrão de rede compacta com cabo coberto e 

resultados de estudos realizados, visando verificar seu desempenho em ambientes 

agressivos e desenvolvimentos efetuados; 



27 

� Resultados de estudos realizados visando obter grandezas que possam ser 

correlacionadas com o estado de degradação dos materiais poliméricos, tipos de 

medições e de controles efetuados, tanto para ensaios realizados em laboratório, 

quanto para acompanhamento de desempenho em campo; 

� Principais métodos de ensaio de envelhecimento acelerado e de avaliação descritos 

na literatura técnica especializada - normalizados ou não - utilizados em pesquisas 

que procuraram reproduzir em laboratório as principais agressividades e os defeitos 

observados em campo, nas inúmeras pesquisas realizadas em todo o mundo; 

� São apresentados ainda o plano de pesquisa adotado para o desenvolvimento dos 

trabalhos. 

No capítulo 4 são apresentados resultados de estudos realizados visando a 

caracterização das agressividades e defeitos observados em campo nas áreas críticas 

de instalação. 

 No capítulo 5 são apresentados a metodologia de ensaio de intemperismo 

selecionada para reproduzir em laboratório as agressividades e os defeitos observados 

em campo. Informações sobre os acertos efetuados para seu uso neste trabalho e os 

recursos laboratoriais utilizados nos ensaios. São apresentados ainda resultados de 

ensaios realizados visando a comprovação da sua utilidade. 

No capítulo 6 são apresentados os resultados dos ensaios preliminares 

efetuados visando comprovar a utilidade do uso da corrente de fuga como parâmetro de 

controle e definição do sistema de medição em laboratório. 

No capítulo 7 são apresentados resultados dos estudos realizados visando 

definir os parâmetros da corrente de fuga a serem utilizados em controles de campo, 

considerando que, para os nossos estudos, o parâmetro que se mostrou mais 

apropriado foi o da freqüência de ocorrência da relação I3/I1. 

No capítulo 8 são apresentados resultados dos estudos realizados visando 

definir valores para o uso da freqüência de ocorrência da relação I3/I1 como indicativo 

em campo do estado de degradação, por trilhamento elétrico e erosão dos materiais de 

rede compacta instalados em ambientes agressivos da orla marítima. 

E finalmente, no capítulo 9 são apresentadas as conclusões finais e sugestões 

para trabalhos futuros. 
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2 PADRÃO E MATERIAIS DE REDE COMPACTA ( SPACER CABLE ) 

 

 

As redes aéreas compactas com cabos cobertos em espaçadores (ou 

simplesmente redes compactas [4]) apresentam-se como uma alternativa tecnológica 

para a distribuição de energia elétrica, com qualidade e confiabilidade. 

Construtivamente, essa modalidade de rede utiliza um cabo mensageiro para 

sustentação dos condutores de fase, fixado aos postes por meio de braços metálicos e 

espaçadores losangulares instalados em intervalos regulares ao longo do vão. Tais 

espaçadores, por sua vez, exercem a função de elementos de sustentação e separação 

elétrica dos condutores cobertos, que ficam dispostos em um arranjo triangular 

compacto. 

Desse modo, praticamente todo o esforço mecânico aplicado sobre as estruturas 

provém do cabo mensageiro, considerando que, devido a pequena distância entre 

espaçadores, os condutores cobertos requerem trações de montagem bastante 

reduzidas quando comparadas às do mensageiro. 

 É importante lembrar que a rede compacta deve ser tratada como rede 

convencional nua para todos os aspectos de segurança que envolvam construção, 

operação e manutenção. Portanto, seus condutores e acessórios não devem ser 

tocados enquanto a rede não estiver desligada e corretamente aterrada, exceto na 

condição de execução de serviços em linha viva, sob pena de colocar em risco a 

segurança dos envolvidos na tarefa. 

 



29 

 

2.1 PADRÃO DE ESTRUTURAS 

   

 

 São apresentados nas Figuras 1 e 2 os dois tipos de estruturas mais utilizados 

na construção de Redes Compactas [4].  

 

 
Figura 1 – Estrutura tangente 
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Figura 2 – Estrutura em ângulo 
 

 

2.1.1 Espaçador, Separador e Amarrações. 

 

 

O espaçador e o separador são acessórios de material polimérico, de formato 

losangular (espaçador) e vertical (separador), cujas funções são a sustentação e a 

separação elétrica, ao longo do vão, dos condutores de fases da rede compacta e em 

situações de conexão entre fases (flying-tap), mantendo o nível de isolação elétrica da 

mesma [5]. 

O espaçador e o separador consistem em uma peça monobloco moldada com 

polietileno de alta densidade ou outro material polimérico que atenda aos requisitos 

normalizados, resistente, ao trilhamento elétrico, às intempéries e aos raios ultravioleta. 

São apresentadas nas Figuras 3 e 4 detalhes do espaçador e do separador. Na Tabela 

1 são apresentadas as principais características elétricas e mecânicas requeridas. 
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Figura 3 – Espaçador losangular 

 

 
Figura 4 – Espaçador vertical (separador) 
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Tabela 1 - Características requeridas para os espaç adores 

Características Elétricas Caract. 
Mecânica 

Tipo de 
Espaça-

dor 

Classe 
de 

Tensão 
(kV) 

Constan-
te 

Dielétrica 
(máxima) 

Tensão 
mínima 

suportável 
de impulso 
atmosferi-

co. (kV) 

 
Tensão 
mínima 

aplicada de 
freqüência 
industrial 
sob chuva 

(kV) 
 

Distância 
mínima de 
escoamen-

to (mm) 
 

Resistência 
ao 

trilhamento 
elétrico 

(kV) 

Carga 
Mecânica à 
ruptura “F” 

(daN) 

Vertical 15 3,0 110 34 240 2,5 400 

Losangular 15 3,0 110 34 260 2,5 400 

 

 

 As amarrações utilizadas para a fixação dos cabos cobertos e mensageiros da 

rede compacta ao espaçador, ao separador vertical e ao isolador tipo pino polimérico 

podem ser em formato de anel ou laço pré-formado plástico de topo. 

 As amarrações para os condutores fase são confeccionadas de material 

polimérico, elastomérico ou outro material que atenda aos requisitos normalizados, 

resistente, ao trilhamento elétrico, às intempéries e aos raios ultravioleta. São 

apresentadas nas Figuras 5 e 6 detalhes das amarrações [5]. 

 

 
Figura 5 – Anel de amarração 
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Figura 6 – Laço pré-formado plástico de topo 
 

 

2.2 CABO COBERTO 

   

 

  Cabo Coberto é um cabo não isolado dotado de cobertura protetora extrudada 

de material polimérico, visando a redução da corrente de fuga em caso de contato 

acidental do cabo com objetos aterrados e diminuição do espaçamento entre 

condutores [6]. 

  A cobertura do cabo não confere ao mesmo características de cabo isolado, 

ou seja, não apresenta confinamento do campo elétrico no dielétrico da isolação e, 

portanto, não deve ser tocado. 

A cobertura pode ser constituída por uma ou mais camadas de composto 

extrudado de material polimérico, termoplástico ou termofixo. A espessura deve 

garantir o nível de suportabilidade dielétrica do cabo, e a superfície externa da 

cobertura deve prover o cabo de resistência às intempéries, trilhamento elétrico, 

radiação ultravioleta e abrasão mecânica. É apresentado na Figura 7 detalhe do 

cabo coberto e, nas Tabelas 2 e 3, são apresentadas as suas principais 

características físicas e elétricas. 
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Figura 7 – Cabo coberto 
 
 

 
Tabela 2 - Características físicas do cabo coberto.   

CONDUTOR CABO COMPLETO 
Classe 

de 
Tensão 

(kV) 

Seção 
Nominal 

(mm 2) 
No. de 
Fios 

Diâmetro 
Nominal (mm) 

Espessu-
ra Mínima 

de 
Cobertura 

(mm) 

Diâmetro 
Nominal (mm) 

Massa 
Total 

(kg/m) 

Carga de 
Ruptura 
Mínima 
(daN) 

50 6 8,25 ± 0,25 15,25 ± 1,25 0,260 650 
70 12 9,75 ± 0,25 16,75 ± 1,25 0,340 910 
120 15 13,05 ± 0,25 20,05 ± 1,25 0,540 1.560 

15 

185 30 16,05 ± 0,25 

3,0 

23,25 ± 1,25 0,750 2.405 
70 12 9,75 ± 0,25 26,25 ± 1,25 0,650 910 
120 15 13,05 ± 0,25 29,25 ± 1,25 0,800 1.560 35 
185 30 16,05 ± 0,25 

7,6 
32,75 ± 1,25 1,100 2.405 

 

 
Tabela 3 - Características elétricas do cabo cobert o 

Classe de 
Tensão (kV) 

Seção 
Nominal 

(mm 2) 

Resistência 
Elétrica            

R (Ω/km) 

Reatância 
Indutiva         

XL (Ω/km) 

Capacidade de 
Corrente (A) 

Resistência ao 
Trilhamento 
Elétrico (kV) 

50 0,8220 0,3154 234 
70 0,5682 0,3012 293 
120 0,3247 0,2795 414 

15 

185 0,2108 0,2635 541 
70 0,5682 0,3334 280 
120 0,3247 0,3041 439 35 
185 0,2108 0,2953 505 

2,75* 

* Valor válido para o cabo novo 
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2.3 ISOLADORES POLIMÉRICOS 

 

   

Os isoladores poliméricos utilizados nas montagens das estruturas da rede 

compacta são o isolador de pino [7] (para estruturas tangente e de ângulo) e o isolador 

tipo bastão [8] (para estruturas de ancoragem). 

O isolador de pino tem o corpo isolante em polímero polimérico tecnicamente 

adequado (e.g. polietileno de alta densidade), resistente ao intemperismo e ao 

trilhamento elétrico. A fixação do pino ao corpo do isolador deve ser com rosca de 

chumbo, resina de poliéster ou equivalente. 

O isolador de ancoragem deve ter o corpo isolante formado por resina adequada 

reforçada com fibra de vidro, pó de quartzo ou similar, podendo ser ou não revestida 

externamente por camada aderente de elastômero orgânico adequado. Em qualquer 

caso, a superfície externa do corpo isolante deve ser resistente ao intemperismo e ao 

trilhamento elétrico. São apresentados nas Figuras 8 e 9 detalhe do isolador tipo pino e 

de ancoragem. Nas Tabelas 4 e 5 são apresentadas as principais características 

elétricas e mecânicas requeridas. 

 
Figura 8 – Isolador tipo pino polimérico 
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Tabela 4 - Características do isolador tipo pino po limérico 

Características Elétricas Características 
Mecânicas 

Tensão mínima 
Suportável (kV) 

Radiointerferência 
a 500 kHz com 

impedância de 300 
Ω 

Carga mecânica mínima 
de ruptura (daN) Classe 

de 
Tensão 

(kV) 

Em 60Hz 
sob 

chuva 
durante 
1 minuto  

De 
impulso 

atmosféri-
co seco 

Resistên-
cia ao 

Trilhamen-
to Elétrico 

(kV) 

Tensão 
Nominal 
aplicada 

no ensaio 
(kV) 

Tensão 
Máxim
a (µV) 

À 
Flexão 

À 
Tração  

À 
Comp

. 

Distân
cia de  
escoa-
mento 
míni-
ma 

(mm) 

15 34 110 10 250 200 300 300 280 
35 50 150 

2,75 
20 250 200 300 300 530 

 
 

 
Figura 9 – Isolador de ancoragem polimérico 

 
 
Tabela 5 - Características do isolador de ancoragem  polimérico 

Características Elétricas Características 
Mecânicas 

Tensão Mínima 
Suportável (kV) 

Tensão de Radio 
interferência Classe 

de 
Tensão 

(kV) 
De Impulso 
Atmosférico 

a seco 

Sob 
Chuva 
(60Hz 
eficaz)  

Tensão 
Nominal 
aplicada 

no ensaio 
(kV) 

Tensão 
Máxima 

(µV) 

Carga 
Mínima de 
Ruptura 

(daN) 

Carga 
Manti-

da 
(daN) 

Distân-
cia de 

Escoam. 
(mm) 

Resistên-
cia ao 

Trilhamen
to elétrico 

(kV) 

15 110 38 8,8 250 4500 3150 350 

35 170 70 21,9 250 4500 3150 700 

2,75 
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3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

São apresentadas nos itens a seguir algumas das principais informações 

descritas na literatura técnica especializada e que julgamos terem sido importantes no 

direcionamento do plano de pesquisa adotado e no desenvolvimento dos trabalhos. 

Destaca-se na parte de isoladores a maior quantidade de trabalhos sobre isoladores 

para uso nos Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica.  

 

 

3.1 MATERIAIS ISOLANTES POLIMÉRICOS 

 

 

O emprego de materiais isolantes pelas concessionárias de energia elétrica 

sempre mereceu atenção especial quanto à suportabilidade às solicitações elétricas a 

que estão sujeitos em suas aplicações normais. Normalmente, os meios isolantes mais 

empregados são o ar, o óleo, a cerâmica e o papel impregnado, cujo conhecimento do 

comportamento é muito difundido. 

Nos últimos anos, a evolução da indústria dos materiais poliméricos tem levado a 

um emprego acentuado de uma gama enorme de materiais sólidos como PE, XLPE, 

PVC, EPDM, EVA e HDPE para aplicações em isoladores, terminais e, principalmente, 

como isolação de condutores. 

Esses últimos materiais apresentam comportamento distinto quando comparados 

àqueles tradicionalmente empregados, e requerem o conhecimento específico dos 

processos de ruptura em dielétricos sólidos. 

Em todo o mundo, uma grande quantidade de trabalhos experimentais tem sido 

realizada a fim de melhor caracterizar o comportamento físico dos dielétricos sólidos 

submetidos às mais diversas solicitações elétricas e ambientais, para o estabelecimento 

de modelos teóricos que melhor represente o seu desempenho. 
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Diversos outros ensaios, além da verificação da suportabilidade elétrica, são 

necessários para a caracterização física, verificação da homogeneidade, teor de 

impurezas e para a avaliação dos comportamentos térmicos, mecânicos e químicos dos 

materiais poliméricos. 

Todas essas verificações resultam, então, na necessidade de se ter um 

conhecimento mais especifico que permita analisar não só os resultados dos ensaios, 

atualmente estabelecidos nas normas, mas também relacioná-los aos métodos e 

procedimentos de uso. Os problemas inerentes a esses materiais relacionam-se às 

características morfológicas dos compostos isolantes empregados. 

A degradação dos materiais poliméricos através dos processos de 

envelhecimento natural deve ser avaliada sob o ponto de vista de suas propriedades, 

como a estrutura química, irregularidades da estrutura, aditivos, movimentação 

molecular, processo de disrupção e cargas espaciais, para o reconhecimento de suas 

limitações de uso. 

A engenharia de distribuição carece da literatura e de informações técnicas que 

disseminem os conhecimentos técnicos associados aos dielétricos sólidos e aos 

materiais poliméricos. 

As falhas ocorridas nos sistemas atualmente em operação ocorrem devido a 

causas especificas e deve ser verificado se não estão relacionadas aos procedimentos 

de uso. As falhas devem ser atribuídas ao desconhecimento, seleção de materiais 

inadequados, projeto não apropriado, defeitos de fabricação, falta de tecnologia, 

tratamento incompatível e falhas nos controles de qualidade. 

Os processos de falha são complicados e sua conceituação em modelos 

explicativos depende da experiência acumulada nas investigações realizadas que 

permita o reconhecimento das etapas envolvidas nesse processo. Os mecanismos 

específicos para uma ocorrência de uma falha podem estar relacionados com o material 

e sua composição, danos na fabricação, condições de armazenamento e operação em 

campo. Esses mecanismos podem ou não ocorrer em conjunto com solicitações 

ambientais como a temperatura, umidade, ambiente químico e radiação que influenciam 

a rapidez de evolução do envelhecimento dos materiais. 
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3.1.1 Monômeros e Polímeros  

 

 

São apresentados no Apêndice A, um resumo sobre as estruturas químicas, as 

propriedades físicas, elétricas e mecânicas, dos principais compostos utilizados na 

fabricação de materiais poliméricos, para uso como isolante elétrico em redes de média 

e de alta tensão    

 

 

3.1.2 Processos de Envelhecimento 

 
 

Os materiais dielétricos são definidos e conhecidos por possuírem a propriedade 

fundamental de se polarizarem quando sujeitos a um campo elétrico, enquanto que os 

materiais são ditos isolantes por apresentarem uma condutividade suficientemente 

pequena para serem empregados na separação de partes condutoras submetidas a 

uma diferença de potencial elétrico. Esses dois termos, dielétrico e isolante, são muitas 

vezes empregados como sinônimos, apesar do termo dielétrico ser mais abrangente. 

O polietileno como um dielétrico isolante sólido tem largo emprego na isolação 

de cabos de energia. Desde o seu desenvolvimento, muitos são os esforços para se 

determinar os processos de envelhecimento de sua utilização, a fim de que se possam 

caracterizar suas limitações, estabelecer sua vida útil e aprimorar sua produção. 

O envelhecimento é o processo de mudança das qualidades de um isolante que 

ocorre com o passar do tempo de uso e com a ação (agente) que permite ou é causa 

destas mudanças. 

Os fatores de envelhecimento podem ser internos e externos e estabelecem 

seus mecanismos, que ocorrem por conjunção de n fatores, como será visto a seguir. 

Portanto, as propriedades ou as qualidades dielétricas dos materiais isolantes 

são de grande interesse para o entendimento dos processos de ruptura elétrica, ou 

seja, qual é e como se comporta a rigidez dielétrica dos materiais em sua vida útil. 
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O envelhecimento é entendido aqui como uma mudança não reversível das 

características isolantes do material, que pode se dar em conjunto ou separadamente, 

devido às solicitações: 

� Elétrica; 

� Térmica; 

� Mecânica; 

� Química. 

São apresentados no Anexo 1, um resumo sobre alguns dos principais 

processos de envelhecimento de materiais poliméricos, para uso como isolante em 

redes de média e de alta tensão. Apresentamos, no entanto, a seguir informações 

sobre degradação por trilhamento elétrico e a erosão, que são reconhecidamente as 

principais causas de defeitos que podem ocorrer na superfície externa dos materiais 

isolantes elétricos e que mais se relacionam com nosso trabalho. 

 

  

3.1.2.1 Trilhamento Elétrico e Erosão 

 

 

Os processos naturais de umidificação, oxidação e contaminação das superfícies 

de isolantes elétricos empregados para o uso externo produzem uma elevada condução 

de corrente elétrica, com a diminuição da resistividade superficial do material dielétrico. 

A trilha [9] é definida como um caminho condutor permanente formado na 

superfície do isolante. 

A circulação de corrente em superfície com a condutividade aumentada - pela 

umidade, por exemplo, leva a um aquecimento do local, que causa a evaporação da 

água e conseqüentemente diminui a condutividade com sua eliminação, criando regiões 

secas com valores elevados de temperatura. Durante a repetição do processo de 

molhamento e secagem da superfície, pequenos arcos ocorrem entre pontos mais 

condutores, produzindo a carbonização do material isolante (trilhamento elétrico) ou a 

perda de material (erosão). Esse processo pode ser verificado na representação da 

Figura 10 [9]. 
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(a) Início do molhamento 

(b) Formação de regiões secas 

(c) Predomínio de uma região 

(d) Centelhamento de uma região seca 

(e) Alongamento das descargas 

(f) Disrupção completa 

 
Figura 10 – Distribuição típica de tensão em uma fa ixa do polímero com poluição 

 

 

Esse fenômeno é, portanto, caracterizado pela formação de resíduos carbonosos 

acompanhado por cintilações luminosas e leva a deterioração do material isolante em 

forma de trilhas.  

Materiais isolantes para uso externo, principalmente quando sujeitos a campos 

elétricos não uniformes devem ser avaliados quanto à capacidade de resistir ao 

trilhamento elétrico. Para tanto, diversos ensaios são citados na bibliografia [9]
, que 

permitem selecionar os isolantes que suportem melhor o fenômeno, e mais adequados 

aos ambientes de emprego. 



42 

 

Outra situação que pode contribuir, ou agravar, a ocorrência de trilhamento 

elétrico diz respeito à compatibilidade dielétrica, quando diferentes isolantes são 

empregados em conjunto e estão sujeitos a elevados campos elétricos. 

Na Figura 11 pode-se verificar comparativamente o efeito do emprego de 

diferentes dielétricos, e o comportamento do campo elétrico em cada material, como no 

caso de um cabo coberto sobre o isolador. 
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Figura 11 – Distribuição de tensão em isolantes 
 
 
 

O resultado 21 4VV ≈  indica que a maior parcela da tensão estará sobre a 

cobertura do condutor, o que, portanto, pode contribuir para estabelecer as condições 
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do processo de trilhamento elétrico. Caso o material empregado para o isolador fosse 

compatível, ou seja, mesma constante dielétrica, as tensões seriam distribuídas 

eqüitativamente entre os isolantes. 

Na Figura 12, são mostrados esses dois casos através da simulação por 

elementos finitos, através de programa computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Cabo coberto em polietileno sobre isolador em po rcelana 

b) Cabo coberto e isolador em polietileno 

 
Figura 12 – Comportamento das linhas equipotenciais . O adensamento das linhas ocorre no 

espaço de ar entre o cabo e isolador. 
 

 

3.2 EVOLUÇÃO DOS ISOLADORES, UTILIZADOS EM SISTEMAS  AÉREOS 

DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

 

 

Todos os isoladores têm duas funções, uma mecânica e outra elétrica, sendo 

que, para o projeto de isoladores, muitas vezes tais funções apresentam-se com 

aspectos conflitantes. Os isoladores são até mais velhos do que as linhas aéreas de 

transmissão de energia elétrica, uma vez que já existiam isoladores para linhas de 

telégrafos desde 1835, sendo que a primeira linha de transmissão, projetada por Miller 

e Duprez, só foi instalada em 1882, com tensão de transmissão de 1343 Vdc, entre 

Miesbach e Munique, na Alemanha [10]. 
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A porcelana e o vidro já eram utilizados antes de 1878 em linhas de telégrafos, 

enquanto discutiam-se as limitações de polímeros, que seriam empregados em linhas 

de transmissão posteriormente. 

Os esforços mecânicos e elétricos suportados pelos isoladores das linhas de 

telégrafos eram insignificantes perante os esforços aos quais eram submetidos os 

isoladores das linhas de transmissão. Tal disparidade fez com que tanto os materiais 

quanto o padrão dos isoladores para linhas de transmissão deixassem de ser apenas 

cópias em escala dos isoladores de telégrafos. Em particular, furos causados por stress 

elétrico em cerâmicas porosas, rachaduras causadas por expansão térmica, efeitos de 

corrosão em metais e surgimento de descargas disruptivas devido à poluição 

combinada à umidade, enfim, todos esses eventos demonstravam a necessidade de 

evolução no padrão construtivo e nos métodos de fabricação dos isoladores para linhas 

de alta de tensão. 

Os valores de tensão de transmissão cada vez mais elevados e o aumento no 

número de cabos condutores foram responsáveis pelo aumento da carga mecânica a 

ser suportada pelos isoladores de porcelana. Introduziram-se então os isoladores de 

vidro resistente, em 1935, pela Pilkington Company do Reino Unido, que suportavam 

maiores pesos. Porém, o problema não foi solucionado para o caso de linhas com 

tensões de milhares de volts, permitindo desta maneira o início da utilização de 

isoladores poliméricos, constituídos de materiais sintéticos, os quais são de tamanho 

menor e suportam maiores pesos.  

Fato significativo também é que nenhum material é superior aos demais em 

todos os sentidos. Portanto, mesmo no aparecimento de novos produtos, esses 

geralmente apresentam também outros pontos negativos, em relação aos que estão 

substituindo. 
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3.2.1 Isoladores Cerâmicos 
 

 

 O desenvolvimento dos isoladores para linhas de distribuição de energia elétrica, 

dos originais (tipo pino) para os do tipo de suspensão, levou mais de 20 anos. Os 

primeiros inventados pela Hewlett em 1900 em forma de disco e posteriormente 

aperfeiçoados por Locke adquiriram a forma atual somente em 1920, quando foram 

solucionados os problemas de matéria-prima e processos industriais. Tanto os 

isoladores Hewlett & Hewlett Bullers como os de Locke formaram a cadeia pela 

conexão, por meio de laços, com a vantagem de a porcelana trabalhar exclusivamente 

com compressão. No caso da quebra do material isolante seria evitadas a ruptura da 

cadeia e a queda do condutor [11]. 

 Os isoladores de porcelana (para cadeia de suspensão) na sua forma atual, com 

campânula equipada com engate tipo garfo, concha e haste olhal ou bola tiveram 

problemas de chumbação dos componentes que provocavam a ruptura da porcelana. O 

problema foi resolvido pelo uso de argamassa de cimento Portland ou de cimento 

aluminizado. Este último melhora consideravelmente o desempenho elétrico. Existem 

também os isoladores de utilização menos freqüente, restrita geralmente para tensões 

mais baixas, com engate tipo garfo, no lugar da concha e haste olhal, substituindo 

haste-bola. 

 Outros aperfeiçoamentos no desenvolvimento dos isoladores cerâmicos para 

linhas de transmissão, além do melhoramento da matéria-prima, foram os seguintes: 

� Isoladores com haste-bola escalonada; 

� Isoladores anticorrosivos equipados com anel de Zn em forma de haste bola 

escalonada; 

� Isoladores antipoluição e para corrente contínua com aumento da superfície do 

material isolante e diferente composição química; 

� Isoladores com vetrificação semicondutiva para redução de rádio-interferência; 

� Isoladores planos sem sulcos na saia, que proporcionam a limpeza automática sob a 

ação do vento; 
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� Desenvolvimento de isoladores imperfuráveis, formado de duas saias, com ambas 

as extremidades em forma de campânula e engate tipo concha; 

� Isoladores de saias múltiplas, tipo bastão. 

 Apesar de todos os aperfeiçoamentos, os isoladores de suspensão 

correspondem ao componente mais vulnerável da cadeia por serem submetidos aos 

esforços e solicitações constantes de cargas mecânicas diversas, por solicitações 

elétricas devido a surtos de sobretensões e também a ruptura de isolamento por atos 

de vandalismo. 

 A composição típica de porcelana como isolante elétrico corresponde a: 

� 70% de SiO2; 

� 24% de Al2O3; 

� 5% de K2O; 

� 1% de Na2O; 

� Traços de Ca e MgO; 

As propriedades técnicas deste material são: 

� Peso específico: 2,3 – 2,5 kg/dm3; 

� Resistência à tração: 

• Material não vitrificado: 2,5 – 3,5 kg/mm2; 

• Material vitrificado: 3 – 5 kg/mm2;  

� Resistência à compressão: 

•  Material não vitrificado: 40 – 45 kg/mm2; 

•  Material vitrificado: 45 – 55 kg/mm2;  

� Resistência à flexão: 

•  Material não vitrificado: 4 – 7 kg/mm2; 

•  Material vitrificado: 6 – 10 kg/mm2;  

� Coeficiente de dilatação térmica: 3,5 – 4,5 x 10-6; 

� Absorção de água: 0 % em 48 horas (A presença de umidade provocaria a 

condutibilidade da porcelana, ocasionando perfuração elétrica ou quebra do 

elemento isolante); 

� Constante dielétrica de 1kHz – 100kHz: 6; 

� Resistividade: 1011 – 1014 ohm/cm a 20° C; 
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� Fator de perdas: 170 – 250 tg σ 10-4 a 50 Hz; 

� Rigidez dielétrica: 35 – 40 kV/mm. 

 Como os isoladores de suspensão, tipo concha-bola, tornaram-se praticamente 

rígidos quando submetidos à tração (devido a grande área de atrito entre os engates) 

foram desenvolvidos outros modelos pela junção direta de corpos isolantes em forma 

de bastão, sem conexão intermediária. Os isoladores tipo bastão são formados por uma 

coluna isolante com várias saias de pequeno diâmetro, equipada nas extremidades com 

campânulas. 

 

 

3.2.2 Isoladores de Vidro 

 

 

 Em 1935, na Inglaterra, houve a primeira substituição da porcelana pelo vidro 

temperado. O projeto de isoladores de suspensão (para transmissão) com o dielétrico 

de vidro é de configuração similar ao de porcelana. 

 A composição da matéria-prima do dielétrico é a seguinte: 

� 73% de SiO2; 

� 15% de Na2O; 

� 10% de K2O. 

 O vidro para formação do corpo é prensado em estado pastoso, em moldes 

metálicos, na temperatura de 1200° C, normalizado a  700° C e temperado com brusco 

resfriamento. As propriedades técnicas do corpo de vidro do isolador são: 

� Resistência à tração: 8,4 kg/mm2; 

� Constante dielétrica de 1kHz – 100kHz: 4 - 7; 

� Rigidez dielétrica a temperatura ambiente: 135 kV/mm; 

� Coeficiente de dilatação térmica: 8,5 x 10-6. 

 Em relação à visualização do defeito dos isoladores resultante da sobretensão 

ou arco de potência, ocorre que os de porcelana poderão acusar tão somente uma 

perfuração interna invisível, ou contrariamente uma “explosão”, que pode causar a 

queda do condutor em confronto ao cerâmico, que normalmente resulta em quebra da 
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saia. Após a ruptura da saia do isolador de vidro temperado, a campânula e a haste da 

bola permanecem firmemente fixadas na parte cilíndrica do corpo e o arco 

remanescente se fixa entre a borda da campânula e a haste, provocando a fusão dos 

mesmos. 

 O dielétrico de vidro em comparação ao de porcelana, apresenta vantagem em 

relação ao desempenho termo-mecânico (fadiga ou envelhecimento). Os isoladores de 

vidro, porém, após alguns anos, são afetados pela umidade e por poluentes, tornando a 

superfície opaca, o que aumenta a condutividade, reduzindo assim o nível de isolação 
[11].   

 

 

3.2.3 Isoladores Poliméricos. 

 

 

 Os isoladores poliméricos apresentam vantagens em comparação com os de 

porcelana ou de vidro, porém, por serem de concepção recente, com limitado tempo de 

uso prático, existem ainda certas reservas para a sua aplicação. No entanto, na 

América do Norte, segundo Hackam [12], dos novos isoladores instalados na alta tensão, 

de 60 a 70% são isoladores poliméricos. Já na Irlanda, os isoladores poliméricos estão 

substituindo os isoladores de vidro em 75% de todas as aplicações em linhas de 20 

kVrms. 

 A utilização dos isoladores poliméricos é de aproximadamente 60 anos e nesse 

período houve ampla evolução nos tipos de materiais e em suas formulações. Em 

meados de 1940, resina a base de epóxi era comercializada para utilização interna. 

Entre 1950 e 1960, no Reino Unido, já eram utilizadas resinas de epóxi cicloalifático 

para uso externo, devido a sua melhor performance. Somente na década de 1980 é que 

a utilização dos isoladores poliméricos em linhas de transmissão popularizou-se. 

 Hackam [12], em seu trabalho, descreve que o uso de isoladores poliméricos em 

linhas de transmissão começou na Europa e nos Estados Unidos em meados de 1975, 

sendo que em 1977 a empresa canadense Hydro-Quebec instalou 16 km de linhas em 

735 kV (rms) utilizando 282 isoladores poliméricos de três diferentes fabricantes. 
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Posteriormente, a mesma empresa instalou outros isoladores não cerâmicos em 

circuitos de 120, 230 e 315 kV (rms). 

 Durante os diversos estágios de evolução no desenvolvimento de isoladores de 

menor peso e com o incremento na utilização dos isoladores poliméricos, suas 

vantagens tornaram-se crescentemente aparentes. Destaque para a principal 

vantagem, do ponto de vista do manuseio, que foi a redução de aproximadamente 90% 

no peso do isolador polimérico quando comparado com um de porcelana ou de vidro 

equivalente. 

 Diferentes materiais foram utilizados para a fabricação dos isoladores 

poliméricos. Iniciou-se pela borracha de etileno-propileno, fabricada pelas companhias 

Ceraver of France (1975), Ohio Brass of USA (1976), Sedivar of USA (1977) e Lapp of 

USA (1980). Em seguida, entrou no mercado a borracha de silicone produzida pela 

Rosenthal of Germany (1976) e pela Reliable of USA (1983). Mais recentemente, 

experiências com a borracha de silicone permitiram o desenvolvimento da chamada 

RTVSIR e posteriormente a HTVSIR.  

 Atualmente, são fabricados isoladores poliméricos em todo o mundo, 

aumentando a participação dos mesmos no mercado. A companhia Ohio Brass, em 

1986, introduziu uma liga de monômero de etileno-propileno com borracha de silicone, 

que posteriormente, em 1989, foi substituída pela liga de dieno monômero de etileno-

propileno, com borracha de silicone. Esta liga, na proporção de 10 EPDM ou EPM para 

3 SIR propiciou melhores propriedades mecânicas, aproveitando-se da maior rigidez da 

EPDM, combinada com a excelente hidrofobicidade da SIR. 

 Uma indicação da ampla aceitação da liga EPDM – SIR é o relato de que, em 

diferentes partes do mundo, estão instalados em sistemas elétricos de potência, mais 

de 2,5 milhões de isoladores para linhas de distribuição, 100 mil em postes de linhas de 

transmissão e 400 mil do tipo isolador de suspensão [12]. 

 A substituição dos isoladores de porcelana e vidro pelos poliméricos deu-se a 

partir do momento em que os isoladores não cerâmicos passaram a ter menor custo, 

menor peso e melhor desempenho em ambientes com grande concentração de 

contaminação. Destaca-se a sua superfície de boa hidrofobicidade, que impede a 

formação de uma película contínua de água na superfície do isolador, contribuindo para 
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uma excelente performance em ambientes com grande umidade. As demais vantagens 

dos isoladores poliméricos são: 

� Inquebráveis durante o manuseio e resistentes ao vandalismo, principalmente de 

tiros; 

� A ruptura mecânica é progressiva, evitando assim a queda do condutor; 

� Reduzida área exposta ao vento e à contaminação; 

� Imperfuráveis eletricamente, devido à grande distância entre as extremidades 

metálicas (isoladores para a transmissão); 

� Boa distribuição do potencial elétrico, por não possuírem componentes condutivos 

intermediários; 

� Resistente à fadiga causada pelas vibrações eólicas; 

 Observa-se que a maior leveza dos isoladores poliméricos nos sistemas de 

transmissão permite a utilização de torres menos robustas e, portanto, mais baratas ou 

um aumento na tensão de transmissão sem necessidade de troca das torres já 

existentes. Permite também, um aumento da distância entre as fases ou entre fases e o 

solo; evita-se o uso de guindastes muito grandes para sua manipulação e se reduz os 

custos de manutenção como, por exemplo, a lavagem dos isoladores, requeridas por 

isoladores cerâmicos e de vidro, sujeitos a condições ambientes de severa poluição. 

 Em alguns casos, as empresas de transmissão e de distribuição de energia 

elétrica são relutantes na utilização dos isoladores poliméricos devido a incertezas na 

reabilitação das características isolantes do material depois de prolongada utilização, 

difícil conhecimento da vida útil dos mesmos e inexistência de tecnologia adequada 

para detecção de defeitos ou funcionamento inadequado dos isoladores poliméricos. 

 Algumas desvantagens apresentadas pelos isoladores poliméricos são: 

� Baixa resistência ao calor; 

� Calcinação da superfície devido ao sol (deterioração superficial do material), que 

causa a perda de isolação; 

� Reduzida resistência à torção; 

� Vulnerabilidade a óleos e solventes; 

� Mudanças nas suas propriedades superficiais devido ao envelhecimento e atuação 

de raios UV, chuva ácida, diferenças de temperatura e descargas elétricas; 
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 A evolução no desenvolvimento dos isoladores poliméricos visou, portanto, 

eliminar ou ao menos amenizar seus pontos fracos e salientar suas vantagens. Assim, 

diversos materiais poliméricos foram desenvolvidos, como visto anteriormente, cada 

qual com suas peculiaridades. Entretanto, hoje em dia, apenas três classes de 

materiais são significativamente utilizadas: as resinas a base de epóxi, os elastômeros 

de hidrocarbonetos e os elastômeros de silicone [13]. 

 Cherney [13] relata que a primeira resina de epóxi utilizada em isoladores 

externos foi a bisphenol tipo A, altamente preenchida com quartzo, o que a tornava 

rígida e quebradiça. Adicionado a isso, trilhamento elétrico e pobre resistência a raios 

UV fizeram com que este tipo de resina fosse substituída pela resina à base de epóxi 

cicloalifática, preenchida com alumína hidratada. O pesquisador também relata a 

existência de diversos modelos de isoladores poliméricos para sistemas de distribuição 

de até 69 kV constituídos por diferentes variedades de resinas de epóxi cicloalifática, 

cuja performance, em termos de vida útil, em ambientes sem poluição é bastante 

satisfatória. Já para ambientes poluídos, o desempenho verificado não foi bom. 

 Na classe dos elastômeros de hidrocarbonetos estão três tipos de polímeros de 

borracha de etileno-propileno: o monômero de etileno-propileno, o dieno monômero de 

etileno-propileno e um copolímero de etileno-propileno e silicone. Todos esses três 

tipos são altamente preenchidos com alumina hidratada ou outros tipos de 

preenchimentos. 

Inicialmente, os isoladores de EPRs apresentavam problemas com trilhamento e 

baixa resistência a incidência de raios UV, que foram corrigidos pelas formulações 

atuais, tais como os polímeros ESP, que por serem relativamente recentes, ainda 

necessitam de alguns anos de utilização em campo para que sejam determinados seus 

pontos fortes ou eventuais fragilidades. Os isoladores EPRs são convenientes para 

sistemas de distribuição e transmissão até a classe de isolação de até 765 kV. 

Os elastômeros de silicone (borrachas de silicone) para isolação de linhas 

elétricas aéreas também são divididos em três tipos mais comuns: RTV, LSR e HTV, 

sendo que o RTV e HTV são altamente preenchidos com alumina hidratada, e ambos 

se mostram como os materiais poliméricos mais confiáveis para isolação elétrica 
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externa, enquanto os isoladores LSR, apesar de serem recentes, estão em rápida 

ascensão. 

Isoladores RTVs são comumente utilizados em subestações, devido a pouca ou 

nenhuma necessidade de limpeza para remoção de poluentes, ao contrário dos 

isoladores cerâmicos. Para tensões de transmissão, os isoladores poliméricos já são 

bastante populares em sistemas de 69 a 345 kV. Para as tensões de distribuição, a 

confiança em isoladores não cerâmicos é tão alta que muitas concessionárias do 

exterior só estão comprando deste tipo de isolador.  

Hoje em dia, a tendência é a utilização do silicone nas saias de todos os tipos de 

isoladores, de modo que a padronização no projeto dos mesmos irá tornar o silicone 

uma mercadoria tal qual os isoladores de porcelana, ou seja, a diminuição nos custos 

de diferentes formulações de silicone permitirá a comercialização destes polímeros 

sobre a denominação genérica de “silicone”, de maneira análoga ao caso dos 

isoladores de quartzo de porcelana, que é uma formulação de menor custo dentre os 

tipos de porcelana comumente utilizados em isoladores de baixa tensão, tendo 

características inferiores à porcelana de alumína, que é utilizada em isoladores de 

média e de alta tensão. Porém, ambas são referenciadas apenas como “porcelana” [13]. 

Hackam [12] também salienta que os isoladores são constituídos por três 

componentes, cujo projeto de cada um deve ser otimizado de modo a produzir 

performances elétricas e mecânicas satisfatórias durante a sua vida útil, a qual espera-

se estar na faixa entre 30 e 40 anos. O centro do isolador polimérico é reforçado com 

poliéster, éster de vinil ou a mais amplamente utilizada resina de epóxi, necessária para 

prover resistência mecânica. Os acessórios metálicos são tipicamente de aço, ferro 

maleável ou alumínio e são selecionados em função da resistência mecânica e 

resistência à corrosão. Seu formato também é importante para limitar o efeito corona. 

Diante do exposto, verifica-se que os estudos a respeito dos materiais 

poliméricos em isoladores para transmissão e distribuição de energia elétrica ainda são 

insuficientes, uma vez que importantes mecanismos de performance e envelhecimento 

ainda são pouco compreendidos e mensurados. Muitas organizações, incluindo a IEC 

(International Electrotechnical Commission) e o IEEE (Institute of Electrical and 
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Eletronics Engineers), atentas a esses problemas, vêm desenvolvendo normas 

padronizadas e metodologias de ensaios para isoladores poliméricos. 

As saias dos isoladores proporcionam a distância necessária para reduzir a 

corrente de fuga e atualmente são confeccionadas com diferentes materiais, formatos, 

diâmetros, espessuras e espaçamentos. Os materiais poliméricos para saias de 

isoladores para alta tensão podem ser: SIR, EPDM, EPR, EPM, ligas de EPDM e 

silicone, EVA, cicloalifático e resinas de epóxi aromáticas. Já para a baixa tensão e 

aplicações internas, utiliza-se também HDPE, PTFE e PUR [12]. 

Consideráveis melhorias ainda podem ser implementadas na composição, 

projeto das saias e ferragens dos isoladores poliméricos, no intuito de aperfeiçoar a sua 

performance elétrica e mecânica, ampliando sua aceitação e reduzindo os seus custos.  

 Desta maneira, diversos pesquisadores ao redor do mundo realizam ensaios, 

tanto em laboratório quanto em campo, em busca de melhor caracterizar a performance 

dos isoladores poliméricos. Izumi e Kadotani [14] relatam que, no Japão, as pesquisas 

intensivas para aplicação destes isoladores começaram por volta de 1989, para 

diversos sistemas: transmissão, distribuição, subestações e ferrovias.  

O principal propósito destas pesquisas é avaliar a reabilitação e os custos dos 

isoladores poliméricos, sendo que as características sob contaminação, entre outras, 

são comparadas com aquelas dos isoladores de porcelana convencional. O estudo 

destaca que em linhas de distribuição, devido ao menor peso dos isoladores 

poliméricos e ao desenvolvimento de espaçadores que suportam três cabos de 20 kV, 

foi possível diminuir a largura das linhas em 70%, alcançando assim as linhas 

compactas. 

Outro exemplo, no Japão, é o caso do estudo de Yamamoto et al [15], que 

realizou estudos para verificar a vida útil de isoladores poliméricos de EVA instalados 

em linhas de distribuição de 22 kV. Nesse estudo foram utilizados testes de névoa 

salina. Este tipo de ensaio e outros são comentados mais adiante neste trabalho. 

No Brasil, Astorga et al [16] em seu trabalho apresenta o desenvolvimento de um 

protótipo de um novo isolador da classe 15 kV para sistemas de distribuição de energia 

elétrica, feito em polímero obtido do óleo da planta popularmente conhecida pelo nome 

de Mamona. Apresenta também a avaliação do desempenho elétrico, a partir de 
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ensaios em laboratório de alta tensão, cujos resultados mostraram uma boa 

performance em tensão alternada e impulsiva. 

A avaliação mecânica realizada, apesar de incompleta, mostra que o protótipo 

apresenta um bom desempenho principalmente em relação à resistência a impactos, 

inclusive de projéteis de armas de fogo, o que representa uma melhor performance do 

que os tradicionais isoladores de vidro e porcelana diante de atos de vandalismo, 

responsáveis muitas vezes por falhas de isolação nos sistemas de distribuição. O peso 

do protótipo é de 0,431 Kg, quase um terço do peso do isolador de porcelana o que se 

traduz em economia. 

Garcia et al [17] em seu estudo apresenta os resultados da avaliação de 

isoladores poliméricos tipos suspensão e line post, de diferentes materiais, perfis e 

fabricantes, para sistemas de transmissão de 138 kV, submetidos a ensaio de 

envelhecimento acelerado, considerando, para análise, a comparação entre amostras 

novas e envelhecidas, nas suas características elétricas, mecânicas e de material, 

como forma de subsidiar as empresas concessionárias de energia elétrica no Brasil 

para a utilização desses isoladores em seus sistemas de transmissão. 

O ensaio de envelhecimento acelerado permitiu avaliar o efeito das condições 

ambientais, simuladas no laboratório, sobre os isoladores. Embora não tenha sido 

possível estabelecer uma classificação entre os isoladores ensaiados e considerando o 

nível de severidade dos ensaios, verificou-se, entre outras coisas, que os isoladores de 

borracha de silicone apresentaram melhores condições superficiais que os de EPDM, a 

partir da avaliação da corrente de fuga, em função de sua melhor característica de 

hidrofobicidade, também observada.  

Concluiu-se também que o uso do recobrimento de borracha de silicone em 

isoladores de vidro permitiu que estes tivessem um desempenho elétrico comparável 

aos poliméricos, sendo constatada a influência do perfil do isolador. 
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3.3 DESENVOLVIMENTO PADRÃO DE REDE COMPACTA COM CAB O 

COBERTO 

 

 

A utilização do cabo coberto iniciou-se nos E.U.A em 1950, por Bill Hendrix, que 

montou uma empresa que levou o seu sobrenome Hendrix, e que desenvolveu um 

sistema com condutor com cobertura não blindado para aplicação em rede aérea de 

distribuição de energia elétrica, denominado como spacer cable [18]. O conceito de 

spacer cable consistia na utilização de um espaçador isolante e de um condutor 

coberto, resultando em um divisor de tensão entre esses dois componentes, para uma 

determinada tensão aplicada e, portanto, a isolação plena dos condutores não seria 

necessária, resultando em economia de material. Esse tipo de sistema foi aplicado, 

inicialmente, em circuitos de 5 kV, onde os condutores tinham uma cobertura de PVC e 

eram suportados por meio de espaçadores de plexiglass, com espaçamento entre fases 

de 76,2 mm. Esse sistema trifásico era suportado por um mensageiro de boa 

condutividade e de alta resistência mecânica, que agia como neutro e blindagem 

estática. Se necessário, os cabos eram suportados por isoladores de pino de porcelana 

para completar a instalação da linha. O desempenho desse sistema a 5 kV foi excelente 

para todos os componentes constituintes do mesmo. 

Por volta de 1954, esse sistema foi aplicado nos E.U.A em circuitos de 15 kV, 

alterando as dimensões do espaçador e da espessura de material isolante de cobertura 

do condutor. A experiência de campo demonstrou que os componentes que eram 

adequados para 5 kV não o eram para o sistema 15 kV. Os gradientes elétricos 

superiores nos condutores cobertos associados com maiores correntes capacitivas 

provocou trilhamento elétrico nos condutores cobertos e erosão nos espaçadores de 

plexiglass. Estes mesmos problemas foram notados em cabos cobertos suportados em 

isolador de porcelana livre de rádio-interferência. 

A primeira providência foi melhorar o desempenho dos cabos cobertos, 

substituindo o material isolante de PVC pelo polietileno de baixa densidade, com alto 

peso molecular, devido a sua alta rigidez dielétrica e baixa constante dielétrica. O 
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espaçador de plexiglass foi, então, substituído por espaçador de polipropileno. Com 

essa inovação, o desempenho operativo melhorou e estendeu-se a sua utilização para 

os sistemas de 25 kV e 35 kV. Observou-se que os resultados eram satisfatórios desde 

que limitasse a corrente capacitiva da isolação a valores inferiores a 35 mA e em 

condições ambientes sem poluição. Entretanto, em atmosferas contendo 

contaminantes, tais como fuligens industriais ou em ambientes salinos, ocorreram 

problemas nos sistemas de 15, 25 e 35 kV, onde se observou que os espaçadores de 

polipropileno se tornavam quebradiços - principalmente em 35 kV. 

Em 1960, com a disponibilidade no mercado de polipropileno de alta densidade 

resistente ao trilhamento elétrico, os espaçadores foram construídos com este material 

e os resultados experimentais sob condição salina comprovaram o seu desempenho 

superior, por causa da sua baixa absorção de água, tornando-se, então, o material para 

cabos e acessórios. Durante os ensaios observou-se que o cabo, sob condição seca, 

comportava-se como se a cobertura do cabo fosse ausente, e, sob condição úmida, a 

tensão elétrica era integralmente aplicada na cobertura do cabo. 

Nessa ocasião, observou-se também que os cabos suportados por isoladores de 

porcelana apresentavam rachaduras com perfuração da isolação. Utilizando-se 

materiais com constantes dielétricas inferiores, houve uma melhora no sistema do 

spacer cable. A partir disso, introduziu-se no mercado o isolador de pino com material 

de polietileno resistente ao trilhamento elétrico, utilizando como amarração do cabo, 

material não condutor ou fio metálico coberto. Para melhorar o desempenho do 

sistema, desenvolveu-se, então, a segunda geração de isoladores com o chamado 

“topo vazado” para eliminar a utilização dos fios de amarração e eliminar problemas 

associados com os mesmos. 

A Hendrix considera que é de suma importância manter sob controle o fluxo de 

corrente capacitiva em sistemas aéreos com cabos cobertos. Contaminantes tais como 

materiais insolúveis, materiais orgânicos oleosos e sal na presença de uma pequena 

quantidade de umidade podem, parcialmente, blindar os cabos e provocar a circulação 

da corrente capacitiva. A escolha do material isolante apropriado a sua espessura 

torna-se, então, essencial. O material escolhido foi o polietileno, por sua alta rigidez 
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dielétrica associada com sua baixa constante dielétrica, e que com a adoção de uma 

espessura apropriada limitaria o valor da corrente capacitiva. 

Para obter a melhor combinação das propriedades elétricas e físicas, a Hendrix 

adotou uma combinação de polietileno natural de alto peso molecular e sobre a mesma 

uma camada de polietileno de alta densidade, resistente ao trilhamento elétrico, na cor 

preta ou cinza. No Brasil, o material isolante mais utilizado é o polietileno reticulado 

resistente ao trilhamento elétrico. 

Como vimos anteriormente, em condições secas a tensão do sistema é 

submetida praticamente no espaçador enquanto que, em condições úmidas e na 

presença de contaminações, a tensão é praticamente submetida sobre a cobertura do 

cabo, podendo surgir pequenas cintilações de alta freqüência. Portanto, o cabo e o 

espaçador devem ser constituídos por material de baixa constante dielétrica e com alta 

resistência à formação de trilhas condutoras devido à ação das descargas elétricas. 

A escolha, portanto, do tipo de isolador, do tipo de espaçador e do material de 

cobertura do cabo e da sua espessura é de vital importância para o desempenho do 

sistema. 

 
 

3.4 DEFEITOS OBSERVADOS NOS MATERIAIS POLIMÉRICOS U TILIZADOS 

EM REDES COMPACTAS, INSTALADAS EM AMBIENTES AGRESSI VOS, E 

DESENVOLVIMENTOS REALIZADOS. 

 

 

Visando verificar o desempenho do padrão redes compactas em ambientes 

agressivos, vários estudos foram realizados ao longo desses anos, em todo o mundo, 

tanto em laboratório quanto em campo. 

Inicialmente, procurou-se desenvolver o melhor composto para a fabricação dos 

cabos e acessórios para serem utilizados em ambientes poluídos. Neste sentido, em 

1969, Smith [19] discutia em seu trabalho o formato (desenho) de espaçadores de high 

alumina para utilização em redes compactas. Foram utilizados testes de descarga 

disruptiva (flashover) nos então recentes espaçadores, para verificar a corrente de fuga 
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superficial dos mesmos. Alguns méritos foram observados nos espaçadores revestidos 

com materiais cerâmicos e fluorcarbonetos, tais como a redução da corrente de fuga 

em ambientes com contaminação salina. 

Clapp et al [20] discute não somente os formatos, como também a aplicação dos 

diferentes tipos de sistemas que utilizam cabos cobertos ou isolados. Grande atenção é 

dada às redes compactas, demonstra-se a diferença deste entre os demais e é 

proposta uma classificação entre os sistemas, para classes de tensão de até 45 kV. Na 

análise comparativa entre os sistemas com cabo coberto, o sistema com rede compacta 

foi o melhor nos quesitos: resistência à abrasão, operação com contato com terra e 

probabilidade do condutor incendiar-se sem a correta proteção. 

Em outro estudo [21], foram realizados testes em cabos com compostos em HDPE 

e HMW-PE, onde em menos de um ano, o cabo com composto HMW-PE de 120 mil 

apresentou problemas em dois pontos, sendo um uma pequena erosão na superfície 

inferior do cabo, e outro uma erosão significativa na isolação, em um ponto próximo ao 

poste. Após dois anos, os cabos com HMW-PE apresentaram erosão profunda a ponto 

de haver possibilidade de se ver o condutor de alumínio. 

Dentre os espaçadores testados o que não apresentou erosão foi o de 

polipropileno com inibidor de UV utilizado em conjunto com o cabo com cobertura em 

HDPE de 300 mil. 

Já entre as amarrações testadas, a de PVC começou a erodir após apenas 4 

meses de instalação, sendo que o mesmo ocorreu, após 6 meses, com as amarrações 

em polipropileno. Mesmo os cabos em HDPE, que apresentaram bom desempenho 

com outros acessórios, não resistiram ao trilhamento elétrico e erodiram onde havia 

contatos com esses tipos de amarrações. 

Em outros desenvolvimentos [22], a condução dos testes de laboratório e de 

campo levou em consideração as seguintes combinações: 

� Tempo para a falha da isolação do cabo coberto em contato com objeto aterrado; 

� Campos elétricos para avaliar a tensão de stress em torno do cabo coberto e sua 

suportabilidade em condições secas; 

� Teste de contaminação com chuva e sal para determinar a tensão de corona 

(aparecimento/extinção) e RIV/TIV; 



59 

� Teste de Impulso; 

� Estudos analíticos sobre performance dos cabos e acessórios frente à descarga 

atmosférica; 

� Expectativa de vida dos cabos e acessórios. 

Os resultados das observações obtidas durante 4 semanas de testes foram: 

� Sinais de descarga e corona geradas após uma semana da energização, sendo que 

as descargas ocorreram nos pontos de amarrações em contato com o cabo. 

Presença de óxido metálico originado da amarração de alumínio; 

� Após duas semanas, teve inicio a presença de linhas de carbono na superfície da 

isolação do cabo; 

� Durante a chuva e neblina os espaçadores aumentam a sua condutância superficial, 

devido à poluição. Isso faz com que aumente a tensão de stress na parede isolante 

do cabo que produzem corona entre o filme de água e a isolação de polietileno do 

cabo. 

A condutividade superficial das borrachas, principalmente dos materiais em 

silicone, apresentou um desempenho melhor que os isoladores em resina epóxi [23]. Em 

todos os testes com os materiais poliméricos, a perda da hidrofobicidade causada pela 

degradação superficial reduz o seu desempenho frente ao trilhamento elétrico. 

Alguns materiais como EPR, EVA, LTV e HTV-SR foram testados como isolantes 

de cabos e espaçadores, instalados durante 5 anos em local próximo a orla marítima, a 

cerca de 200 m da praia [24]. 

Foram realizadas medições de corrente de fuga em amostras retiradas desses 

materiais após 5 anos, com aplicação de 10 kV e os resultados apresentados foram: 

� O composto EPR foi o que apresentou valores de corrente de fuga acima de 20 mA, 

com a superfície erodida, com trilhamento elétrico e registros de descargas 

superficiais durante os dias chuvosos. O EPR teve bom desempenho em áreas de 

baixa poluição, mas não é adequado para uso em área de contaminação salina 

intensa; 

� Os compostos LTV, HTV-SR e EVA tiveram excelente performance, sendo que nos 

testes de confiabilidade, os compostos EVA e HTV-SR mostraram-se os mais 
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adequados para serem utilizados como materiais de isolação, aplicados em áreas 

de poluição salina; 

� Para linha de espaçadores com compostos EVA e HTV-SR, o desempenho foi 

influenciado pelo perfil dos espaçadores. 

No Brasil, a utilização e o desenvolvimento das redes compactas com cabos 

cobertos teve início no fim da década de 1980, sendo priorizado a sua utilização em 

regiões arborizadas onde os freqüentes contatos do cabo com a arborização exigiam da 

mesma elevada resistência ao trilhamento elétrico. 

Várias Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica, ao longo desse 

período de desenvolvimento dos cabos e acessórios, estiveram realizando experiências 

de campo e de laboratório, objetivando avaliar o melhor conjunto para suportar as 

condições adversas de um ambiente mais agressivo, como na região litorânea. E na 

maioria delas os problemas encontrados nos cabos cobertos e nos acessórios foram os 

seguintes [25 a 27]: 

� Susceptibilidade dos materiais ao trilhamento elétrico e à erosão; 

� Sensibilidade dos materiais poliméricos à radiação ultravioleta; 

� Não compatibilidade dielétrica dos materiais utilizados. Constante dielétrica dos 

materiais inadequada entre o cabo, isolador e amarração, provocando concentração 

de campo elétrico; 

� Susceptibilidade aos esforços termomecânicos (fissura); 

� Corrosividade. 

Em alguns estudos realizados no Brasil determinou-se que as dimensões e 

formatos dos espaçadores, bem como os materiais e a forma como os cabos são 

fixados a eles e a compatibilidade entre os materiais utilizados nos cabos, espaçadores 

e amarrações influenciam no comportamento elétrico do sistema [28]. 

Na superfície dos equipamentos da rede compacta, as diferenças de potencial 

poderão ser mais intensas em função da existência de nervuras, anéis e laços de 

amarração com permissividades superiores a do ar, pois, estando os dielétricos em 

série, a densidade de fluxo é a mesma, porém, o campo elétrico é mais intenso no meio 

com menor permissividade. 
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Os depósitos mais importantes para o desempenho de espaçadores e isoladores 

são materiais solúveis que formam eletrólitos na presença de umidade, tais como sais 

originados do mar, ácidos de indústria petroquímicas ou outros geradores desses 

poluentes.  

Os principais processos que transportam material para as superfícies dos 

isoladores e espaçadores são forças gravitacionais, atração eletrostática das partículas 

eletricamente carregadas, migração de partículas de alta permissividade em regiões de 

alta divergência de campo elétrico, evaporação de soluções ou suspensões e 

aprisionamento aerodinâmico de partículas sendo o aprisionamento de partículas o 

mais importante deles [25]. 

Para evitar o aprisionamento de partículas de sal, a geometria dos acessórios 

deve ser de tal forma que não promova a formação de vértices, ou seja, devem ser 

evitados os cantos vivos, de forma a promover fluxo livre. 

As rebarbas nos espaçadores devem ser evitadas, pois propiciam o 

aprisionamento de partículas. Assim como os dispositivos de amarração, tais como 

laços e alças pré-formadas, podem ser otimizadas de forma a não permitir o 

aprisionamento das mesmas. 

Em estudo recente realizado pela Light, envolvendo testes de laboratório e de 

campo, foram realizados ensaios para verificar o desempenho dos materiais e 

acessórios da rede compacta instalados em local de alta agressividade ambiental. A 

rede estava localizada entre 50 e 150 metros da praia [26]. 

Neste estudo foram realizados em laboratório os ensaios de Inspeção Visual, 

Compatibilidade Dielétrica, Trilhamento Elétrico, Resistência Superficial e Volumétrica, 

Rigidez Dielétrica, Constante Dielétrica, Radiointerferência, Tensão Disruptiva em 60 Hz 

a seco e Perfuração sob Impulso em materiais novos. Foram realizadas também as 

avaliações nas amostras retiradas de campo após período de 1 mês, 4 meses e 8 

meses, sendo observados as suas condições através da inspeção visual e inspeção 

com detector ultra-sônico. 

Os resultados desse trabalho foram os seguintes: 
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� Dentre os isoladores de pino com corpo polimérico, o que apresentou um 

desempenho melhor foi o que possuía o pino de material polimérico, cujo valor de 

resistência ao trilhamento elétrico estava conforme o padronizado; 

� Os isoladores de ancoragem, apesar de não aprovados no ensaio de trilhamento, 

não apresentaram danos nem no ensaio de compatibilidade dielétrica e nem no 

ensaio de campo até aquele momento; 

� Todos os cabos, mesmo aprovados no ensaio de trilhamento, apresentaram sinais 

de dano no ensaio de compatibilidade dielétrica, nos locais onde houve gotejamento 

da água da chuva ou nas interfaces com os isoladores tipo pino; 

� O ensaio de radiointerferência deve ser utilizado somente para avaliação de lotes de 

isoladores novos e não deve ser utilizado como critério de avaliação do ensaio de 

compatibilidade dielétrica; 

� O ensaio de compatibilidade dielétrica pode ser considerado como ideal para avaliar 

a suportabilidade dos materiais poliméricos ao ambiente agressivo; 

� O ensaio de freqüência industrial deve ser utilizado na avaliação dos isoladores 

submetidos ao ensaio de compatibilidade dielétrica, pois ele consegue mostrar a 

degradação que o isolador sofreu durante o ensaio; 

� O ensaio de perfuração sob impulso garante que os isoladores fornecidos tenham a 

mesma confiabilidade dos isoladores de porcelana; 

� O ensaio de compatibilidade dielétrica apresentou resultados coerentes com os 

obtidos com os isoladores instalados em campo, indicando que se constitui num 

critério adequado para avaliar materiais para Rede de Distribuição Aérea com cabo 

Coberto. 

Ao final dos estudos realizados, para todos os tipos de materiais avaliados foi 

obtida uma qualificação, exceto para espaçadores. Diante disso, a Light, em parceria 

com o CEPEL, realizou estudos para o desenvolvimento de um espaçador polimérico 

para redes de distribuição compactas, a fim de atender as instalações situadas em 

ambientes com elevado índice de poluição e altas temperaturas [29]. 

Na etapa inicial do projeto foram realizados ensaios físicos, químicos e elétricos 

nos espaçadores comerciais cedidos pela Light, com o objetivo de se conhecer e 

comparar o material utilizado pelos fabricantes. Identificou-se, através da 



63 

espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, que o polímero base 

utilizado por todos os fabricantes foi o polietileno de alta densidade (PEAD). 

Enquanto se trabalhava no desenvolvimento de um novo polímero, decidiu-se 

avaliar alguns métodos complementares para proteção da área crítica do espaçador, ou 

seja, a interface espaçador – cabo – anel de fixação. Foi realizado um ensaio de 

compatibilidade dielétrica em 5 espaçadores novos, sendo que um dos espaçadores 

não possuía qualquer tipo de proteção adicional e considerando quatro tipos de 

proteção complementar nos demais espaçadores: 

� Borracha de silicone vulcanizada à temperatura ambiente; 

� Graxa de silicone; 

� Pasta de cobre para melhoria de contato; 

� Realização de furos no leito do espaçador para facilitar o escoamento da água da 

chuva e a limpeza da região crítica. 

Ao término do ensaio, o espaçador com graxa de silicone e o espaçador com 

silicone vulcanizado apresentaram danos devido a correntes de fuga. O espaçador sem 

proteção e o espaçador com pasta de cobre somente apresentaram indicações de dano 

no anel de amarração. O espaçador com furos para drenagem não sofreu qualquer 

dano. 

Com os resultados obtidos na primeira etapa, foram desenvolvidos protótipos 

com novos compostos poliméricos e com alterações no sistema de moldagem (injeção) 

para evitar a formação de bolhas internas no espaçador. Na metade deles foram feitos 

furos para facilitar a lavagem e evitar o acúmulo de poluentes na região mais crítica, a 

interface espaçador – cabo – amarração. Algumas amostras de ambas as 

configurações foram submetidas ao ensaio de compatibilidade dielétrica e outras foram 

instaladas no campo. 

Os resultados dos ensaios de compatibilidade realizados mostraram que a 

configuração do espaçador com furos para drenagem foi a que apresentou o melhor 

desempenho.  

Em vista dos inúmeros problemas apresentados pelas redes compactas quando 

instaladas em ambientes agressivos, há necessidade de se desenvolver materiais mais 
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adequados para essas aplicações, e, para isso, devemos elaborar os ensaios mais 

representativos das solicitações que esses materiais sofrem em campo. 

Um exemplo foi a pesquisa realizada com duas redes compactas piloto, classe 

de tensão 15 kV. Uma das redes foi instalada em Curitiba – PR no ano de 1995 e a 

outra em Cuiabá – MT no ano de 2001, cuja incidência de radiação ultravioleta e a 

temperatura média ao longo do ano são bastante superiores do que em Curitiba. Já 

Curitiba possui umidade relativa superior a Cuiabá. 

A avaliação dos cabos da rede protegida foi realizada por meio dos seguintes 

ensaios: 

� Microscopia eletrônica de varredura; 

� Resistividade superficial; 

� Rigidez dielétrica; 

� Trilhamento elétrico; 

� Resistência à abrasão. 

Após os ensaios, verificou-se que na cidade de Curitiba não foram observadas, 

após 4,5 anos de operação, alterações muito significativas no desempenho dos cabos 

cobertos, com ressalva a baixa resistência ao trilhamento elétrico apresentada por um 

dos cabos. Já na cidade de Cuiabá, apesar do menor tempo de avaliação (3 anos), 

foram observadas alterações significativas em diversos parâmetros. Nas análises das 

imagens de microscopia eletrônica de varredura foi observada fissuração nos cabos, 

sugerindo tal ocorrência devido a fotodegradação, ocasionada pela alta incidência de 

radiação solar e elevada temperatura da região. Ainda foi observada redução 

acentuada da rigidez dielétrica e da resistência à abrasão [30]. 

Tais observações apresentadas acima evidenciam que o desempenho em 

campo dos materiais poliméricos das redes com cabos cobertos são altamente afetados 

pelas variáveis climáticas da região onde estão instaladas, carecendo, portanto de um 

controle mais rigoroso da evolução da degradação dos mesmos de forma a minimizar 

eventuais desligamentos indesejáveis com a ruptura do cabo, espaçador e amarração e 

eventuais riscos para terceiros.  
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3.5 GRANDEZAS REPRESENTATIVAS DO ESTADO DE DEGRADAÇ ÃO DOS 

MATERIAIS ISOLANTES POLIMÉRICOS E MEDIÇÕES APLICÁVE IS 

 

 

Fernando e Gubanski [31] consideram a medição da corrente de fuga para 

avaliação do estado do material isolante. No trabalho publicado em 1999 é apresentada 

uma síntese das experiências de outros pesquisadores utilizando essa mesma 

grandeza. As solicitações elétricas e ambientais provocam a perda da hidrofobicidade e 

envelhecimento do material, e assim o processo de degradação pode evoluir 

rapidamente em função da circulação das correntes de fuga e das descargas corona ou 

descargas sobre as bandas secas, as quais são formadas na superfície isolante quando 

o ambiente é poluído. É importante ressaltar que as medições das correntes de fuga 

têm sido utilizadas para avaliar o desempenho e o grau de envelhecimento de 

superfícies poliméricas tanto em laboratório como no campo. 

Os seguintes pontos apresentados no trabalho merecem destaque: 

� As medições em tempo real da corrente de fuga têm sido realizadas há muitos anos 

e aperfeiçoamentos do sistema de medição possibilitaram maior taxa de aquisição, 

aumento do número de pontos a serem monitorados, integração do sistema de 

medição com os dados das condições climáticas etc.; 

� Interfaces ópticas entre os pontos de medição e o sistema de aquisição de dados 

têm possibilitado a transferência dos valores medidos para lugares remotos; 

� Muitas informações referentes às medições em tempo real da corrente de fuga têm 

sido obtidas há mais de vinte anos na Suécia. Uma boa correlação entre os valores 

da intensidade da corrente de fuga e das condições climáticas tem sido 

determinada, especialmente com relação à umidade relativa. Instalações similares 

são registradas na Austrália, França, Japão, África do Sul, Reino Unido e Estados 

Unidos; 

�  Com relação ao nível de poluição, a experiência na Flórida (Estados Unidos) mostra 

que a corrente de fuga não tem se mostrado um bom indicador em casos de 

umidade relativa menor do que 90%. Correntes baixas têm sido registradas mesmo 
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em casos de poluição elevada. No Japão, os resultados das medições da corrente 

de fuga em isoladores de porcelana e isoladores fabricados em compostos 

poliméricos, em diferentes localidades ao longo da costa, têm mostrado que essa 

grandeza varia significativamente com a umidade relativa; 

� As medições de corrente de fuga na Austrália têm indicado que os isoladores de 

borracha de silicone e isoladores EPDM têm apresentado valores menores de 

corrente de fuga do que os de porcelana. Entretanto, sob condições severas, o 

isolador EPDM pode deteriorar mais rapidamente. 

Neste aspecto, H. Homma et al [32] faz ensaios objetivando comparar as 

propriedades da corrente de fuga de isoladores poliméricos em relação aos isoladores 

de porcelana, quando estes se encontram sujeitos a poluição salina. 

Os testes ocorreram no CRIEPI (Central Research Institute of Electric Power 

Industry) do Japão, onde foram instalados isoladores poliméricos e de porcelana, em 

torres de testes, sendo a corrente de fuga mensurada constantemente. O pico máximo 

de corrente era registrado a cada hora e a cada 10 minutos registrava-se as condições 

climáticas na área de testes, tais como: temperatura, umidade, quantidade de chuva, 

velocidade e direção dos ventos. A densidade de sal depositado no isolador de 

porcelana era automaticamente registrada uma vez por dia. 

Por conta deste estudo, verificou-se que para o isolador de porcelana, a 

aparência da corrente de fuga era diretamente afetada pela umidade e pela deposição 

de sal na superfície do isolador. Já para o isolador polimérico, a quantidade de chuva 

foi fator preponderante. 

A conclusão dos estudos realizados pelo CRIEPI aponta que informações muito 

úteis podem ser obtidas com o monitoramento da corrente de fuga. Entretanto, a 

correlação entre os seus parâmetros (intensidade da corrente, conteúdo harmônico e 

carga acumulada) e o estado da superfície do isolador (nível de contaminação, 

hidrofobicidade e envelhecimento) merecem maiores investigações. Com base na 

experiência de laboratório, com a realização de ensaios em materiais, tem-se 

observado que a carga acumulada pode ser correlacionada com o grau de 

envelhecimento. 
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S. Kumagai e N. Yoshimura [33], baseados nos estudos de Fernando e Gubanski 
[31], realizaram em laboratório ensaios de névoa salina para analisar a corrente de fuga 

em isoladores poliméricos e cerâmicos. Com base nesses ensaios, os autores 

propuseram que a corrente de fuga fosse caracterizada em três componentes distintas: 

senoidal, arco local e componente transiente. Tais distinções foram feitas a partir da 

análise da corrente de fuga tanto no domínio do tempo quanto no domínio da 

freqüência, com a utilização da técnica da Transformada Rápida de Fourier. 

A separação da corrente de fuga é implementada, obtendo-se o nível de 

distorção I3/I1 de meia onda da corrente fundamental, e também através do atraso no 

tempo desta corrente, atribuído aos arcos locais. A componente transiente está entre a 

componente senoidal e o arco local, mostrando-se similar à forma de onda triangular. A 

integração no tempo destas três componentes, ou seja, a carga acumulada, é 

finalmente correlacionada com a hidrofobicidade e o nível de contaminação, sendo 

demonstrado que a variação no tempo da quantidade de carga acumulada e a 

proporção percentual das três componentes da corrente de fuga podem ser úteis para a 

estimativa das condições de degradação das superfícies isolantes, tanto das 

poliméricas, quanto das cerâmicas. 

A técnica de separar a corrente de fuga em três componentes também é usada 

por M. Otsubo et al [34], que baseado em tipos de descargas definidos 

experimentalmente, separou a corrente de fuga em corrente de condução, corrente de 

descarga corona e corrente de arco. Por fim, a superfície polimérica foi observada 

utilizando um espectroscópio para análise química. 

Dos resultados apresentados pelo estudo, destaca-se a proporção com que cada 

componente da corrente de fuga contribui para o total de carga acumulada, sendo 70% 

para a componente de condução, 20% para a componente de arco e 10% para a 

componente de corona. 

Outros pesquisadores também investigam o comportamento da corrente de fuga 

e seus parâmetros, tais como magnitude e conteúdo harmônico. Suwarno [35] analisa o 

produto destes parâmetros como método de diagnóstico da condição do isolador. Para 

tanto, as formas de onda são tratadas através do cálculo da Transformada Rápida de 

Fourier (FFT) com o auxílio da ferramenta computacional MatLab.  
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M. Hikita et al [36], por sua vez, discute a degradação dos isoladores poliméricos 

caracterizando a corrente de fuga em três faixas de freqüência: baixa (0 ~ 120 Hz), 

média (121 Hz ~ 5 kHz) e alta (10 Mhz), as quais correspondem respectivamente a 

corrente de condução, de arco (banda seca) e a componente de descarga por corona. 

Também se observou a imagem das descargas, principalmente a intensidade da 

emissão de luz, com o intuito de investigar a correlação entre as três componentes de 

freqüência e a emissão de luz que ocorrem nas descargas. Tal estudo conclui, entre 

outras coisas, que, para a amostra de EVA, a superfície do isolador deteriorou-se 

exatamente no ponto de onde se irradiava a descarga corona. 

No trabalho realizado por J. Kim et al [37], o processo de degradação da borracha 

de silicone foi investigado através da corrente de fuga utilizando-se o método de ensaio 

do plano inclinado. A profundidade máxima da erosão na superfície foi escolhida como 

indicador do nível de degradação. Os resultados mostraram uma boa correlação entre a 

degradação e os seguintes parâmetros: 

� O padrão da corrente de fuga; 

� A relação entre o valor de pico da corrente e respectivo valor eficaz (Ip/Ief); 

� O conteúdo correspondente a 3° harmônica e sua rel ação com a componente de 

freqüência fundamental 60 Hz (I3/I1); 

� A duração da descarga. 

Com o aumento do processo de degradação, a relação Ip/Ief  aumenta, 

significando que a componente da corrente correspondente ao arco sobre a banda seca 

está aumentando. Essa tendência mostra boa correlação com as variações da relação 

referente ao conteúdo harmônico I3/I1 e a máxima profundidade da erosão. 

Fernando e Gubanski em outro trabalho [38] investigam as características da 

corrente de fuga com baixas amplitudes considerando-se superfícies poliméricas. Há 

indicações de que a forma de onda da corrente de fuga pode fornecer informações 

muito importantes quanto ao estado da superfície isolante. Inicialmente, a corrente de 

fuga é normalmente capacitiva e com forma de onda senoidal. Quando a superfície 

perde a hidrofobicidade a corrente torna-se resistiva e descargas sobre as bandas 

secas podem causar deformações da forma de onda da corrente e aumentar o seu 

conteúdo harmônico. Ensaios foram realizados em laboratório onde foram registrados 
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os diferentes estágios do comportamento da corrente de fuga. Uma rede neural foi 

treinada para reconhecimento das formas de onda da corrente de fuga e de seu 

conteúdo harmônico, permitindo a possibilidade de utilizá-la para indicação da 

necessidade de manutenção. 

Muitos ensaios e pesquisas foram e estão sendo realizadas no intuito de 

investigar a conseqüência da poluição na degradação dos isoladores poliméricos e a 

subseqüente distorção da corrente de fuga. D. Devendranath e A. D. Rajkumar [39] 

reportam a dependência da corrente de fuga e da carga acumulada em função da 

variação da taxa de escoamento, da condutividade e da pressão da solução formadora 

da névoa nos ensaios de nevoa salina de materiais RTV SIR. 

Um sistema computadorizado utilizando compensação digital de corrente 

capacitiva foi desenvolvido para obtenção da carga acumulada e da corrente de fuga 

média. O teste combinado com alta condutividade (1160 mS/m), alta pressão (330 kPa) 

e alta taxa de escoamento (400 ml/min) produziu os maiores valores para carga 

acumulada e corrente de fuga média. 

Outra ferramenta de ensaio não destrutivo em laboratório, utilizada para 

investigar a superfície de um isolador é a técnica denominada de Ellipsometry que é 

apresentada por F. Mahmoud e R. Azzam [40]. Tal técnica baseia-se na propriedade de 

polarização da luz para determinar a espessura e o índice de refração da camada de 

contaminação e pode ser uma forma alternativa a medição de densidade equivalente de 

depósito de sal (ESDD). Porém, sua limitação está no fato de que a Ellipsometry 

fornece apenas informações ópticas a respeito da contaminação e, portanto não 

distingue qual tipo de contaminação está presente. 

Um trabalho interessante é mostrado por M. Youssef e A. A. El-Alayly [41] e 

consiste de um método para monitoramento remoto da corrente de fuga sem a 

necessidade de qualquer contato com o isolador. Uma antena é utilizada para detectar 

a corrente de fuga e um sistema de transmissão óptico é utilizado para transmitir o sinal 

para um centro de controle. O sinal detectado é acústico e, através de uma rede neural, 

será determinada a severidade no campo. O sistema desenvolvido tem sido testado em 

laboratório e os autores pretendem testá-lo em campo. 
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M. Nishida et al [42] apresenta duas técnicas para detecção da deterioração por 

trilhamento na superfície isolante. Essas técnicas referem-se a sistemas de 

processamento de imagem visual e térmica, sendo relativamente complexos. Os 

autores referem-se somente a testes realizados em laboratório. 

 

 

3.6 MÉTODOS DE ENSAIOS DE ENVELHECIMENTO ACELERADO E 

CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO 

 

 

Neste item são apresentados os principais métodos de ensaio de 

envelhecimento acelerado desenvolvidos nos últimos anos, bem como os critérios de 

diagnóstico utilizados. Ressalta-se que apesar de haver diversos métodos propostos, 

nenhum deles reproduz o envelhecimento em campo com extrema fidelidade, em um 

curto período de tempo. Por isso, ainda estuda-se qual seria a melhor metodologia de 

ensaio para cada tipo de material e para cada tipo de aplicação. Dentre os métodos 

propostos, destacam-se: 

� Lavagem e secagem com e sem aplicação de tensão; 

� Ensaio de névoa poluída ou limpa com aplicação de tensão; 

� Ensaio com névoa salina; 

� Teste da roda ou merry-go-round test; 

� Ensaio de trilhamento elétrico; 

� Exposição à radiação ultravioleta com umidade; 

� Ciclos combinados de radiação ultravioleta, temperatura e névoa salina. 

As diferentes técnicas para envelhecimento e degradação de isoladores 

poliméricos contribuíram para que, nos últimos anos, houvesse uma maior cooperação 

entre o CIGRE (International Council on Large Electric Systems) e o IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers), melhorando a coordenação entre as suas 

atividades. O avanço nas pesquisas permitiu aperfeiçoar diversos critérios no intuito de 

caracterizar a performance do material, com destaque para os seguintes: densidade 

equivalente de sal depositado, recuperação da hidrofobicidade, ângulo de contato, 
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trilhamento elétrico, nível de corrente de fuga, carga acumulada, perda de peso e tempo 

até a falha (descarga). 

Os isoladores envelhecidos em campo apresentam consideráveis quantidades 

de sal e poeira depositada na sua superfície. O depósito de sal pode ser medido 

através da lavagem do isolador em um volume conhecido de água deionizada, e 

medindo-se a condutividade da solução resultante. A concentração de sal nesta 

solução (salinidade) é então obtida, a partir de uma curva padrão de concentração 

versus condutividade de soluções de NaCl. A massa de sal é finalmente calculada a 

partir do volume e da concentração da solução, e da massa molar do NaCl: 
 

Msal = c.V.mol               (1) 
 

Onde: 

Msal = massa equivalente de sal depositado; 

c = concentração de sal na água de lavagem (mol/l); 

V = volume da água de lavagem (l); 

mol = massa molar do NaCl (g/mol). 

 

Dividindo-se o valor obtido através da equação (1) pela área da qual foi retirado o 

depósito, Adep, obtém-se a densidade equivalente de sal depositado, ou ESDD [43]. 

 

ESDD = Msal / Adep                (2) 

A aplicabilidade deste método para isoladores não cerâmicos (poliméricos, por 

exemplo) é questionável. Nesse tipo de isolador, fluidos poliméricos de pequeno peso 

molecular se difundem na superfície do isolador, encapsulando a camada de poluição. 

Esse processo torna a superfície do isolador hidrofóbica, reduzindo a umidade. Como a 

descarga disruptiva em condições de poluição depende da interação entre a camada de 

poluição e a umidade, a redução de umidade faz com que nem toda a poluição 

presente na superfície do isolador contribua para o processo de descarga disruptiva.  

Conseqüentemente, neste caso, a medição da densidade equivalente de sal 

depositado, ESDD, traz resultados errôneos [44]. 



72 

Uma medida amplamente utilizada para avaliar a degradação superficial dos 

materiais isolantes poliméricos é a perda da hidrofobicidade, que pode ser avaliado 

através da medição e análise dos ângulos de contato de uma gota de água com a 

superfície do material. Observa-se a intersecção do ar, da água e do material com o 

auxílio de um microscópio ou de uma máquina fotográfica digital com zoom [43] [45].     

Outros métodos, alguns sofisticados inclusive, são utilizados para o diagnóstico de 

falhas provocadas pelo envelhecimento. Entre eles, pode-se citar [43] [45]. 

� Exame visual: importante para verificar o estado da superfície após a ação dos 

agentes da degradação (em especial das descargas superficiais, corona, corrente 

de fuga etc.). Esta inspeção pode ser ajudada pelo uso de uma lupa ou de um 

microscópio estereoscópico; 

� Análises elétricas: corona, arcos elétricos e trilhamento elétrico são amplamente 

reconhecidos como a causa primária do envelhecimento de materiais não 

cerâmicos, uma vez que produzem ácidos na presença de água e ar, provocando 

aumento na condutividade da superfície isolante e atacando-a quimicamente. Nesse 

sentido, medições de descarga disruptiva em isoladores submetidos a condições de 

névoa são bastante utilizadas nos diagnósticos de envelhecimento. A evolução da 

corrente de fuga é outro parâmetro muito utilizado neste tipo de análise para 

isoladores poliméricos.  

� Exame para detectar mudanças químicas e morfológicas dos polímeros: 

- Reflexão total atenuada (ATR) – Infravermelho Trans formada de Fourier 

(FTIR): técnica empregada para verificar a ruptura molecular e a recombinação 

dos radicais formados (das ligações químicas) na superfície do polímero. Serve 

também para identificar esses radicais.  

- Energia de Dispersão de Raios X : serve para determinar a composição 

atômica nas camadas superficiais dos polímeros, após o bombardeio por 

elétrons acelerados. Trata-se de um método sofisticado que demanda 

equipamento de elevado custo. A profundidade do ensaio para cada elemento 

químico depende da tensão de aceleração e do número atômico. 
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- Microscópio Eletrônico de Varredura : útil na observação da morfologia 

superficial e do grau de rugosidade da superfície (importante para detectar 

microporosidades, microtrincas e micro-rachaduras).   

- Espectroscopia Eletrônica para Análise Química:  serve para analisar a 

estrutura química da superfície. Como a análise que realiza é de pouca 

profundidade (< 10 nm), seus resultados podem ser mascarados pela difusão de 

produtos de baixa cadeia molecular. 

- Perda de Peso no Uso de Solventes (N-Hexano) : mostra o comportamento 

dos produtos de cadeia curta, especialmente no caso do silicone. Quando imerso 

no solvente por longo tempo, o mesmo penetra no material e dissolve produtos 

solúveis e voláteis que se formam, provocando a perda de peso. 

 

Muitos autores acreditam que os ensaios de envelhecimento em câmaras de 

envelhecimento acelerado resultam em condições realistas, mas ressaltam que este 

método é caro e muitas vezes não pode ser efetuado em grande escala. São 

destacadas a seguir informações sobre as principais metodologias de ensaios de 

envelhecimento acelerado utilizadas no Brasil e no exterior. 

 
 

3.6.1 Ensaio de Névoa Salina. 

 

 

Para A. Naderian et al [46], o ensaio de névoa salina consiste na utilização de 

bocais (bicos) especiais colocados em paralelo ao isolador, enquanto é aplicada tensão 

no mesmo, por um período de no máximo 100 minutos consecutivos. 

A medição da poluição é baseada na IEC 507, embora seja sugerido neste 

padrão que haja uma relação entre a constituição da solução e a densidade equivalente 

de sal depositado (ESDD), com o intuito de diferenciar a natureza de materiais 

cerâmicos daqueles poliméricos. Como o processo de umedecer os isoladores 

poliméricos é menos eficiente do que nos isoladores de porcelana, deve-se utilizar uma 

névoa mais concentrada nos isoladores poliméricos hidrofóbicos. 
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Um segundo fator importante que afeta os resultados dos testes de descarga 

disruptiva em isoladores poliméricos é o tempo de repouso, ou seja, o intervalo de 

tempo entre o final da contaminação e a aplicação da tensão. 

Como este tipo de ensaio tem sido extensivamente utilizado para estudar o 

envelhecimento de diferentes materiais poliméricos, os modelos de isoladores são 

energizados e submetidos à aspersão de névoa salina com diferentes características. 

Diversos autores introduziram modificações, especialmente na condutividade da 

solução da névoa salina, visto que o comportamento do material polimérico é 

contraditório em função desse parâmetro.  

R. Hackam [12] salienta que o fluxo de água que forma a névoa e sua respectiva 

velocidade com que atinge a superfície do material tem um forte impacto no 

aparecimento de correntes de fuga mesmo quando o estresse elétrico é mantido no 

mesmo nível. Observa também que a temperatura ambiente tem significativa influência 

na solubilidade dos sais na névoa, o que influencia nos resultados dos testes de 

descarga disruptiva.  

A solubilidade dos sais depende de diversos fatores, sendo os mais importantes: 

temperatura, pH e a presença de componentes de forte ionização. Em regiões próximas 

do beira mar, são encontrados sais fortemente solúveis, tais como Ca(NO3)2, KCl e 

NaCl, e também sais pouco solúveis, tais como MgSO4, K2SO4 e MgCO3. 

G. Karady et al [44] relata ensaios de névoa salina em isoladores de silicone, nos 

quais, o envelhecimento é afetado pela salinidade da névoa. Alta salinidade produziu 

menor envelhecimento do que baixa salinidade, sendo verificado que, a água com 

grande quantidade de sal forma uma fina camada bastante condutora na superfície do 

isolador, reduzindo a ocorrência de arcos elétricos no material. Verificou-se também 

que, em isoladores não cerâmicos, envelhecidos em câmara de névoa salina, a 

correlação entre as descargas disruptivas e a corrente de fuga é boa. Já a correlação 

entre as descargas e as medidas de ESDD é baixa. 

P. Inone et al [43] utilizou em seu trabalho o envelhecimento artificial em câmara 

de névoa salina por 1000 horas para a caracterização da superfície de isoladores de 

silicone, EPDM, polietileno e epóxi. A comparação com isoladores envelhecidos em 

campo também foi realizada nesse estudo. 
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A câmara de névoa utilizada consistia numa caixa de acrílico com volume de 11 

m3, com um teto piramidal. Quatro bicos pulverizadores localizados no teto da câmara 

produziam névoa salina a uma taxa de 0,5 l/(h.m3), com uma salinidade de 10 g/l. Três 

transformadores de distribuição de 25 kV/ 440-220 V e 10 kVA, utilizados de maneira 

reversa, serviram como fonte de tensão. Isoladores tipo bastão compósito foram 

pendurados na posição horizontal, enquanto que isoladores de pino e pilar foram 

pendurados na posição vertical. 

A extremidade livre de cada isolador foi conectada a terra através de um fio 

condutor flexível, tendo um resistor de 1 kΩ ligado em série. Medindo-se a queda de 

tensão RMS no resistor em série, obtinha-se a corrente de fuga média através do 

respectivo isolador. Nas medidas, foi utilizado um multímetro digital acoplado a um 

microcomputador. Em cada medida, os valores de tensão observados eram salvos no 

microcomputador a cada 1 segundo, durante 5 a 15 minutos. 

Através da técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (usada para detectar 

mudanças na morfologia superficial), medidas do ângulo de contato (utilizado como 

uma medida da hidrofobicidade do material) e inspeção visual, os autores concluíram 

que o envelhecimento em névoa salina por 1000 horas não provoca envelhecimento 

acentuado em isoladores de silicone, EPDM e polietileno. Isoladores de epóxi sofreram 

processo de lixiviação superficial e tornaram-se hidrofílicos. 

Verificou-se também, que os materiais poliméricos se diferenciam dos materiais 

cerâmicos por possuírem baixas energias de ligação química, sendo por isso mais 

susceptíveis à degradação. Portanto, após um ensaio em névoa salina, modificações 

na superfície dos isoladores são esperadas, devido à ocorrência de descargas corona. 

A severidade da degradação dependerá do nível de tensão elétrica imposta aos 

isoladores, salinidade da névoa, distância de escoamento, resistência ao trilhamento e 

a erosão dos materiais de revestimento, formato e orientação (horizontal ou vertical) do 

isolador.  

Finalmente, observou-se que em todos os isoladores envelhecidos em campo 

houve corrosão das partes metálicas, em virtude da destruição parcial ou total da 

camada de galvanização. 
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Alguns pesquisadores [37] [38], ao utilizarem ensaios de névoa salina, dividiram o 

tempo de teste (ou de envelhecimento) em 3 partes: 

� Período de envelhecimento inicial (ou juvenil): em que se observa uma corrente de 

fuga de baixa capacidade quando as amostras eram hidrofóbicas; 

� Período de transição: em que o nível de corrente de fuga muda significativamente 

(mais resistiva) e a superfície do polímero se torna hidrofílica; e 

� Período de envelhecimento tardio: com o nível de corrente de fuga ainda mais alto e 

totalmente resistivo. Na superfície do material aparece o processo de erosão. 

M. Munaro et al [47], ao avaliar as propriedades elétricas, dielétricas e físico-

químicas de polímeros utilizados como isolante em cabos cobertos, isoladores e 

acessórios em redes aéreas compactas de distribuição de energia elétrica, identificou 

os mecanismos de envelhecimento superficial, tais como o estresse mecânico, estresse 

térmico e ambiental, notadamente a incidência de radiação ultravioleta e os processos 

de trilhamento elétrico e erosão. Para tanto, foram realizados ensaios de 

compatibilidade em instalações de distribuição elétrica segundo a norma CODI 

3.2.18.24.0 [5]. 

No sistema desenvolvido e instalado foi possível manipular individualmente os 

níveis de solicitações (elétrica, chuva, salinidade etc.) sobre o trecho de rede o qual 

utilizava diversos equipamentos e acessórios disponíveis no mercado e observou-se em 

um curto espaço de tempo a compatibilidade entre as diversas concepções de 

engenharia e materiais de fabricação sob solicitações específicas. Os resultados 

obtidos foram validados com a comparação entre alguns resultados observados em 

redes compactas de distribuição avaliada em outros projetos executados pelo grupo de 

pesquisadores. 

Por exemplo, em inspeção visual, observou-se trilhamento elétrico e erosão em 

cabo coberto de 35 mm2, tanto após o período de um ano e meio de instalação em rede 

da COPEL de 15 kV instalada próximo à orla marítima, quanto para o mesmo conjunto 

cabo espaçador e laço de amarração após 500 horas em arranjo submetido a 22 kV 

entre fases, aspersão de 1 mm/minuto de água com condutividade de 1300 µS/cm de 5 

minutos a cada 15 minutos e temperatura induzida por corrente na superfície do cabo 

de 60 °C.  
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Destaca-se que os resultados de envelhecimento acelerado, para dois trechos de 

rede compacta em laboratório por 500 horas, reproduziram o ocorrido em ambiente 

marítimo de forte agressividade em 9 meses, ambos avaliados por inspeção visual e 

hidrofobicidade da superfície de alguns acessórios. Verificou-se também que o estado 

de degradação da rede é fortemente afetado pelo projeto (design) dos acessórios 

utilizados na rede.   

 

 

3.6.2 Ensaio de Névoa Limpa. 

 

 

 A superfície do material em ensaio é artificialmente contaminada antes de ser 

submetido à ação da névoa limpa (baixa condutividade) e à tensão. A superfície 

contaminada torna-se hidrofílica, mas, após um período de repouso, volta a ser 

hidrofóbica. Os resultados indicam que a resistência da superfície e a tensão de 

descarga melhoram a medida que aumenta o tempo após a contaminação. 

 Os materiais artificiais mais utilizados para contaminação são: TonokoTM, Kaolin 

e AerosilTM. TonokoTM é um pó argiloso, constituído por SiO2 (58 a 76%), Al2O3 (14 a 

30%) e Fe2O3 (2 a 6%). Tipicamente, sua partícula é de 6,2 µm com densidade em 

torno de 2,76 g/cm3,  que, misturado com água, tem sido amplamente utilizado. Já o 

Kaolin apresenta-se com partículas de tamanho da ordem de 5,8 µm, densidade de 2,6 

g/cm3 e composição de SiO2 (46%), Al2O3 (37%) e Fe2O3 (0,9%). Observa-se que 

existem diferentes tipos de Kaolin, tais como o brasileiro, o mexicano e o italiano. As 

superfícies contaminadas por Kaolin são relativamente mais uniformes, devido ao fato 

de que o Kaolin é mais hidrofílico, enquanto que o TonokoTM, por apresentar mais SiO2, 

é mais hidrofóbico [12]. 

 Alguns autores [37] [38] estudaram o comportamento de gotas d’água na superfície 

polimérica e as descargas elétricas associadas, encontrando uma clara correlação entre 

a hidrofobicidade superficial, a salinidade da gota d’água, o caráter das descargas 

superficiais e a resistência às tensões de descargas. Observou-se, também, que além 

do nível de corrente de fuga, o formato da onda fornece informações úteis (bandas 
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secas provocam picos de corrente na crista da onda de tensão e de corrente, em vez 

da habitual forma senoidal). 

R. Hackam [12], observa que os isoladores, quando submetidos a testes de névoa 

limpa em laboratório, apresentam uma performance de suportabilidade ao nível de 

tensão menor do que aqueles observados em campo, uma vez que no laboratório os 

isoladores são submetidos a contaminações muito mais uniformes do que aquelas as 

quais são submetidos em condições normais de operação na natureza. 

 

 

3.6.3 Teste da Roda ou Merry-Go-Round Test . 
 

 

  Corpos de prova cilíndricos são fixados numa roda rotativa que durante seu giro, 

leva à imersão das amostras em solução salina e, em seguida, as submete à alta 

tensão. Pode-se observar contínuo incremento da corrente de fuga, perda da 

hidrofobicidade e aparição de trilhamento e erosão. Modificações introduzidas no 

método levaram a 4 etapas geralmente de 1 minuto cada uma (em vez do movimento 

contínuo), a saber: 

� Imersão na solução salina; 

� Repouso e perda da solução por gotejamento; 

� Ação da alta tensão; 

� Repouso e resfriamento. 

Este procedimento transformou o método em ensaio de envelhecimento 

acelerado: o tempo de aumento da corrente de fuga acima de 1 mA indica perda da 

hidrofobicidade e o fim do período de envelhecimento inicial [37] [38]. 
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3.6.4 Ensaio de Trilhamento Elétrico. 
 

 

Utilizado para avaliar a resistência ao trilhamento (mecanismo de 

envelhecimento superficial do dielétrico que produz trilhas elétricas como resultado da 

ação de descargas elétricas próximas ou na superfície do material isolante) e à erosão 

dos materiais poliméricos. É um teste normalizado (IEC 587 e ASTM 2303) e foi 

considerado muito severo para avaliação do material. Uma modificação do teste 

introduziu o registro das correntes de fuga e até um sistema de monitoração destas 

para medir a atividade elétrica durante o ensaio.  

Existem, ainda, estudos relacionados com o envelhecimento de polímeros por 

ação da radiação ultravioleta e o uso de protetores contra a radiação (negro de fumo, 

dióxido de titânio, dióxido de estanho etc). Trabalhos (poucos) sobre a ação da 

descarga corona sobre os polímeros produzem, quando a ação é por 30 minutos, perda 

da hidrofobicidade, aumento do teor de oxigênio e conseqüente redução do carbono. 

Após 24 horas, o teor de oxigênio se reduz, o de carbono aumenta e a hidrofobicidade 

é recuperada [38]. 

Outros autores preferem reduzir o número de ensaios dos materiais poliméricos 

e se dedicam, principalmente, a determinar a resistência ao trilhamento e à erosão, à 

monitoração da corrente de fuga - com ajuda de um sistema de aquisição de dados 

(DAS) ligado a um microcomputador - e à medição do ângulo de contato da gota d’água 

com a superfície do material polimérico [15]. 

 

 

3.6.5 Outros Ensaios. 

 

 

Nenhum único teste proporciona uma simulação precisa de todos os eventos 

causados pelo envelhecimento natural em isoladores não cerâmicos. A IEC tem 

recomendado a realização de dois métodos de ensaios de envelhecimento, o IEC 1000 
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hours salt fog aging test e o IEC 5000 hours Mult-stress test, os quais incluem efeitos de 

contaminação, radiação ultravioleta, temperatura e umidade. 

H. Yamamoto et al [48], utilizou o ensaio de envelhecimento acelerado de 5000 

horas da Electricite de France (EdF’s test), que obedece ao padrão IEC 61109, anexo 

C, para investigar a relação entre a carga acumulada, devido ao efeito da descarga 

corona e ao arco nas bandas secas, e o processo de degradação de isoladores 

poliméricos feitos de borracha de silicone e de acetato de vinil etileno. O ensaio foi 

composto por um ciclo de 24 horas, realizados em 12 etapas de 2 horas cada, sendo 

cada etapa como segue: 

1 – Irradiação de raios ultravioleta + chuva; 

2 – Irradiação de raios ultravioleta + alta temperatura; 

3 – Alta temperatura + alta umidade; 

4 – Névoa salina; 

5 – Névoa salina; 

6 – Irradiação de raios ultravioleta; 

7 – Irradiação de raios ultravioleta + alta temperatura; 

8 – Alta temperatura + alta umidade; 

9 – Névoa salina; 

10 – Névoa salina; 

11 – Irradiação de raios ultravioleta; 

12 – Irradiação de raios ultravioleta + alta temperatura; 

Os principais resultados demonstraram que no caso do isolador de acetato de 

vinil etileno a corrente de fuga intensificou-se a partir de 800 horas, e para o isolador de 

borracha de silicone observou-se pouca ocorrência da componente de arco nas bandas 

secas, ao contrário da corona, que foi bastante observada no teste de 5000 horas. 

J. P. Reynders et al [45], em seu extenso trabalho de análise de envelhecimento 

de isoladores a base de borracha de silicone, conclui que há evidências suficientes para 

acreditar que o mecanismo mais importante para perda de hidrofobicidade é a quebra e 

evaporação de cadeias poliméricas causadas pela energia elétrica da corona e dos 

arcos que ocorrem na superfície do material isolante.    
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  Já A. Naderian et al [46] aponta pesquisas cujos resultados demonstram que os 

processos recomendados pela IEC não são compatíveis com resultados de medições 

em campo, sugerindo que modificações no padrão 5000h salt fog test são necessárias 

para melhor avaliação da performance dos isoladores poliméricos. Os autores apontam 

que o principal parâmetro analisado para isoladores cerâmicos e de vidro é o acúmulo 

de poluição determinado pelo ESDD. Porém, para a análise de isoladores poliméricos, 

mostra-se necessário considerar também fatores tais como velocidade do vento e 

quantidade de chuva. 

 Tem havido uma significativa quantidade de pesquisas em torno dos testes 

sugeridos pela IEC devido a algumas dificuldades enfrentadas por laboratórios em 

realizar tais testes. Essas dificuldades levaram a investigações de métodos alternativos 

de ensaios de envelhecimento, cujos principais são apontados por A. Naderian et al [46], 

principalmente para ensaios em isoladores cerâmicos. São eles: 

� Teste de névoa equivalente  (Equivalent Fog Test): especificado pela comunidade 

eletrotécnica japonesa, é de fácil realização porque não necessita de uma câmara 

de névoa e utiliza contaminação artificial baseado em medidas de ESDD. 

� Teste de chuva poluída  (Pollution Rain Test): teste não padronizado utilizado para 

avaliar a resistência e o comportamento de isoladores sob condições de forte chuva 

com aplicação de tensão.                                                                                                                                                                     

� Método da descarga disruptiva rápida  (Quick Flashover Voltage Method e Rapid 

Flashover Voltage Method): foram pensados a partir da necessidade de redução do 

tempo de ensaio dos ensaios de névoa salina e de névoa limpa. Em ambos os 

métodos os isoladores são energizados com tensões de 90% da tensão de 

ocorrência de descarga disruptiva com aplicação de névoa. Depois de molhado, a 

tensão nos isoladores é incrementada em etapas a cada alguns minutos até a 

ocorrência da descarga. O valor da tensão disruptiva é a média da tensão de 5 a 10 

descargas obtidas pela repetição dos ciclos.  

� Método do ciclo de poeira  (Dust Cycle Method): o Instituto de pesquisas em 

Transmissão sueco implementou este método para avaliar a performance de 

isoladores suspensos submetidos à condição de poluição industrial pesada. É 
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bastante similar ao ensaio de névoa limpa e também leva em consideração o 

parâmetro de ESDD. 

  

 

3.7 RESUMO DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NA ETAPA DE ANÁL ISE 

BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Com base nas propriedades dos polímeros e principalmente do seu processo de 

degradação e da revisão da bibliográfica apresentados nesse capítulo destacamos as 

informações apresentadas a seguir como sendo as mais relevantes para o 

desenvolvimento das etapas subseqüentes desse trabalho. 

Como vimos, o alto valor de resistividade superficial dos polímeros isolantes 

usualmente empregados em redes compactas limita a circulação de correntes 

superficiais responsáveis pelo fenômeno de trilhamento elétrico. Entretanto, fatores 

ambientais tais como contaminação superficial, poluentes industriais, sal e outros 

depósitos, na presença de umidade, podem reduzir drasticamente a resistência 

superficial da isolação, criando assim condições para fluir correntes entre pontos de 

diferentes potenciais. E que devido ao curto espaço de tempo necessário para 

ocasionar danos sensíveis à superfície do material isolante, as atividades elétricas do 

tipo corona e arcos elétricos, que provocam trilhamento elétrico e erosão, são 

amplamente reconhecidas como as principais causas de degradação de materiais 

poliméricos das redes compactas de média tensão, instaladas em ambientes de alta 

agressividade ambiental. 

Os estudos que procuraram correlacionar medições de grandezas elétricas com 

o estado de degradação em campo de materiais poliméricos isolantes, apontam, dentre 

as várias grandezas estudadas, que a evolução da corrente de fuga, destacando-se, a 

evolução da componente da fundamental e das componentes das terceiras e quintas 

harmônicas, a relação entre a componente de terceira harmônica com da fundamental e 

a relação entre o valor de pico da corrente e seu respectivo valor eficaz, podem 

apresentar, dependendo dos materiais envolvidos e das agressividades ambientais 
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presentes na área de aplicação, uma boa correlação com estado de degradação de 

materiais sob investigação.  

Os estudos indicam ainda que a corrente de fuga é uma das grandezas mais 

fáceis de serem medidas em campo, carecendo, no entanto, de maiores investigações, 

entre o seu comportamento e o processo de evolução da degradação do material 

isolante em função das principais agressividades presentes no local previsto para a sua 

instalação. 

Como visto ainda, existem vários métodos de ensaios de envelhecimento 

acelerado, aplicáveis a materiais poliméricos isolantes publicados na literatura técnica 

especializada, alguns deles inclusive normalizados, mas a sua grande maioria é 

destinada ao estudo de isoladores poliméricos, estudos esses, que, não 

necessariamente, podem ser aplicados aos materiais de rede compacta (cabos coberto, 

espaçador e amarração), mesmo que os principais fatores que contribuem para a sua 

degradação possam ser os mesmos (trilhamento elétrico e erosão).  

Some-se a isso o fato de que muitos desses ensaios, apesar de úteis, sofrem 

críticas e modificações por parte de muitos cientistas por representarem, quase sempre, 

situações regionais locais. Deve ser considerada, ainda, a necessidade de desenvolver 

critérios de diagnóstico passíveis de comparação com os processos de contaminação 

observados na área de concessão da empresa aonde se quer avaliar o desempenho de 

um dado material polimérico. 

Dentre os inúmeros métodos de ensaios de envelhecimento acelerado 

existentes, os métodos de ensaios que utilizam névoa salina parecem ser os mais 

indicados para reproduzir em laboratório as agressividades e os defeitos observados 

em campo para redes compactas instaladas próximas da orla marítima.  

 

 

3.8 PLANO DE PESQUISA ADOTADO 

 

 

Como vimos, vários fatores determinam o envelhecimento precoce dos materiais 

isolantes poliméricos utilizados nas redes aéreas compactas de distribuição de energia 
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elétrica, destacando-se as atividades elétricas do tipo corona e arcos elétricos (que 

provocam trilhamento elétrico e erosão) como sendo as suas principais causas de 

degradação. Devido ao curto espaço de tempo necessário para ocasionar danos 

sensíveis à superfície dos materiais isolantes poliméricos, a evolução dessas descargas 

precisa ser estudada em função das agressividades presentes no ambiente previsto 

para instalação desses materiais, e controles precisam ser desenvolvidos para um 

acompanhamento adequado da evolução do estado de degradação desses materiais 

em campo, antes que ocorram desligamentos indesejáveis devido à ruptura dos 

mesmos, causando situações de riscos para terceiros.  

Para tanto, os ensaios precisam ser realizados em um ambiente controlado, de 

modo a investigar o comportamento das grandezas envolvidas no processo de 

degradação desses materiais, comparativamente à evolução do trilhamento elétrico e 

erosão, e formas de controle precisam ser desenvolvidas.  

A solução desse problema e a motivação principal deste trabalho, para tanto, as 

seguintes atividades de pesquisa foram desenvolvidas: 

� Levantamento e análise das principais solicitações presentes nas áreas críticas de 

instalação das redes compactas, existentes na região escolhida para avaliação e 

caracterização dos defeitos típicos observados em campo; 

� Seleção de uma metodologia de ensaio de envelhecimento acelerado que 

contemple as agressividades presentes nessas áreas críticas e que possibilite 

investigar em laboratório (ambiente controlado) o comportamento da corrente de 

fuga, comparativamente ao processo de evolução da degradação por trilhamento 

elétrico e da erosão que ocorre na superfície dos materiais isolantes poliméricos, 

utilizados nas redes compactas; 

� Ajustes na metodologia de ensaio selecionada através da realização de ensaios e 

avaliação dos seus principais parâmetros, para que a mesma consiga reproduzir - 

em um período de tempo não superior a 60 dias, devido à limitação de uso do 

laboratório - as principais solicitações e degradações observadas em campo; 

� Estudos fazendo uso da metodologia de ensaio ajustada, visando: 

- Comprovar a utilidade da corrente de fuga como parâmetro de controle; 
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- Obter a melhor correlação dos parâmetros da corrente de fuga que possam ser 

representativas com a evolução do estado de degradação dos materiais 

poliméricos de rede compacta, instalados nos ambientes agressivos 

selecionados; 

- Definir limites para esses parâmetros de forma que a corrente de fuga possa ser 

utilizada como uma ferramenta de controle na definição da necessidade de 

realização de manutenção preventiva nas redes compactas instaladas em 

ambientes agressivos, antes que ocorram desligamentos indesejáveis devido à 

ruptura das mesmas, causando situações de riscos para terceiros. 
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4 AGRESSIVIDADES E DEFEITOS TÍPICOS OBSERVADOS EM C AMPO 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS AGRESSIVIDADES PRESENTES NOS  LOCAIS 

CRÍTICOS DE INSTALAÇÃO SELECIONADOS 

 

 

Para caracterização das agressividades presentes nos locais críticos de 

instalação, foi escolhida a área de concessão da Light, por ser esta a empresa 

financiadora do projeto de Pesquisa e Desenvolvimento que possibilitou a realização 

dos ensaios previstos. 

Os locais de instalação foram selecionados em conjunto com a área de 

Engenharia da Light, levando-se em consideração os problemas históricos registrados 

em campo com os materiais de rede compacta. Posteriormente, foram realizadas 

inspeções de campo e discussões com os eletricistas, visando obter informações 

quanto à intensidade das agressividades presentes e sobre os tipos de problemas 

observados por eles.  

Concluiu-se que os locais mais críticos de instalação existentes na área de 

concessão da Light são ruas arborizadas a beira mar ou transversais a orla marítima e 

que o problema mais crítico é o rompimento dos condutores de fase nos pontos de 

amarração desses aos espaçadores poliméricos, devido a ocorrência de trilhamento 

elétrico acentuado e erosão. São apresentadas, nas Figuras 13 e 14, ilustrações de 

alguns locais típicos de instalação na orla marítima da cidade do Rio de Janeiro. 
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Figura 13 – Vista de uma instalação em uma rua próx ima à praia 

 

 

 
Figura 14 - Vista de uma instalação defronte à prai a 
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4.2 DEFEITOS TÍPICOS OBSERVADOS EM CAMPO 

 

 

Os defeitos típicos históricos que têm sido relatados pelas turmas de 

manutenção da Light que ocorrem com os materiais das redes compactas instaladas 

em ambientes agressivos, semelhante ao ocorrido em outras concessionárias, são: 

� Degradação dos materiais (trilhamento elétrico e erosão): cabo, espaçador 

amarração e isoladores, devido à ocorrência de descarga corona (visual e audível); 

� Rompimento de amarrações, espaçadores e cabos cobertos no ponto de amarração 

desse ao espaçador.  
 

São apresentadas a seguir as principais características de uma instalação piloto 

da Light e resultados de desempenho em campo dos materiais da rede compacta [26]. 

 

 

4.2.1 Características da Rede Piloto 

 

 

As principais características da Rede Piloto são: 

 

� Local: Recreio dos Bandeirantes; 

� Tipo de poluição: Marítima; 

� Tensão: 13,8 kV; 

� Proximidade do mar: 50 m (trecho considerado como crítico pelos autores do 

trabalho, ver detalhes na Figura 15) e a 150 m (trecho considerado como não 

crítico pelos autores do trabalho); 

� Materiais avaliados: 

Isoladores tipo bastão para 15 e 34,5 kV; 

Isoladores tipo pino para 15 e 34,5 kV; 

Isoladores tipo pilar para 15 e 34,5 kV; 

Espaçadores para 15 e 34,5 kV; 
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Cabos para 15 e 34,5 kV. 

 

 
Figura 15 – Detalhe do local de instalação da rede piloto 

 

 

4.2.2 Defeitos Típicos Observados na Instalação Pil oto 

 

 

Os defeitos típicos apresentados pelos materiais da instalação piloto foram 

trilhamento elétrico e erosão no espaçador, no cabo e na amarração, conforme podem 

ser vistos nas Figuras 16 e 17.  
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Figura 16 – Detalhe de espaçador e amarração aprese ntando trilhamento elétrico e erosão 
 

 

 

 
Figura 17 – Detalhe do cabo coberto apresentando tr ilhamento elétrico e erosão no ponto em que 

se encontrava instalado um outro espaçador 
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5 AJUSTE DA METODOLOGIA DE ENSAIO DE ENVELHECIMENTO  

ACELERADO 

 

 

Uma das contribuições fornecidas pela minha dissertação de mestrado [49], 

trabalho esse realizado com o patrocínio do Centro de Excelência em Distribuição de 

Energia Elétrica (CED) em conjunto com o Instituto de Eletrotécnica e Energia da 

Universidade de São Paulo (IEE-USP), foi a adequação de uma metodologia de ensaio 

de intemperismo sob tensão, para avaliação de desempenho comparativo de cabo 

coberto com vários tipos de amarrações e de isoladores.  

Essa metodologia de ensaio foi elaborada considerando as agressividades e os 

defeitos observados em campo nos materiais das redes da Eletropaulo e da CESP, 

instaladas próximas à orla marítima. A metodologia de ensaio desenvolvida propiciou 

reproduzir em laboratório, com grande sucesso, as principais agressividades e defeitos 

observados em campo nos cabos cobertos e amarrações instalados em redes aéreas 

convencionais de média tensão (classe de tensão 15 kV), com condutores cobertos 

fixos em isoladores cerâmicos instalados em cruzeta de madeira. 

Esse procedimento de ensaio foi posteriormente padronizado pela Associação 

Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica (ABRADEE), através do CODI (Comitê 

de Distribuição), como ensaio para avaliação da compatibilidade dielétrica entre os 

materiais poliméricos utilizados nas redes compactas (cabo, espaçador, isolador e 

amarração) [ 5 ].  

Em função da experiência adquirida com a realização de ensaios utilizando a 

metodologia desenvolvida, e a necessidade de reproduzir um ambiente que simulasse 

agressividade presente na orla marítima e a disponibilidade de instalações no IEE-USP 

para a execução desse tipo de ensaio, decidiu-se por utilizar essa como base para o 

desenvolvimento da metodologia de ensaio definitiva a ser utilizada na seqüência dos 

trabalhos. 

Ressalta-se, no entanto, a necessidade de se reestudar os principais parâmetros 

de ensaio dessa metodologia, pois a mesma foi desenvolvida para avaliação do 
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comportamento do cabo coberto e da amarração quando instalados com isolador do 

tipo pino cerâmico, diferentemente da aplicação que foi padronizada pelo CODI, 

instalados em espaçador polimérico de rede compacta.  

Assim, foi preciso proceder a avaliação dos parâmetros de ensaio padronizados, 

estudar sua influência nos resultados através da comprovação da reprodução dos 

defeitos típicos observados em campo e efetuar as adequações necessárias.  

A metodologia de ensaio elaborada na minha dissertação de mestrado e 

padronizada pelo CODI possui os seguintes parâmetros principais: 

� Aplicação de corrente no condutor para manter a temperatura da superfície do cabo 

em 60 oC; 

� Condutividade da solução salina 750 µS/cm; 

� Ciclos de aspersão de chuva de 5 (cinco) minutos, com precipitação de 1 mm/min,  

seguido de 15 (quinze) minutos sem aspersão; 

� Tensão aplicada de 16 kV, que corresponde a aproximadamente 2 V0 (sendo V0 a 

tensão fase terra para sistema 15 kV). 

O conjunto é considerado aprovado quando nenhum material (cabo, espaçador 

ou amarração) apresentar sinais de ocorrência de trilhamento elétrico, erosão, fissuras 

ou rachaduras após o conjunto ter sido submetido a 30 (trinta) dias de ensaio.   

 

 

5.1 LABORATÓRIO E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA A RE ALIZAÇÃO 

DOS ENSAIOS 

 

 

O laboratório utilizado foi o de Intemperismo Sob Tensão do Instituto de 

Eletrotécnica e Energia da USP (IEE-USP). Da Figura 18 à 21, são apresentados 

detalhes das instalações e uma vista do laboratório. Os seguintes recursos de materiais 

e equipamentos foram utilizados: 

� Transformador de distribuição 50 kVA – tensão primária 24200/23000/21800 

13900/1200 V e tensão secundária (240/120) V; 

� Regulador de tensão 15 kVA – tensão de entrada (220 + - 5%) V; 
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� Núcleo de Indução 100 kVA – tensão de entrada (220 + - 5%) V; 

� Variador de tensão 2 kVA – tensão de entrada 110 V e tensão de saída 220 V; 

� Compressor 5 HP – tensão de entrada 220 V e capacidade 250 1/20 pés3; 

� Bomba hidráulica ½ HP – tensão de entrada 220 V; 

� Módulo para disposição dos conjuntos para ensaio (2 módulos) – dimensões de 3 m 

x 0,90 m x 1 m em perfil de alumínio; 

� Reservatório para armazenamento da solução para aspersão – com capacidade 

para 3000 l; 

� Bico Aspersor (conforme NBR 6936).  
 

 

 
Figura 18 – Vista do laboratório de intemperismo so b tensão do IEE-USP 
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Figura 19 – Detalhe do transformador e do núcleo de  indução 

 

 

 

 
Figura 20 – Detalhe das caixas para armazenamento d a solução salina 
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Figura 21 – Detalhe dos dois módulos para disposiçã o dos conjuntos para ensaio 

 

 

5.2 AJUSTE DA METODOLOGIA DE ENSAIO PADRONIZADA PEL O CODI 

 

 

Diferentemente do resultado esperado para os materiais testados pela 

metodologia padronizada pelo CODI [5] (ou seja, não sofrer danos quando submetidos a 

30 dias de ensaios), a metodologia de ensaio a ser utilizada no trabalho deveria 

provocar agressividade suficiente para reproduzir em laboratório, num período não 

superior a 60 dias, os defeitos mais críticos observados em campo (trilhamento elétrico 

acentuado e erosão). Conforme informado anteriormente a limitação do período de 

ensaio deveu-se à disponibilidade de utilização do laboratório. 

Assim, assumindo como premissa básica de que o ensaio de envelhecimento 

acelerado deveria provocar a ocorrência de corona visual e audível nos materiais dos 

conjuntos submetidos a ensaio, por um período de tempo maior possível, e provocar 

degradação por trilhamento elétrico e erosão, conforme observados em campo e 

relatado no capítulo 4, os seguintes parâmetros de ensaio foram estudados: 
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� Forma de instalação dos conjuntos sob ensaio perpen dicular aos bicos 

aspersores.  Esse parâmetro foi objeto de reavaliação; 

� Aplicação de corrente no condutor para manter a tem peratura da superfície do 

cabo em 60 oC. Esse parâmetro foi mantido conforme normalizado; 

� Condutividade da solução salina de 750 µµµµS/cm.  Esse parâmetro foi objeto de 

reavaliação; 

� Ciclos de aspersão de chuva de 5 (cinco) minutos, c om precipitação de 1 

mm/min, seguido de 15 (quinze) minutos sem aspersão . Esses parâmetros 

foram objetos de reavaliação; 

� Tensão aplicada de 16 kV, o que corresponde a aprox imadamente 2 V 0 (sendo 

V0 a tensão fase terra para sistema 15 kV).  Esse parâmetro foi mantido conforme 

normalizado. 

Para realização dos experimentos, foram utilizadas amostras de cabo coberto em 

HDPE (bitola 397,5 MCM), com dois espaçadores distanciados por cerca de 1,5 m. O 

cabo foi submetido a uma tensão alternada de 16 kV (fase terra), em 60 Hz, aplicado ao 

seu condutor, mantendo sua temperatura em aproximadamente 60 oC (gerada por uma 

corrente induzida no  condutor da ordem de 520 A).  

 

 

5.2.1 Ajuste na Forma de Instalação dos Conjuntos S ob Ensaio 

 

 

A metodologia de ensaio padronizada pelo CODI prevê a instalação do cabo na 

posição perpendicular à posição dos bicos aspersores, o que faz com que a chuva 

salina incida basicamente sobre o espaçador e sobre um pequeno pedaço de cabo 

próximo da região de amarração do mesmo ao espaçador. Isso não condiz com a 

situação de aplicação em campo, em que a névoa proveniente do mar incide sobre todo 

o cabo, diminuindo, portanto, a condutividade superficial desse, fazendo com que haja 

uma contribuição maior das correntes superficiais para a corrente de fuga que ocorre 

nos espaçadores.  
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Nesse sentido optamos por alterar a posição de instalação do cabo e dos 

espaçadores fazendo com que o cabo permanecesse instalado paralelo aos bicos 

aspersores, conforme pode ser visto na Figura 22. Com isso, conseguimos fazer com 

que a chuva incidisse sobre um comprimento maior de cabo.    

 

 
Figura 22 – Detalhe dos cabos instalados paralelame nte aos bicos aspersores 

 

 

5.2.2 Ajustes na Condutividade da Solução e no Cicl o de Aspersão 

 

 

Para ajustes da condutividade da solução salina e do ciclo de aspersão, foi 

considerado que deveria ocorrer descarga corona audível e visível, nos conjuntos sob 

ensaio e que o período de tempo de sua ocorrência deveria ser o maior possível. 

Para tanto, foi utilizado como parâmetro a variação da corrente de fuga que 

ocorria nos dois conjuntos (cabo, espaçador e amarração) quando submetidos ao 

ensaio. Inicialmente, anotou-se o valor da corrente de fuga com o conjunto seco, em 

seguida durante o período em que foi submetido à chuva salina, mantendo os cinco 

minutos de chuva normalizados, e finalmente após ter sido desligada a chuva. O 
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período de tempo sem chuva (de secagem) foi considerado como sendo aquele 

transcorrido entre o final da chuva e o período de tempo necessário para que a corrente 

de fuga atingisse novamente valor próximo ao obtido na situação a seco, sendo no 

entanto considerado, para ensaio somente o período de tempo no qual permanecesse a 

ocorrência de descarga corona audível e visível. São apresentados a seguir os 

resultados obtidos: 

� Inicialmente o período de secagem foi determinado mantendo-se a condutividade da 

solução em 750 µS/cm, conforme normalizado, tendo sido obtido um período de 

tempo para secagem de cerca de 10 minutos, após desligada a chuva salina, 

conforme pode ser visto no gráfico da Figura 23. Como não foi identificada corona 

visual e audível durante a realização deste experimento, optou-se por aumentar a 

condutividade da solução. 

 

 

  

 

 

 

 

  

  
 

Figura 23 – Variação da corrente de fuga com o temp o para condutividade da solução em 750 
µS/cm 

 

�  Na seqüência, o experimento foi repetido aumentando-se a condutividade da 

solução para 870 µS/cm, tendo obtido um período para secagem de cerca de 10 

minutos, conforme pode ser visto no gráfico da Figura 24. Como também não foi 

identificada corona visual e audível durante a realização deste experimento, optou-

se por aumentar a condutividade da solução. 
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Figura 24 – Variação da corrente de fuga com o temp o para condutividade da solução em 870 
µS/cm 

 

� Na seqüência, o ensaio foi repetido aumentando-se a condutividade da solução para 

1000 µS/cm, tendo obtido um período de secagem superior a 10 minutos, conforme 

pode ser visto no gráfico da Figura 25. No entanto, somente foi identificada a 

ocorrência de corona visual e audível, nos primeiros dez minutos de ensaio, após ter 

sido desligado a chuva. Em função desse resultado, optamos por utilizar os 

parâmetros dessa avaliação na metodologia de ensaio a ser utilizada na seqüência 

dos trabalhos, ou seja, valor de condutividade da solução de 1000 µS/cm e ciclo 

composto por 5 minutos de chuva salina e 10 minutos sem chuva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 25 – Variação da corrente de fuga com o temp o para condutividade da solução em 1000 
µS/cm 
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5.3 RESULTADO DO ENSAIO REALIZADO PARA COMPROVAÇÃO DA 

UTILIDADE DA METODOLOGIA AJUSTADA. 

 

 

Assim conforme definido nos itens anteriores, os parâmetros de ensaio utilizados 

para caracterização em laboratório dos defeitos observados em campo foram: 

� Cabo instalado paralelamente aos bicos aspersores; 

� Indução de corrente no condutor para manter a temperatura na sua superfície em 60 
oC; 

� Condutividade da solução salina 1000 µS/cm; 

� Ciclos de aspersão de chuva de 5 (cinco) minutos, com precipitação da ordem de 1 

mm/min, seguido de 10 (dez) minutos sem aspersão; 

� Tensão aplicada de 16 kV, o que corresponde a aproximadamente 2 V0 (sendo V0 a 

tensão fase terra para sistema 15 kV). 

 

 

5.3.1 Resultados Obtidos 

 

 

Observou-se durante a execução do ensaio a ocorrência de microdescargas na 

região de amarração do cabo ao espaçador (do cabo para a amarração e do cabo para 

o espaçador), bem como a existência de corona visual e audível durante a execução do 

ensaio. O ensaio foi interrompido com aproximadamente 20 dias, tendo em vista que o 

mesmo atingiu o resultado esperado, ou seja, a reprodução de trilhamento elétrico e 

erosão no cabo, espaçador e amarração. As Figuras a seguir (26 a 31) ilustram os 

defeitos observados.   
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Figura 26 – Detalhe da amarração apresentando carbo nização 

 
 
 
 
 

 
Figura 27 – Detalhe da amarração e do cabo apresent ando carbonização (erosão) 
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Figura 28 – Detalhe de erosão ocorrida no cabo no p onto de amarração 

 

 

 

 
Figura 29 – Detalhe de erosão ocorrida no cabo e na  amarração 
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Figura 30 – Detalhe de erosão ocorrida no espaçador  no ponto de apoio do cabo 

 
 
 
 

 
Figura 31 – Detalhe de trilhamento elétrico e erosã o ocorrida no cabo e na amarração 
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5.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

Utilizando-se a metodologia de ensaio desenvolvida quando da elaboração da 

minha dissertação de mestrado e padronizada pelo CODI [5] - alterando a posição de 

fixação do cabo de perpendicular para paralelo aos bicos aspersores, e alterando a 

condutividade da solução de 750 µS/cm para 1000 µS/cm e do período a seco (sem 

chuva) de 15 para 10 minutos - foi possível reproduzir as agressividades e os defeitos 

observados em campo, na área de concessão da Light na orla da cidade do Rio de 

Janeiro, em período de tempo razoável para uso do laboratório.  

Destaque deve ser dado à reprodução da ocorrência das descargas superficiais 

na região da amarração do cabo ao espaçador, bem como a ocorrência de corona 

visual e audível e os principais defeitos observados em campo, ou seja, de trilhamento 

elétrico e erosão no cabo, espaçador e amarração, conforme descrito na literatura. 

Na seqüência dos trabalhos, foram realizados ensaios em laboratório utilizando a 

metodologia de intemperismo sob tensão ajustada, visando à identificação e seleção de 

parâmetros da corrente de fuga que melhor possam ser correlacionados com o estado 

de degradação dos materiais das redes compactas, e que seja técnica e 

economicamente viável à sua utilização em campo. 
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6 COMPROVAÇÃO DA UTILIDADE DO USO DA CORRENTE DE FU GA 

COMO PARÂMETRO DE CONTROLE 

 

 

Nesta etapa da pesquisa foram realizados ensaios exploratórios em conjuntos 

(cabo, espaçador e amarração), com objetivo de comprovar a utilidade do uso da 

corrente de fuga como parâmetro indicativo da evolução do estado de degradação dos 

materiais da rede compacta, por trilhamento elétrico e erosão.  

 

  

6.1 METODOLOGIA DE ENSAIO UTILIZADA. 

 

 

A metodologia de ensaio de intemperismo sob tensão utilizada, para identificação 

e seleção da(s) grandeza(s) indicativa(s) do estado de degradação dos materiais de 

rede compacta, foi a metodologia ajustada no capítulo 5, destacando o uso dos 

seguintes parâmetros: 

� Instalação dos condutores paralelamente aos bicos aspersores; 

� Aplicação de corrente no condutor para manter a temperatura da superfície do cabo 

em 60 oC; 

� Condutividade da solução salina de 1000 µS/cm; 

� Ciclos de aspersão de chuva de 5 (cinco) minutos seguido de 10 (dez) minutos sem 

aspersão, com precipitação de 1 mm/min; 

� Tensão aplicada de 16 kV, o que corresponde a aproximadamente 2 V0 (sendo V0 a 

tensão fase terra para sistema 15 kV). 
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6.2 PARÂMETROS DA CORRENTE DE FUGA SELECIONADOS E F ORMA DE 

MEDIÇÃO. 

 

 

Conforme informado anteriormente, em função dos resultados dos trabalhos 

apresentados no capítulo 3 e da facilidade de sua medição em campo, a corrente de 

fuga e suas componentes harmônicas, através dos espaçadores, foram escolhidas para 

serem monitoradas nos ensaios preliminares realizados nesta etapa da pesquisa.  

A corrente de fuga foi medida de duas formas: com o uso de um multímetro 

digital e de um osciloscópio. Com o uso do osciloscópio foi possível medir o valor de 

pico da corrente fundamental e avaliar as componentes de 3a e 5a harmônicas, 

permitindo assim acompanhar seu comportamento com a ocorrência de descargas na 

superfície dos materiais isolantes e com a evolução da degradação dos materiais sob 

ensaio.  

 

 

6.3 RESULTADOS DOS ENSAIOS EXPLORATÓRIOS 
 

 

Foram realizados dois ensaios compostos por quatro conjuntos de cabo, 

espaçador e amarração. No laboratório, o espaçador foi sustentado através de um tubo 

metálico, simulando a instalação do condutor neutro, conforme mostrado na Figura 32.  

O tubo metálico foi aterrado através de um resistor, onde foram obtidos os valores de 

corrente de fuga através da medição da tensão sobre o mesmo.  
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Figura 32 – Detalhe de sustentação do espaçador com  tubo metálico 

 

 

Na Figura 33 pode-se observar uma vista da sala de medição com os técnicos 

utilizando o osciloscópio para realizar medição. Já a Figura 34 ilustra a ocorrência de 

descarga típica entre o cabo, a amarração e o espaçador, verificada ao longo do 

ensaio. 

 
Figura 33 – Vista do sistema de aquisição de dados mostrando os técnicos realizando medições 

com osciloscópio 
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Figura 34 – Detalhe de uma descarga típica 

 

 

6.3.1 Resultado do Ensaio 1 

 

 

Neste ensaio, a forma de onda da tensão sobre o resistor de aterramento do 

espaçador foi medida com o objetivo de verificar seu comportamento com a ocorrência 

de descargas na superfície dos materiais dos conjuntos sob ensaio, e da evolução da 

degradação dos mesmos. O shunt utilizado para medição foi de 10 Ω. 

 

 

6.3.1.1 Ensaio na Amostra 1 

 

 

A) Medição com Chuva Salina 
 

Foi detectada a presença de descargas em um trecho do cabo em uma das 

fases. Na outra fase verificou-se a ocorrência de descargas junto à amarração. Na 
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Figura 35 é apresentado o oscilograma de tensão obtido, mostrando o comportamento 

da forma de onda com 3 minutos de aplicação da chuva salina, sendo constatadas, 

conforme esperado, distorções harmônicas. 
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Figura 35 – Forma de onda da amostra 1 sob a presen ça de chuva salina (3 min) 

 
 

B) Medição sem Chuva Salina 
 
 

Foi observada a ocorrência de descargas corona (através de ruído audível). Nas 

Figuras 36 e 37 são apresentados os oscilogramas de tensão obtidos, mostrando o 

comportamento das formas de onda com 2 e 3 minutos após a interrupção da chuva 

salina, sendo constatadas, conforme esperado, distorções harmônicas. 
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Figura 36 – Forma de onda da amostra 1 a seco (7 mi n) 
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Figura 37 – Forma de onda da amostra 1 a seco (8 mi n)  
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6.3.1.2 Ensaio na Amostra 2 

 

 

A) Medição com Chuva Salina 
 

 

Foi detectada a presença de descargas em um trecho do cabo. Na outra fase 

verificou-se a ocorrência de descargas junto à amarração. Nas Figuras 38 e 39 são 

apresentados os oscilogramas de tensão obtidos, mostrando o comportamento das 

formas de onda com 3 e 5 minutos de aplicação da chuva salina, sendo constatadas, 

conforme esperado, distorções harmônicas. 
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Figura 38 – Forma de onda da amostra 2 sob a presen ça de névoa (3 min)  
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Figura 39 – Forma de onda da amostra 2 sob a presen ça de névoa (5 min)  
 
 
B) Medição sem Chuva Salina 
 

Foi observada a ocorrência de descargas corona através de ruído audível. Na 

Figura 40 é apresentado o oscilograma de tensão obtido, mostrando o comportamento 

da forma de onda com 2 minutos após a interrupção da chuva salina, sendo 

constatadas, conforme esperado, distorções harmônicas. 
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Figura 40 – Forma de onda da amostra 2 a seco (7 mi n) 
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6.3.1.3 Ensaio na Amostra 3 

 

 

A) Medição com Chuva Salina 
 

Foi observada a ocorrência de descargas corona através de ruído audível. Nas 

Figuras 41 e 42 são apresentados os oscilogramas de tensão obtidos, mostrando o 

comportamento das formas de onda com 3 e 5 minutos de aplicação da chuva salina, 

sendo constatadas, conforme esperado, distorções harmônicas. 
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Figura 41 – Forma de onda da amostra 3 sob a presen ça de névoa (3 min) 
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Figura 42 – Forma de onda da amostra 3 sob a presen ça de névoa (5 min)  
 

 

B) Medição sem Chuva Salina 
 

Foi observada a ocorrência de descargas corona através de ruído audível. Nas 

Figuras 43 e 44 são apresentados os oscilogramas de tensão obtidos, mostrando o 

comportamento das formas de onda com 2 e 5 minutos após a interrupção da chuva 

salina, sendo constatadas, conforme esperado, distorções harmônicas. 
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Figura 43 – Forma de onda da amostra 3 a seco (7 mi n) 
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Figura 44 – Forma de onda da amostra 3 a seco (10 m in) 
 

 

6.3.1.4 Ensaio na Amostra 4 

 

 

A) Medição com Chuva Salina 
 

Foram observadas descargas nos cabos das duas fases. Nas Figuras 45, 46 e 

47 são apresentados os oscilogramas de tensão obtidos, mostrando o comportamento 

das formas de onda com 1, 3 e 5 minutos de aplicação da chuva salina, sendo 

constatadas, conforme esperado, distorções harmônicas. 
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 Figura 45 – Forma de onda da amostra 4 sob a prese nça de névoa (1 min) 
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Figura 46 – Forma de onda da amostra 4 sob a presen ça de névoa (3 min) 
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Figura 47 – Forma de onda da amostra 4 sob a presen ça de névoa (5 min) 
 

 

B) Medição sem Chuva Salina 
 
 

Foi observada a ocorrência de descargas corona através de ruído audível. Nas 

Figuras 48 e 49 são apresentados os oscilogramas de tensão obtidos, mostrando o 

comportamento das formas de onda com 2 e 5 minutos após a interrupção da chuva 

salina, sendo constatadas, conforme esperado, distorções harmônicas. 
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Figura 48 – Forma de onda da amostra 4 a seco (7 mi n) 
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Figura 49 – Forma de onda da amostra 4 a seco (10 m in) 
 
 

 

Na Figura 50 é apresentado como ilustração detalhe de degradação típica 

ocorrida nos espaçadores submetidos a ensaio, devido à ocorrência de descargas no 

ponto de amarração do cabo. 
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Figura 50 – Detalhe da degradação do espaçador após  ensaios 

 

 

6.3.2 Resultado do Ensaio 2 

 

 

No ensaio 2 a forma de onda da tensão sobre o resistor de aterramento do 

espaçador foi monitorada com o objetivo de verificar o comportamento das 

componentes harmônicas da corrente de fuga através dos mesmos. 

 

 

6.3.2.1 Forma de Onda Típica e Espectro de Freqüênc ia da Corrente de Fuga 

   

 

É apresentada no oscilograma de tensão da Figura 51 uma forma de onda típica 

da corrente de fuga para a terra (medida através de um shunt de medição de 10 Ω) 

devido à ocorrência de arcos de baixa intensidade (entre o cabo, espaçador e 

amarração). Pode-se notar claramente a presença de distorções harmônicas na forma 

de onda da tensão. 
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Figura 51 – Oscilograma de tensão da corrente de fu ga para a terra 

 

 

Na Figura 52 é apresentado o espectro de freqüência para a forma de onda 

típica mostrada acima. Destaca-se, além da componente fundamental da corrente, a 

predominância das terceira (180 Hz) e quinta (300 Hz) harmônicas.  
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Figura 52 – Espectro de freqüência da corrente de f uga para a terra 

 
 
 

 
6.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NOS ENSAIOS 

EXPLORATÓRIOS 

 

 

Notou-se claramente, durante a realização dos ensaios 1 e 2, a ocorrência de 

descargas superficiais e corona audível, conforme ilustrado na Figura 53 e presença de 

distorções harmônicas nas formas de onda da corrente de fuga medida nos 

espaçadores, conforme visto nos itens anteriores. Notou-se também a evolução tanto 

do nível da componente fundamental da onda (60 Hz), como das componentes de 3a e 

5a harmônicas, na medida em que as amostras foram sendo degradadas, conforme 

descrito na literatura.  

Os resultados obtidos indicaram, portanto, a possibilidade do uso da corrente de 

fuga como parâmetro indicativo da evolução do estado de degradação por trilhamento 

elétrico e erosão, dos materiais da rede compacta.  
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Figura 53 – Detalhe das descargas superficiais ocor rendo no espaçador durante os ensaios 
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7 DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DA CORRENTE DE FUGA PARA  

SEREM UTILIZADOS EM CONTROLES DE CAMPO 

 

 

Após a comprovação nos ensaios exploratórios descritos no capítulo 6 quanto à 

utilidade das componentes harmônicas da corrente de fuga como ferramenta de 

controle indicativas do estado de degradação de materiais de rede compacta (conforme 

descrito na literatura), nessa fase da pesquisa foram realizados ensaios visando definir 

os parâmetros que melhor possam ser correlacionados com o estado de degradação de 

materiais de rede compacta.  

Para monitoramento da corrente de fuga foi utilizado um sistema já existente 

para automatização da aquisição e tratamento dos dados, durante a execução dos 

ensaios. O sistema utilizado possui 4 canais de entrada, o que possibilitou o 

monitoramento simultâneo da corrente de fuga em 4 espaçadores. A cada intervalo de 

1 minuto, o sistema faz uma aquisição (abre uma janela) durante um intervalo de 4 

segundos (aproximadamente 240 ciclos da fundamental), registrando o oscilograma da 

corrente de fuga. No período de 1 minuto, o programa faz a aquisição de 10 ciclos da 

corrente de fuga por canal, com freqüência de amostragem de 960 Hz. Armazenam-se 

portanto armazenadas 16 amostras por ciclo da fundamental, ou seja, são utilizadas 

160 amostras por canal para o cálculo da amplitude das correntes I1 (fundamental), I3 

(terceira harmônica) e I5 (quinta harmônica). 

Após a aquisição das 160 amostras o sistema faz a decomposição do sinal 

utilizando o método da transformada discreta de Fourier e fornece o maior valor de 

amplitude da corrente obtido naquele período de aquisição. São apresentados no 

Apêndice B os resultados comparativos entre o cálculo efetuado pelo sistema utilizado 

no laboratório e o efetuado considerando todos os ciclos da corrente de fuga medidos. 

Como pode ser visto, os resultados obtidos comprovam a utilidade do sistema de 

medição e de tratamento de dados utilizados uma vez que a diferença encontrada foi 

mínima, não prejudicando em nada o desenvolvimento dos nossos trabalhos.   
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São apresentados nas Figuras 54 e 55, respectivamente, detalhe do sistema 

automático de aquisição de dados utilizado e oscilograma de uma forma de onda típica 

da corrente obtida no ensaio. 

 

 
 

Figura 54 –  Detalhe do sistema medição utilizado: computador, o sciloscópio e remota (aquisição 
automática dos dados).  

 
 

 
 

Figura 55 –  Detalhe de uma forma de onda típica da corrente apr esentada na tela do osciloscópio. 

Remota 
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Durante a execução dos ensaios, a evolução da corrente de fuga e de seus 

componentes (60 Hz, 180 Hz e 300 Hz) foi monitorada e correlacionada com a evolução 

da degradação dos materiais sob ensaio (cabo, espaçador e amarração). A degradação 

da amostra foi avaliada de forma visual, procurando observar o início do trilhamento 

elétrico e da erosão, e a sua evolução ao longo de todo o período de ensaio até a 

perfuração da amostra, quando foi considerado que o ensaio havia chegado ao seu 

final.  

Como exemplo, nos itens a seguir são apresentados todos resultados obtidos 

para a amostra de número 1. 

 

 

7.1 RESULTADO DA INSPEÇÃO VISUAL DOS MATERIAIS SOB ENSAIO 

 

 

São citados abaixo os principais eventos observados durante a realização dos 

ensaios. 

 

A) Dia 11 de março 

 

Surgimento de erosão acentuada no cabo em um ponto próximo à amarração, 

tendo atividade intensa de descargas no local. A partir desta data, foi observada 

evolução gradativa dessa degradação. 

 

B) Dia 18 de março 

 

Estagnação da degradação no ponto de erosão e diminuição de descargas no 

local. Foi constatada a ocorrência de descargas superficiais nas saias do espaçador, no 

lado de sustentação do cabo que sofreu erosão. As descargas são causadas, 

provavelmente, pela alteração do campo elétrico em função da erosão no cabo. 
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C) Dia 22 de março 

 

Evolução da degradação no ponto de erosão no cabo e ocorrência de descargas 

superficiais no espaçador conforme observado anteriormente. 

 

D) Dia 26 de março 

 

Degradação no cabo aparentemente estacionada e não há atividade de 

descargas no ponto de erosão. Foi observada a ocorrência de descargas superficiais 

nos dois lados do espaçador. 

 

 

7.2 RESULTADO DA EVOLUÇÃO DA CORRENTE DE FUGA E DA 

DEGRADAÇAO DOS MATERIAIS SOB ENSAIO 

 

 

Os ensaios nos espaçadores foram iniciados na primeira quinzena do mês de 

fevereiro. Entretanto, neste trabalho estão sendo apresentados os resultados mais 

relevantes, ocorridos entre os dias 23 de fevereiro e 27 de março. Nesta última data, os 

ensaios foram encerrados.  

Para fins de análise da corrente de fuga e de sua relação com os eventos 

observados no laboratório, foram estabelecidos cinco períodos de ensaio, como segue: 

 

� Período 1:  de 26 a 29 de fevereiro; 

� Período 2:  de 01 a 07 de março; 

� Período 3:  de 08 a 14 de março; 

� Período 4:  de 15 a 21 de março; 

� Período 5:  de 22 a 27 de março. 
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A Tabela 6 mostra o número de horas a que o espaçador ficou submetido ao 

ensaio, considerando-se o início e final de cada período.  

 
    Tabela 6 – Total de horas de ensaio no início e  final de cada período.  

Período 
 

 

 1 2 3 4 5 

Total de horas 
de ensaio no 
início e no final 
do período 

 

  209 / 290 

 

  290 / 443 

 

  443 / 611 

 

  611 / 774 

 

  774 / 918 

 

 

Desse modo, a erosão no cabo, observada no dia 11 de março, ocorreu no 

período 3 com aproximadamente 540 horas (~23 dias) de envelhecimento acelerado no 

laboratório. O espaçador foi submetido aos ciclos de névoa em um tempo total 

correspondente a 918 horas. 

A seguir são apresentados os resultados obtidos de medição da corrente de fuga 

para a amostra 1. É mostrado o comportamento das componentes I1, I3, I5 e das 

relações I3 / I1 e de Ipico/Ieficaz, parâmetros considerados importantes na correlação com o 

estado de envelhecimento do material polimérico sob avaliação, conforme indicado na 

literatura. Inicialmente, as componentes harmônicas são tratadas, para efeito de 

análise, como se fossem correntes distintas.  

Procurou-se refletir o comportamento observado em cada período. Atenção 

especial foi dada ao período 3, nos dias próximos de 11 de março, data em que foi 

observada erosão acentuada no cabo.  
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7.2.1 Evolução das Componentes da Corrente de Fuga (I1, I3 e I5) 

 

 

Na Figura 56 é apresentado gráfico ilustrando o comportamento das 

componentes da corrente de fuga I1, I3 e I5, ao longo de todo o período de ensaio. Na 

Figura 57 é apresentado gráfico que ilustra seu comportamento nos dias próximos ao 

dia 11 de março. Nota-se claramente, nesses gráficos a evolução das grandezas pré-

selecionadas, tanto o nível da componente da fundamental I1 (60 Hz) da onda, como 

das componentes de 3a (180 Hz) e 5a (300 Hz) harmônicas, na medida em que a 

amostra foi sendo degradada, sendo que seu comportamento tornou-se bastante 

irregular próximo do dia 11, quando ocorreu erosão acentuada no cabo coberto. 

(Observação: Nos dias em que não aparecem medições significa que houve problema 

no sistema de aquisição de dados.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

Azul: freqüência fundamental (60 Hz) 
Rosa: Terceira harmônica (180 Hz) 
Amarelo: Quinta harmônica (300 Hz) 
 

Figura 56 –  Comportamento da corrente fundamental, terceira e q uinta harmônicas, durante todo o 
ensaio. 
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Figura 57 –  Comportamento da corrente fundamental, terceira e q uinta harmônicas, nos dias 

próximos ao dia 11/03. 
 

 

7.2.2 Evolução da Componente Fundamental da Corrent e (I1) 

 

 

Na Figura 58 é apresentado gráfico ilustrando o comportamento da componente 

fundamental da corrente de fuga ao longo de todo o período de ensaio. Na Figura 59 é 

apresentado gráfico que ilustra seu comportamento nos dias próximos ao dia 11 de 

março. 
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Figura 58 –  Comportamento da corrente fundamental durante todo o ensaio. 

 

 
Figura 59 –  Comportamento da corrente fundamental nos dias próx imos ao dia 11/03. 
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São apresentadas a seguir discussões sobre o comportamento da componente 

fundamental da corrente de fuga, mostrado nas Figuras de 60 a 69, para cada um dos 

períodos avaliados.  

 

A) Período 1 (26 a 29 de fevereiro) 

 

� Comportamento razoavelmente regular com amplitudes máximas dentro da faixa de 

7 a 8 mA. Nos ciclos sem névoa os valores de corrente são da ordem de 0,2 mA. 
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Figura 60 –  Componente fundamental no período 1, dia 27/02. 

 

 

B) Período 2 (01 a 07 de março) 

 

� Comportamento similar ao observado no período anterior, porém, com amplitudes 

máximas dentro da faixa de 6 a 7 mA. 
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Figura 61 –  Componente fundamental no período 2, dia 06/03. 

 
 

C) Período 3 (08 a 14 de março) 

 

� Em 08 de março foram observados, em alguns ciclos de névoa, valores mais 

elevados dentro da faixa de 10 a 12 mA. Nos ciclos restantes, os valores de corrente 

apresentaram, de modo geral, comportamento regular com amplitudes máximas 

variando dentro da faixa de 6 a 8 mA. 
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Figura 62 –  Componente fundamental no período 3, dia 08/03. 
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� Em 09 de março houve alteração de comportamento, sendo registradas 

correntes dentro da faixa de 11 a 13 mA até aproximadamente 18h00, quando 

houve diminuição das amplitudes de I1. A partir deste horário, verificou-se nos 

ciclos sem névoa, aumento das amplitudes, compreendidas na faixa de 0,2 a 2,0 

mA. 
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Figura 63 –  Componente fundamental no período 3, dia 09/03. 

 

 
� Em 10 de março o comportamento de I1 manteve-se irregular ao longo do dia, sendo 

registradas correntes máximas dentro da faixa de 11 a 14 mA. Foi verificado um 

aumento mais acentuado das correntes I1 em vários ciclos sem névoa. 
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Figura 64 –  Componente fundamental no período 3, dia 10/03. 

 
 
 

� Em 11 de março o comportamento de I1 apresentou-se irregular ao longo do dia. As 

correntes foram menores do que no dia anterior, sendo observado que, a partir das 

16h00, os valores máximos diminuíram para a faixa de 5 a 7 mA. As correntes nos 

ciclos sem névoa permaneceram na faixa de 0,2 a 2,0 mA. 
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Figura 65 –  Componente fundamental no período 3, dia 11/03. 
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� Nos dias 12, 13 e 14 de março, as correntes máximas I1 estavam na faixa de 7 a 10 

mA. As correntes nos ciclos sem névoa permaneceram praticamente em valores da 

ordem de 1,0 mA. 
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Figura 66 –  Componente fundamental no período 3, dia 13/03. 

 
 
D) Período 4 (15 a 21 de março) 

 

� Em 15 de março foi constatado um aumento acentuado dos valores máximos de 

corrente I1, passando para a faixa de 11 a 15 mA. Entre os dias 16 e 21 de março, 

foi observado aumento das correntes máximas de I1 para a faixa de 15 a 20 mA. 

Foram registradas, nos ciclos sem névoa, correntes da ordem de 1,0 mA. 
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Figura 67 –  Componente fundamental no período 4, dia 16/03. 
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Figura 68 –  Componente fundamental no período 4, dia 20/03. 

 
 
 

E) Período 5 (22 a 27 de março) 

 

� Entre os dias 22 e 27 de março foi observado um aumento gradativo das correntes 

máximas I1, da ordem de 20 mA. Nos ciclos sem névoa, as correntes foram menores 

do que 1,0 mA. 
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Figura 69 –  Componente fundamental no período 5, dia 26/03. 

 

 

7.2.3 Evolução das Componentes Harmônicas (I 3 e I5) 

 

 

Nas Figuras 70 e 72 são apresentados gráficos ilustrando o comportamento das 

componentes harmônicos I3 e I5 da corrente de fuga ao longo de todo o período de 

ensaio. Nas Figuras 71 e 73 são apresentados gráficos que ilustram seu 

comportamento nos dias próximos ao dia 11 de março. 
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Figura 70 –  Comportamento da corrente I 3 durante todo o ensaio. 
 

 
Figura 71 –  Comportamento da corrente I 3 nos dias próximos ao dia 11/03. 
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Figura 72 –  Comportamento da corrente I 5 durante todo o ensaio. 

 

 
Figura 73 –  Comportamento da corrente I 5 nos dias próximos ao dia 11/03. 
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A seguir são apresentadas discussões sobre o comportamento das componentes 

harmônicas I3 e I5, da corrente de fuga, mostrado da Figura 74 à 83, para cada um dos 

períodos avaliados.  

 

A) Período 1 (26 a 29 de fevereiro) 

 

� Foi observado que em alguns instantes do dia houve aumento dos valores de 

corrente I3. Nestes instantes, as amplitudes máximas de I3, da ordem de 0,6 mA, 

foram maiores do que as da corrente I5 da ordem de 0,4 mA. 
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Figura 74 –  Componentes I 3 e I5 no período 1, dia 27/02. 

 
 

B) Período 2 (01 a 07 de março) 

 

� Até 03 de março, I3 e I5 apresentaram comportamento similar ao mostrado na figura 

acima. Em 04 de março houve ligeiro aumento da atividade de I3. A partir do dia 06 

de março, I3 e I5 apresentaram maior atividade, tendo I3 amplitudes máximas da 

ordem de 0,8 mA e I5, amplitudes máximas da ordem de 0,4 mA. 
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Figura 75 –  Componentes I 3 e I5 no período 2, dia 06/03. 
 
 

C) Período 3 (08 a 14 de março) 

 

� Em 08 de março foi observado que I3 e I5 apresentaram menor atividade em relação 

aos dias 06 e 07 de março, apesar de terem amplitudes da ordem de 0,8 mA (I3) e 

0,5 mA (I5). 
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Figura 76 –  Componentes I 3 e I5 no período 3, dia 08/03. 

 

� Em 09 de março houve alteração de comportamento a partir das 18h00 quando 

foram registradas correntes I3 e I5 com amplitudes de até 1,3 mA e 0,8 mA, 

respectivamente. 
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Figura 77 –  Componentes I 3 e I5 no período 3, dia 09/03. 
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� Em 10 de março foram observados registros mais elevados das correntes I3 e I5, da 

ordem de 1,8 mA e 1,1 mA, respectivamente. 
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Figura 78 –  Componentes I 3 e I5 no período 3, dia 10/03. 

 
 

� Em 11 de março houve alteração de comportamento a partir das 16h00, quando foi 

observado aumento mais acentuado dos valores de I3 (2,5 mA) e I5 (1,0 mA). 
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Figura 79 –  Componentes I 3 e I5 no período 3, dia 11/03. 

 

� Nos dias 12, 13 e 14 de março foi observada bastante atividade de I3 e I5. 
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Figura 80 –  Componentes I 3 e I5 no período 3, dia 13/03. 
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D) Período 4 (15 a 21 de março) 

 

� Em 15 de março foi constatado aumento das amplitudes de I3 (até 3,3 mA) e I5 (até 

1,2 mA). Dos dias 16 até 21 de março foi observado aumento da atividade de I3, 

com correntes máximas até 3,8 mA, e I5 com correntes máximas até 1,3 mA. 
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Figura 81 –  Componentes I 3 e I5 no período 4, dia 16/03. 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

Tempo

C
or

re
nt

e 
(m

A
)

I3
I5

 
Figura 82 –  Componentes I 3 e I5 no período 4, dia 20/03. 
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E) Período 5 (22 a 27 de março) 

 

� No período de 22 a 27 de março, I3 e I5 atingiram valores máximos de 5,8 mA e de 

2,6 mA, respectivamente. Foi observado aumento acentuado de I3 e I5 entre os dias 

25 e 26 de março. 
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Figura 83 –  Componentes I 3 e I5 no período 5, dia 26/03. 
 

 

7.2.4 Relação I 3 / I1  

 

 

São apresentadas a seguir discussões sobre o comportamento da relação entre 

a componente da terceira harmônica I3 e da componente fundamental I1, ou seja, I3 / I1, 

mostrado da Figura 84 à 93, para cada um dos períodos avaliados.  
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A) Período 1 (23 a 29 de fevereiro) 

 

� No período foi observado um comportamento razoavelmente regular com amplitudes 

máximas dentro da faixa de 0,5 a 0,7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 84 –  Relação I 3 / I1 no período 1, dia 27/02. 
 
 

B) Período 2 (01 a 07 de março) 

 

� Entre os dias 02 e 05 de março foi observada uma diminuição da atividade e das 

amplitudes máximas, indo para a faixa de 0,4 a 0,6. A partir de 06 de março a 

relação I3 / I1 apresenta amplitudes da mesma ordem de grandeza, porém com 

comportamento similar ao do período de 23 a 29 de fevereiro. 
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Figura 85 –  Relação I 3 / I1 no período 2, dia 06/03. 

 

C) Período 3 (08 a 14 de março) 

 

� Em 08 de março foi observada diminuição da atividade e das amplitudes máximas 

da relação I3 / I1, indo para a faixa de 0,3 a 0,5. 
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Figura 86 –  Relação I 3 / I1 no período 3, dia 08/03. 
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� Em 09 de março, a partir das 14h00, foi observada diminuição da atividade e das 

amplitudes, indo para a faixa de 0,1 a 0,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87 –  Relação I 3 / I1 no período 3, dia 09/03. 
 

� Em 10 de março foi observada mudança de comportamento, ocorrendo aumento 

das amplitudes para a faixa de 0,4 a 0,6 em determinados horários. Houve também 

aumento da atividade para faixas de menor amplitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 88 –  Relação I 3 / I1 no período 3, dia 10/03. 
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� Em 11 de março observou-se inicialmente diminuição das amplitudes (menor que 

0,4). A partir das 16h00 houve mudança de comportamento, com valores da relação 

I3 / I1 indo para a faixa de 0,4 a 0,6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89 –  Relação I 3 / I1 no período 3, dia 11/03. 
 
 

� Nos dias 12, 13 e 14 de março, as amplitudes máximas foram registradas na faixa 

de 0,2 a 0,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 90 –  Relação I 3 / I1 no período 3, dia 13/03. 
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D) Período 4 (15 a 21 de março) 

 
� No dia 15 de março, foi observado um comportamento similar ao do período de 12 a 

14 de março. A partir de 16 de março, as amplitudes máximas estavam na faixa de 

0,4 a 0,6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91 –  Relação I 3 / I1 no período 4, dia 16/03. 
 
 

� Entre os dias 17 e 21 de março, a relação I3 / I1 apresentou mesmo comportamento 

em relação ao observado no dia 16 de março. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92 –  Relação I 3 / I1 no período 4, dia 20/03. 
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E) Período 5 (22 a 27 de março) 

 
� Nos dias 22 e 23 de março a relação I3 /I1 apresentou comportamento similar ao dos 

dias 16 a 21 de março. A partir do dia 24 de março foi observada alteração de 

comportamento, constatando-se aumento das amplitudes máximas para a faixa de 

0,4 a 0,6, permanecendo assim até nos dias 25, 26 e 27 de março. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 93 –  Relação I 3 / I1 no período 5, dia 26/03. 

 

 

7.2.5 Relação I pico  / Ieficaz 

 

 

Na Figura 94 é apresentado o comportamento da relação Ipico/Ieficaz da corrente 

de fuga para os dias próximos ao dia 11 de março. Destaque deve ser dado para seu 

comportamento, a partir do dia 09 de março, quando a forma de onda da corrente de 

fuga apresentou maior distorção em função do aumento da terceira harmônica, 
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Figura 94 – Relação I pico / Ieficaz    nos dias próximos ao dia 11 de março. 
 

 

7.3 DISCUSSÃO SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

A metodologia de ensaio, selecionada e ajustada, confirmou a sua utilidade para 

avaliar, em ambiente controlado, a evolução da degradação por trilhamento elétrico e 

erosão dos materiais de rede compacta, comparativamente à evolução da corrente de 

fuga, tanto do nível da componente fundamental da onda (60 Hz), como das 

componentes de 3 a e 5 a harmônicas.  

Com base em comparações entre a evolução da corrente de fuga e do estado de 

degradação do material, foi possível associar o processo de degradação observado no 

laboratório com os resultados da medição da corrente de fuga. Foram selecionados os 

parâmetros da corrente de fuga que apresentaram menores variações de forma para 
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uso em campo como parâmetro de controle para subsidiar a decisão de realização de 

manutenção preventiva. São apresentadas a seguir considerações sobre os resultados 

obtidos: 

� Em função dos resultados obtidos, o comportamento das componentes da corrente 

de fuga I1 e I3 mostrou que esses parâmetros apresentaram, para o nosso 

experimento, uma boa representatividade da evolução do estado de degradação dos 

materiais. Entretanto, como suas amplitudes apresentaram grandes oscilações, 

tornou-se difícil a definição de valores para esses parâmetros poderem ser utilizados 

como controle em campo; 

� Para a relação I3/I1, os resultados diferem daqueles encontrados em pesquisas 

correlatas [42] [43], onde foi constatada sua evolução com o aumento da degradação 

do material. Este fato pode ser explicado em função do procedimento do sistema de 

aquisição de dados utilizado na investigação; 

� Para a relação Ipico/Ieficaz, os resultados confirmam aqueles encontrados em 

pesquisas correlatas [42] [43], onde foi constatada sua evolução com o aumento da 

degradação do material. Entretanto, como as amplitudes da relação Ipico/Ieficaz 

apresentaram grandes variações em determinados instantes, tornou-se difícil a 

definição de valores para esses parâmetros poderem ser utilizados como controle 

em campo;  

� Em função da dificuldade encontrada nos resultados obtidos, devido as variações 

apresentadas pelas grandezas avaliadas - devido à natureza do controle que 

estamos propondo para subsidiar ações de manutenção preventiva, e levando-se 

em conta que a forma de onda da corrente de fuga nos dias que antecederam o 

estado critico de degradação (11 de março) apresentou distorções acentuadas em 

função da maior presença da terceira harmônica - decidiu-se por reavaliar a relação 

I3/I1, porém considerando-se a freqüência de ocorrência para várias faixas dos 

valores obtidos no ensaio.  

São apresentados nas Figuras 95 e 96 histogramas de freqüência de ocorrência 

paras as faixas de corrente 0,15 a 0,20 e de 0,20 a 0,25 que ilustram o ocorrido. 

Com relação aos histogramas de freqüência de ocorrência, observou-se que a 

relação I3 / I1 apresenta aumento gradativo da freqüência de ocorrência em função da 
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proximidade da data em que foi observada a degradação, sem grandes variações. Em 

função do comportamento (amplitude e freqüência de ocorrência) dessa grandeza em 

relação à proximidade da data em que houve a degradação, esse parâmetro, para a 

nossa finalidade, foi escolhido para controle de campo e para indicar a existência de 

condições que possam levar à degradação do material.  

Os resultado obtidos sugerem, portanto, o uso da freqüência de ocorrência da 

relação I3 / I1, carecendo agora da definição de valores para seu uso em campo.  

 

 
Figura 95 – Freqüência de ocorrência da relação I 3 / I1 – Faixa de 0,15 a 0,20. 
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Figura 96 – Freqüência de ocorrência da relação I 3 / I1 – Faixa de 0,20 a 0,25. 
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8 DEFINIÇÃO DE VALORES PARA USO DA FREQUÊNCIA DE 

OCORRÊNCIA DA RELAÇAO I 3/I1 COMO CONTROLE DE CAMPO 

 

 

Nesta etapa da pesquisa foi utilizado um protótipo de equipamento projetado 

para medição em campo, com o objetivo de comprovar a sua utilidade e subsidiar na 

definição dos valores a serem utilizados para a freqüência de ocorrência de I3/I1, para 

que sirvam de alerta no auxílio da atividade de manutenção preventiva. Para tanto, os 

seguintes trabalhos foram realizados: 

� Ensaio completo no laboratório de intemperismo do IEE-USP, utilizando a 

metodologia de ensaio ajustada, em conjuntos (cabo, espaçador e amarração), para 

avaliação comparativa entre medições fornecidas pelo equipamento e medições 

efetuadas pelo sistema de medição do laboratório; 

� Análise dos resultados da freqüência de ocorrência da relação I3/I1, obtida através do 

sistema de medição, tendo-se por objetivo a definição de valores de referência a 

serem utilizados pelo equipamento desenvolvido como parâmetro de controle em 

campo. 

 

 

8.1 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O EQUIPAMENTO DESENVOL VIDO 

 

 

Para realização da atividade de aquisição de dados e de sinalização do estado 

de degradação dos materiais de rede compacta em campo, foi desenvolvido dentro do 

projeto de pesquisa e desenvolvimento realizado para a Light, e, portanto, financiado 

por esta, um equipamento denominado de Unidade de Monitoramento de Rede 

Compacta de Média Tensão com Espaçadores (UMRC). Tendo em vista que os direitos 

sobre o desenvolvimento pertencem à empresa financiadora da pesquisa e as 

empresas de pesquisa participantes, omitimos os principais detalhes construtivos da 
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mesma. Apresentamos, no entanto, alguns detalhes gerais sobre seu funcionamento, 

os quais julgamos importantes para o entendimento da etapa de definição dos valores 

para a freqüência de ocorrência da relação I3/I1, que serão utilizados pelo equipamento 

em campo. 

O projeto da UMRC teve como premissa básica que a mesma deveria indicar em 

campo, através da sinalização local, o estado de degradação dos materiais da rede 

compacta, que seria avaliado através do monitoramento contínuo da corrente de fuga 

para a terra, de alguns espaçadores, de uma rede compacta de média tensão instalada 

em ambiente agressivo (próxima do mar) e da análise da freqüência de ocorrência da 

relação I3/I1. 

Para isso, a UMRC deveria ser capaz de realizar a aquisição, o tratamento e 

análise da corrente de fuga em tempo real. Essa aquisição deveria permitir o cálculo da 

3a harmônica de um sinal com fundamental em 60 Hz. 

Além disso, a UMRC deveria apresentar sinalização local indicando se o estado 

de degradação dos materiais que estão sendo monitorados encontra-se crítico ou não, 

permitindo a verificação visual dessa informação. 

De forma a atender a essas premissas, a UMRC foi projetada com quatro 

módulos: CPU, Condicionamento, Sinalização e Alimentação, conforme mostra o 

diagrama da apresentado na Figura 97.  
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Figura 97 – Diagrama de blocos da UMRC desenvolvida  

 
Destaque deve ser dado ao módulo de sinalização que comanda o 

posicionamento de um sinalizador eletromecânico composto de um cilindro contendo 

indicações coloridas, conforme a situação reportada pela unidade de processamento, 

apresentadas a seguir. São apresentados na Figura 98 detalhes do sinalizador 

eletromecânico. 

� Verde  – indica que o equipamento encontra-se em operação normal e que os 

materiais sob avaliação não apresentam níveis de corrente de fuga preocupantes; 

� Amarelo  – indica que o equipamento encontra-se em operação normal e que os 

materiais sob avaliação começaram a apresentar níveis de corrente de fuga que 

podem levá-los a degradação. Este estado de alerta requer estado de atenção por 

parte da equipe de manutenção da concessionária; 

� Vermelho  – indica que o equipamento encontra-se em operação normal e que os 

materiais sob avaliação apresentam níveis de corrente de fuga que podem levá-los 

a apresentar degradações irreversíveis, colocando em risco a integridade física da 

rede. Neste estado de alerta, os eletricistas das concessionárias são instruídos a 

realizar ações preventivas de manutenção; 

� Entre amarelo e vermelho  – indica situação de falha do sistema microprocessado, 

sendo necessária sua manutenção e/ou reposição. 
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Figura 98 - Quatro estados sinalizados pela UMRC 
 
 

São apresentados nas Figuras 99 e 100, respectivamente, detalhe da UMRC 

montada em uma caixa para uso no campo e detalhe do esquema utilizado para a sua 

instalação em campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99 - Detalhe da montagem da UMRC na caixa pa ra uso no campo 
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Figura 100 – Esquema de instalação da UMRC no campo . 
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8.2 RESULTADO COMPARATIVO ENTRE AS MEDIÇÕES FORNECI DAS 

PELA UMRC E PELO SISTEMA DE MEDIÇÃO DO LABORATÓRIO 

 

 

8.2.1 Procedimento de Ensaio e Sistema de Medição U tilizado 

 

 

O ensaio de envelhecimento acelerado seguiu a metodologia de ensaio ajustada 

no capítulo 5, sendo utilizados dois lances de cabo coberto em HDPE (bitola 50 mm2), 

incluindo-se, em cada lance, dois conjuntos de espaçadores distanciados por cerca de 

1,5 m, totalizando, portanto, 4 espaçadores, que foram numerados de A-1 à A-4. A 

corrente de fuga de cada conjunto foi obtida através da medição de tensão sobre cada 

resistor que aterra o neutro conectado aos espaçadores.  

O sistema de medição do laboratório realizou a aquisição da corrente de fuga em 

intervalos de 1 minuto, gerando, a cada aquisição, um arquivo de dados contendo 240 

ciclos da rede de 60 Hz, onde as componentes I1 e I3, referentes às componentes 

fundamental e terceira harmônica, foram determinadas. Com relação a UMRC, a 

aquisição da corrente de fuga foi também realizada em intervalos de 1 minuto, 

considerando-se, entretanto, 10 ciclos da rede de 60 Hz, a cada aquisição, para a 

determinação das componentes I1 e I3. Este procedimento de cálculo é uma 

característica de projeto do equipamento. A Figura 101 mostra detalhe da UMRC 

instalada no laboratório. 
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Figura 101 – Detalhes da UMRC instalada no laborató rio. 
 

 

8.2.2 Resultados Obtidos 

 

 

8.2.2.1 Degradação dos Materiais Poliméricos da Red e Compacta 

 

 

Os ensaios tiveram a duração de aproximadamente 700 horas e desde o início 

observou-se a ocorrência de descargas superficiais, originadas pela formação de 

bandas secas nos materiais poliméricos. Essas descargas ocorriam, principalmente, 

nos ciclos de aspersão de chuva, nos trechos do cabo próximos à amarração e/ou no 

espaçador. Observou-se a ocorrência de descargas corona praticamente durante todo 

período de ensaio. 

Após cerca de 400 horas de ensaio, observou-se erosão acentuada no cabo 

coberto, nas proximidades da amarração, nas amostras A-1 e A-3. Nos dois casos, a 

partir do evento observado, foi constatado aumento gradativo da erosão no cabo, indo 

em direção à amarração dos espaçadores. Quando essa erosão alcançou a região 
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junto à amarração, passaram a ser observadas descargas superficiais intensas nas 

saias do espaçador, no lado em que o cabo degradado estava conectado.  

Essas descargas superficiais nas amostras A-1 e A-3 passaram a ocorrer em 

todos os ciclos de aspersão de chuva, sendo caracterizado como um comportamento 

típico, como resultado da alteração da distribuição do campo elétrico no espaçador 

devido à perda de material polimérico do cabo. Nas amostras A-2 e A-4 observaram-se 

alguns sinais leves de erosão no cabo, que, entretanto, não apresentaram evolução. 

As Figuras de 102 a 105 apresentam detalhes das amostras A-1 e A-3 durante o 

ciclo de aspersão de chuva, onde podem ser observadas descargas no ponto de erosão 

e nas saias dos espaçadores. As Figuras de 106 a 113 ilustram, detalhes de 

degradações ocorridas nas amostras A-1 e A-3, quando do encerramento dos ensaios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 102 – Detalhe de descargas ocorrendo no espa çador (A-1). 
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Figura 103 – Detalhe de descargas ocorridas no espa çador e no ponto de erosão do cabo (A-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 104 – Detalhes de descargas ocorridas no esp açador (A-3). 
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Figura 105 – Detalhes de descargas ocorridas entre o cabo e a amarração (A-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106 – Detalhes do cabo da amostra A-1, apres entando erosão no ponto de amarração e na 
sua proximidade. 
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Figura 107 – Detalhes do cabo e da amarração da amo stra A-1, apresentando erosão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108– Detalhes da amarração e do espaçador da  amostra A-1, apresentando sinais de 
erosão. 
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Figura 109 – Detalhes do trecho do cabo da amostra A-1 apresentando erosão profunda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110 – Detalhes da amostra A-3 apresentando s inais de trilhamento elétrico no cabo e na 
amarração. 
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Figura 111 – Detalhes da amostra A-3 apresentando e rosão no ponto de amarração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 112 – Detalhes da amostra A-3 apresentando e rosão no cabo e na amarração. 
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Figura 113 – Detalhe da amostra A-3 apresentando er osão no cabo no ponto de amarração. 
 

 

8.2.2.2 Oscilogramas de Corrente Registrados Durant e o Ensaio 

 

 

As Figuras de 114 à 117 apresentam oscilogramas contendo a forma de onda da 

corrente de fuga, que foram registrados durante o ciclo de aspersão de chuva, para os 

4 conjuntos sob ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 114 – Oscilograma da corrente de fuga regist rado durante o ciclo de aspersão de chuva 
para a amostra A-1. 
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Figura 115 – Oscilograma da corrente de fuga regist rado durante o ciclo de aspersão de chuva 

para a amostra A-2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116 – Oscilograma da corrente de fuga regist rado durante o ciclo de aspersão de chuva 
para a amostra A-3. 
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Figura 117 – Oscilograma da corrente de fuga regist rado durante o ciclo de aspersão de chuva 
para a amostra A-4. 

 

 

Os oscilogramas das amostras A-2 e A-4 ilustram as formas de onda da corrente 

de fuga, onde pode ser observado que praticamente não houve distorção. As 

observações realizadas nas amostras confirmaram a ausência de descargas 

superficiais. Neste evento, os valores de pico da corrente foram da ordem de 1,0 mA (A-

2) e de 2,8 mA (A-4).  

Os oscilogramas referentes às amostras A-1 e A-3 ilustram as formas de onda da 

corrente de fuga durante a ocorrência de descargas intensas nas saias do espaçador, 

no lado em que estava conectado o cabo degradado. Os valores de pico da corrente 

são da ordem de 5,5 mA (A-1) e 10,5 mA (A-3). A forma de onda da corrente de fuga 

está distorcida e, com base em análises de registros anteriores, há indicações da 

presença de componentes de terceira (I3) e quinta (I5) harmônicas, além da fundamental 

(I1).  
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8.2.2.3 Comparação das Medições Feitas pela UMRC co m as do Sistema de 

Medição do Laboratório 

 

 

Para podermos comparar a indicação da UMRC desenvolvida com as medições 

do sistema de monitoração utilizado no laboratório (Remota), foi necessário inicialmente 

definir valores de controle para programá-la. 

Os valores foram então definidos com base nos resultados da freqüência de 

ocorrência dos valores da relação I3/I1, dentro da faixa 0,15 a 0,25, apresentados nas 

Figuras 95 e 96 (esses valores foram revisados posteriormente, conforme descrito no 

final deste capítulo). Basicamente, os valores a serem programados são para a 

indicação dos estados de alerta amarelo e vermelho (conforme informado 

anteriormente) e para a sua definição foram levadas em consideração as seguintes 

informações: 

� O estado de alerta amarelo  deve ser o indicativo de que os materiais sob avaliação 

começaram a apresentar níveis de corrente de fuga que podem levá-los a 

degradação, o que coincide com o início do comportamento irregular da corrente de 

fuga que ocorreu no dia 08 de março; 

� O estado de alerta vermelho  deve ser indicativo de que os materiais sob avaliação 

apresentam níveis de corrente de fuga que podem levá-los a apresentar 

degradações irreversíveis e passíveis de colocar em risco a integridade física da 

rede, o que coincide com a ocorrência registrada no dia 11 de março, com o 

surgimento de erosão acentuada no cabo em um ponto próximo a amarração. 

Assim, fixaram-se os valores para a freqüência de ocorrência da relação (I3/I1), 

para programação da UMRC a ser utilizada nas medições comparativas tendo por base: 

� A faixa da freqüência de ocorrência dos valores da relação (I3/I1) entre 0,15 e 0,25 

(obtida em ensaio anterior); 

� O comportamento dessa relação nos dias que antecederam a ocorrência de erosão 

nos materiais; 
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� A necessidade de se padronizar valores conservativos, para dar tempo de se efetuar 

a manutenção preventiva, mas que se relacionassem com os eventos críticos 

observados nos materiais sob ensaio.  

São apresentados a seguir os valores fixados: 

� Alerta amarelo (alerta):  10 ocorrências no período de 24 horas – valor escolhido 

em função dos registros obtidos no dia 07 de março; 

� Alerta vermelho  (a rede requer manutenção preventiva) : 40 ocorrências no 

período de 24 horas - valor escolhido em função do valor registrado no dia 09 de 

março, quando as alterações do seu comportamento apontam claramente para uma 

evolução crítica. 

A UMRC foi então programada e montada no laboratório para verificar o seu 

funcionamento em relação aos parâmetros fixados. Como exemplo, são mostrados na 

Tabela 7 os resultados de uma medição onde, inicialmente, a UMRC indicava a cor 

verde (horário: 09h36min). Em seguida, a indicação foi para o amarelo (horário: 

11h29min) e depois para o vermelho (horário: 16h23min). Posteriormente, foi dado 

reset na UMRC (horário 18h34min), voltando à cor verde.  

Os arquivos da Remota mostram a contagem para todas as amostras, na faixa 

estabelecida de I3/I1 (0,15 a 0,25). Pode ser observado que a amostra A-1 apresentou, 

para os horários indicados, os valores iguais a zero, 13, 48 e 59. A UMRC apresentou 

para a mesma amostra os valores iguais a zero, 10, 40 e 57. Os resultados permitiram 

afirmar que a UMRC operou corretamente e as diferenças podem ser explicadas pelas 

características de procedimento de aquisição da UMRC e da Remota, conforme 

explicado anteriormente. No gráfico da Figura 118, pode ser visto um comparativo entre 

a contagem da UMRC e da Remota e ao longo do período de medição. 
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   Tabela 7 – Comparativo - medições UMRC x Remota.  
  Arquivos UMRC Arquivos Remota 

Horas 
  Reset Amostra 1 

Amostra 
1 

Amostra 
2 

Amostra 
3 

Amostra 
4 

09:36 Verde 0 0 0 0 0 
11:29 Amarelo 10 13 0 0 0 
16:23 Vermelho 40 48 1 0 3 
18:34 Reset 57 59 3 0 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 118 – Comparação entre as contagens da UMRC e da Remota. 
 

 

8.3 DEFINIÇÃO DOS VALORES DA FREQUÊNCIA DE OCORRÊNC IA DA 

RELAÇÃO I 3/I1  A SEREM UTILIZADOS PELA UMRC NO CAMPO 

 

 

Os valores obtidos das amostras A-1 e A-3, referentes à freqüência de 

ocorrência da relação I3/I1, foram analisados, tendo-se por objetivo verificar a mudança 

de comportamento dessa relação, antes e após a ocorrência da degradação. Com base 

nessas análises, foi verificado que os valores da relação I3/I1, para determinadas faixas, 

apresentaram variações significativas, sendo, porém, escolhida a faixa de 0,35 a 0,40 

para utilização em campo, e, portanto como referência final do nosso trabalho.  
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Nas Figuras de 119 a 123 são apresentadas as freqüências de ocorrência da 

relação I3/I1, na faixa de 0,35 a 0,40, para as amostras A-1 e A-3, respectivamente. 

Nestas figuras são mostradas as freqüências de ocorrências para cada 24 horas de 

ensaio, quando ocorre o reset automático do sistema de medição e a contagem é 

zerada. 

No período de 21 a 26 de agosto foram observadas, na amostra A-1, descargas 

superficiais de pequena intensidade. Para essa amostra, no período citado, foi 

registrado maior freqüência de ocorrência dos valores I3/I1 em comparação com o 

período de 07 a 12 de setembro, conforme pode ser visto nas Figuras 119 e 120.  

Após a ocorrência da degradação, houve um aumento acentuado dessa relação, 

sendo mostrado na Figura 121, no período de 15 a 18 de setembro. Os valores de I3/I1 

apresentaram valores entre 80 a 120, sendo também observado o mesmo 

comportamento nos dias 22 e 23 de setembro. No período de 19 a 21 de setembro não 

foram registradas correntes devido a problema ocorrido no sistema de medição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 119 – Valores da relação I 3/I1 da amostra A-1, para valores de corrente entre 0,3 0 a 0,40, 
antes da degradação da amostra. 
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Figura 120 – Valores da relação I 3/I1 da amostra A-1, para valores de corrente entre 0,3 0 a 0,40, 

antes da degradação da amostra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 121 – Valores da relação I 3/I1 da amostra A-1, para valores de corrente entre 0,3 0 a 0,40, 
após a degradação da amostra. 

 

 

Com relação à amostra A-3, foi observado que, no período de 21 a 26 de agosto, 

não houve nenhuma ocorrência da relação I3/I1, dentro da faixa de 0,35 a 0,40. No 

período de 07 a 12 de setembro, foi observado um aumento gradativo da freqüência de 

ocorrência de I3/I1, a partir de 10 de setembro, conforme mostrado na Figura 122.  
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No período de 15 a 18 de setembro, com a amostra A-3 degradada, houve 

significativa alteração de comportamento de I3/I1, em relação ao período de 07 a 12 de 

setembro, conforme mostra a Figura 123. No período de 19 a 21 de setembro não 

foram registradas correntes devido a problema ocorrido no sistema de medição. 

Nos dias 22 e 23 de setembro, continuaram a ocorrer descargas superficiais nas 

saias do espaçador. A componente de terceira harmônica foi registrada em vários 

eventos, resultando nos valores da relação I3/I1 conforme mostrados na Figura 123.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 122 – Valores da relação I 3/I1 da amostra A-3, para valores de corrente entre 0,3 0 a 0,40, 
antes da degradação da amostra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 123 – Valores da relação I 3/I1 da amostra A-3, para valores de corrente entre 0,3 0 a 0,40, 
após a degradação da amostra. 
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Os valores da relação I3/I1 das amostras A-1 e A-3 mostraram variações 

significativas quanto à freqüência de ocorrência, antes e após a degradação das 

amostras, na faixa de 0,35 a 0,40. Pode ser observado nas Figuras 121 e 123, nos dias 

22 e 23 de setembro, que a freqüência de ocorrência de I3/I1 variou entre 80 e 120 para 

as duas amostras. 

Considerando-se os resultados obtidos em laboratório sobre o comportamento 

dessa relação (I3/I1) nos dias que antecederam a ocorrência de erosão nos materiais e, 

ainda, a necessidade de se padronizar valores conservativos (para dar tempo de se 

efetuar a manutenção preventiva, mas que se relacionassem com os eventos críticos 

observados nos materiais sob ensaio, conforme descrito anteriormente), fixaram-se os 

valores para a freqüência de ocorrência da relação (I3/I1) para utilização como 

referência no campo, conforme apresentado abaixo: 

• Faixa da relação (I3/I1):  0,35 – 0,40 

• Freqüência de ocorrência: 

50 (indicação amarela na UMRC) 

80 (indicação vermelha na UMRC) 

 Em condições normais a UMRC deverá sinalizar com a cor verde, sendo alterada 

caso os limites da freqüência de ocorrência mostrados acima sejam ultrapassados. A 

cada 24 horas de monitoramento da UMRC, há um reset automático e a contagem é 

zerada. Todos esses parâmetros (faixa da relação de I3/I1, freqüência de ocorrência e 

intervalo entre o reset) são programáveis, podendo ser alterados a qualquer momento, 

em função da experiência de campo. 

 

 

8.4 DISCUSSÃO SOBRE OS RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

Com base nos ensaios realizados em laboratório, foi possível comprovar o 

desempenho satisfatório da UMRC desenvolvida, bem como estabelecer valores 

indicativos da relação I3/I1 que se relacionam com nível crítico de degradação dos 
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materiais poliméricos da rede compacta, instalados em ambientes agressivos (beira 

mar). Após a definição dos valores de controle para a relação I3/I1, os mesmos foram 

então alterados na UMRC, antes da sua instalação no campo. 

Um protótipo da UMRC desenvolvida foi então instalado em uma rede da Praia 

da Bica da Ilha do Governador na cidade do Rio de Janeiro, devendo ter seu 

desempenho acompanhado por técnicos da Light. São apresentados no Apêndice C, a 

titulo informativo, detalhes da sua instalação em campo. 
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9 CONCLUSÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

 

 

Este trabalho teve por objetivo apresentar contribuição aos recentes estudos em 

andamento em diversos países, visando a identificação e a quantificação de parâmetros 

que sejam indicativos do estado de degradação de materiais poliméricos isolantes, 

instalados em sistemas aéreos de distribuição de energia elétrica em média tensão 

localizados em áreas de alta agressividade ambiental, bem como fornecer sugestão de 

uma metodologia de pesquisa que possa ser utilizada como base para o 

desenvolvimento de estudos similares, envolvendo outros tipos de materiais 

poliméricos. 

Para tanto, procurou-se, neste trabalho, estudar e propor solução para um 

problema que tem sido enfrentado pelas concessionárias de energia elétrica do Brasil, 

que possuem redes compactas de média tensão instaladas em áreas arborizadas 

próximas da orla marítima: a ocorrência de desligamentos indesejáveis devido à ruptura 

de cabos cobertos e amarrações que em muitas situações colocam em risco a 

integridade física de terceiros, que podem ter acesso ao cabo rompido.  

Como vimos, vários fatores determinam o envelhecimento precoce dos materiais 

isolantes poliméricos utilizados nas redes aéreas compactas de distribuição de energia 

elétrica (cabo, espaçador e amarração), destacando-se as atividades elétricas do tipo 

corona e arcos elétricos, que provocam trilhamento elétrico e erosão, como sendo as 

suas principais causas de degradação. E que, devido ao curto espaço de tempo 

necessário para ocasionar danos sensíveis à superfície dos materiais isolantes 

poliméricos, a evolução dessas descargas precisa ser estudada, em função das 

agressividades presentes no ambiente previsto para instalação desses materiais, e 

controles precisam ser desenvolvidos para um acompanhamento adequado da 

evolução do estado de degradação dos mesmos em campo.  

Acrescenta-se ainda que o estabelecimento de grandezas que possam indicar a 

degradação do material polimérico é extremamente complexo em função de muitos 
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fatores que variam estatisticamente ao longo do tempo no processo de envelhecimento 

do material. Assim, devido à complexidade do tema, o trabalho foi desenvolvido numa 

base fortemente experimental, sendo para tal necessária a adequação de uma 

metodologia de ensaio que possibilitasse o levantamento dessas grandezas em um 

ambiente controlado.  

A grande quantidade de ensaios efetuados em laboratório propiciou uma análise 

extensiva das grandezas envolvidas no processo de degradação dos materiais de rede 

compacta, o que possibilitou fixar alguns valores de referência que certamente irão 

subsidiar a tomada de decisão da realização de manutenção preventiva nos materiais 

de redes compactas instaladas próximas da orla marítima. 

É apresentado a seguir um resumo das atividades de pesquisa realizadas e os 

principais resultados obtidos: 

 

A) Etapa de levantamento e análise das principais s olicitações presentes nas 

áreas críticas de instalação das redes compactas, e xistentes na região escolhida 

para avaliação e os defeitos típicos observados em campo. 

Resultados de inspeções realizadas em campo indicaram que as áreas criticas 

de instalação das redes compactas, existentes na área de concessão da Light, são as 

ruas arborizadas a beira mar ou transversais à mesma, sendo, portanto, o efeito da 

poluição devido a névoa salina a principal solicitação encontrada. Os principais defeitos 

típicos observados em campo foram: 

� Degradação dos materiais (trilhamento elétrico e erosão): cabo, espaçador 

amarração e isoladores, devido a ocorrência de descarga corona (visual e audível); 

� Rompimento de amarrações, espaçadores e cabos cobertos no ponto de amarração 

desse ao espaçador.  

 

B) Seleção de uma metodologia de ensaio de envelhec imento acelerado que 

contemplasse as agressividades presentes nessas áre as críticas e que 

possibilitasse investigar em laboratório (ambiente controlado) o comportamento 

da corrente de fuga, comparativamente ao processo d e evolução de degradação 
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por trilhamento elétrico e da erosão, que ocorre na  superfície dos materiais 

isolantes utilizados nas redes compactas. 

Em função de experiências adquiridas com a realização de ensaios utilizando a 

metodologia de intemperismo sob tensão desenvolvida no meu trabalho de mestrado [49] 

e padronizada pelo CODI [5], da necessidade de reproduzir um ambiente que simulasse 

agressividade presente na orla marítima e a disponibilidade de instalações no IEE-USP 

para a execução de ensaios utilizando essa metodologia, a mesma foi escolhida para 

ser utilizada como base no desenvolvimento dos trabalhos. 

 

C) Proceder a ajustes na metodologia de ensaio sele cionada, através da 

realização de ensaios, avaliação e ajustes nos seus  principais parâmetros, para 

que a mesma conseguisse reproduzir, em um período d e tempo não superior a 60 

dias (devido à limitação de uso do laboratório), as  principais solicitações e 

degradações observadas em campo. 

Utilizando-se a metodologia de ensaio selecionada, alterando a posição de 

fixação do cabo (de perpendicular para paralelo aos bicos aspersores) alterando a 

condutividade da solução de 750 µS/cm para 1000 µS/cm e do período a seco (sem 

chuva) de 15 para 10 minutos, foi possível reproduzir as agressividades e os defeitos 

observados em campo, na área de concessão da Light na orla da cidade do Rio de 

Janeiro, em período de tempo razoável para uso do laboratório. Sendo, portanto, 

ajustada a metodologia de ensaio, conforme os parâmetros descritos abaixo: 

� Instalação dos condutores paralelamente aos bicos aspersores; 

� Aplicação de corrente no condutor para manter a temperatura da superfície do cabo 

em 60 oC; 

� Condutividade da solução salina de 1000 µS/cm; 

� Ciclos de aspersão de chuva de 5 (cinco) minutos seguido de 10 (dez) minutos sem 

aspersão, com precipitação de 1 mm/min; 

� Tensão aplicada de 16 kV, o que corresponde a aproximadamente 2 V0 (sendo V0 a 

tensão fase terra para sistema 15 kV). 
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D) Comprovar a utilidade da corrente de fuga como p arâmetro de controle. 

A comprovação da utilidade da corrente de fuga como parâmetro de controle foi 

verificada nos ensaios exploratórios realizados, fazendo uso da metodologia de ensaio 

de envelhecimento acelerado ajustada. Foram notadas claramente, durante a sua 

realização, a ocorrência de descargas superficiais e corona audível, e presença de 

distorções harmônicas nas formas de onda da corrente de fuga medida nos 

espaçadores. Notou-se também a evolução tanto do nível da componente fundamental 

da onda (60 Hz), como das componentes de 3 a e 5 a harmônicas, na medida em que as 

amostras foram sendo degradadas, conforme descrito na literatura.  

 

E) Obter a melhor correlação dos parâmetros da corr ente de fuga que possam ser 

representativos da evolução do estado de degradação  dos materiais poliméricos 

de rede compacta, instalados nos ambientes agressiv os, selecionados. 

Após a comprovação da utilização da corrente de fuga, foram realizados novos 

ensaios e, com base em comparações entre o comportamento da corrente de fuga e a 

evolução da degradação do material, foi possível associar o processo de degradação 

observado no laboratório com os resultados da medição da corrente de fuga. Sendo 

selecionado o parâmetro da freqüência de ocorrência da relação I3 / I1, como o mais 

representativo para os nossos ensaios. 

 

F) Definir limites para esses parâmetros de forma q ue a corrente de fuga possa 

ser utilizada como uma ferramenta de controle para auxiliar na definição da 

necessidade de realização de manutenção preventiva nas redes compactas 

instaladas em ambientes agressivos, antes que ocorr am desligamentos 

indesejáveis devido à ruptura das mesmas, causando situações de riscos para 

terceiros. 

Nesta etapa das pesquisas foram realizados também estudos visando a 

comprovação da utilidade de um protótipo construído, ou seja, a Unidade de 

Monitoramento de Rede Compacta de Media Tensão (UMRC). A sua utilidade foi 
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comprovada comparando-se medições fornecidas pela mesma e pelo sistema de 

medição do laboratório (Remota).  

Assim sendo, com base nos resultados de ensaios realizados em laboratório, foi 

possível comprovar o desempenho satisfatório da UMRC desenvolvida, bem como 

estabelecer valores indicativos para a freqüência de ocorrência da relação I3/I1 que se 

relacionam com nível crítico de degradação dos materiais poliméricos da rede 

compacta, instalados em ambientes agressivos (beira mar).  

Considerando-se os resultados obtidos em laboratório sobre o comportamento 

dessa relação (I3/I1) nos dias que antecederam a ocorrência de erosão nos materiais e, 

ainda, a necessidade de se padronizar valores conservativos (para dar tempo de se 

efetuar a manutenção preventiva, mas que se relacionassem com os eventos críticos 

observados nos materiais sob ensaio, conforme descrito anteriormente), fixaram-se os 

valores para a freqüência de ocorrência da relação (I3/I1) para utilização como 

referência no campo, conforme apresentado abaixo: 

� Faixa da relação (I3/I1):  0,35 – 0,40 

� Freqüência de ocorrência: 

50 (indicação amarela na UMRC) 

80 (indicação vermelha na UMRC) 

No âmbito do tema proposto, este trabalho apresenta uma série de contribuições, 

podendo-se ressaltar as seguintes: 

� A comprovação da utilidade da corrente de fuga como parâmetro indicativo do 

estado de degradação de materiais poliméricos de rede compacta de média tensão, 

instalados em ambientes agressivos (orla marítima); 

� Metodologia de ensaio de intemperismo sob tensão ajustada para avaliação do 

comportamento de materiais poliméricos de rede compacta sujeitos à agressividade 

marinha. Ensaio esse que pode servir de base para futura revisão do ensaio de 

compatibilidade dielétrica padronizado pelo CODI [5]; 

� Plano de pesquisa utilizado que pode ser utilizado como base para o 

desenvolvimento de estudos similares, envolvendo outros tipos de materiais 

poliméricos; 
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� Seleção do uso da freqüência de ocorrência da relação I3/I1 e definição dos valores 

a serem utilizados, como parâmetro de controle em campo. Parâmetros esses que 

certamente irão auxiliar em muito na tomada de decisão da realização de 

manutenção preventiva nos materiais de redes compactas instaladas próximas da 

orla marítima. 

� Ferramenta de controle importante, que poderá ser utilizada pelas concessionárias 

de distribuição de energia elétrica do Brasil, que possuem redes compactas de 

média tensão instaladas em áreas arborizadas próximas da orla marítima. 

Concluindo, o trabalho atingiu plenamente os objetivos inicialmente propostos, 

obtendo-se um maior conhecimento dos fenômenos envolvidos no processo de 

degradação por trilhamento elétrico e erosão, dos materiais poliméricos de rede 

compacta, quando sujeitos as agressividades presentes na orla marítima, que resultou 

na definição de parâmetros para controle de campo visando a tomada de decisão para 

acionamento das turmas para realização de manutenção preventiva. 

Propõe-se, como sugestão para trabalhos futuros, o estudo de alternativas 

tecnológicas visando minimizar a concentração do campo elétrico na região da 

amarração do cabo coberto ao espaçador, como forma de prolongar a vida dos 

materiais isolantes poliméricos das redes compactas de média tensão instaladas na orla 

marítima e, conseqüentemente, prolongar a necessidade da realização de manutenção, 

seja ela preventiva ou corretiva. 
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APÊNDICE A – MATERIAIS ISOLANTES E SEUS PROCESSOS D E 

DEGRADAÇÃO 

 

 

1 MONÔMEROS E POLÍMEROS 

 

 

Os compostos químicos elementares dos quais provém toda a gama de resinas 

sintéticas e plásticos (como o etileno, cloreto de vinila etc.) são denominados 

monômeros e são constituídos de partículas elementares (moléculas). 

A maioria dos polímeros para aplicações dielétricas é composta de materiais 

sintetizados. Atualmente, quando se fala de material dielétrico polimérico, pensa-se em 

materiais plásticos ou elastoméricos, derivados de indústrias petroquímicas. 

Os materiais dielétricos poliméricos de uso mais comum como cobertura ou 

isolação de condutores para fins elétricos são: PVC, PE ou XLPE e o EPR e variações 

de EPDM. 

A nomenclatura dos polímeros e de sorte todo material dielétrico polimérico 

depende da estrutura química do monômero que lhe dá origem. No caso do PVC e do 

PE a situação é bastante simples, conforme pode ser conferida na Figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 – Monômeros de base genérica e alguns radi cais reativos 
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Na Figura 1, dentro do radical livre (R), o monômero cloreto de vinila é o 

componente básico para o polímero de base PVC. 

Se por outro lado, no radical livre do monômero houver reação com hidrogênio  [-

H], resulta o monômero etileno, que é o componente básico do polímero polipropileno. 

Na reação do radical livre do monômero com um grupo [CH3],por exemplo,  

obtém-se o monômero propileno, que é o componente básico da resina do 

polipropileno. 

A produção de resina sintética consiste, portanto, em tornar um desses 

monômeros, ou uma seleção de um ou mais monômeros, e combinar suas moléculas, a 

fim de originar moléculas maiores, constituídas de um número maior de pequenas 

moléculas, unidas entre si. Esta combinação conjunta de monômeros que origina 

moléculas é conhecida como polimerização, e as moléculas produzidas recebem o 

nome de polímeros. 

Quando dois monômeros como o etileno e o propileno reagem em condições 

apropriadas, tem lugar a copolimerização e o polímero resultante apresenta moléculas 

maiores, constituídas de etileno e propileno, entrelaçadas entre si e denominadas 

copolímeros. Os copolímeros de etileno e propileno são comumente denominados 

borrachas de EPR ou EPM. A reação, sob condições apropriadas, de etileno, propileno 

e um dieno, produz o teropolímero EPDM, também utilizado como dielétrico. 

 

 

1.1 TERMOPLÁSTICOS E TERMOFIXOS 

 

 

Os plásticos são subdivididos em dois grandes grupos: os materiais 

termoplásticos e os materiais termofixos. Os materiais termoplásticos são plásticos que 

podem ser repetidamente amolecidos por aquecimento e endurecidos por resfriamento 

dentro de uma faixa característica de temperatura para cada plástico, e que, no estado 

amolecido, podem ser moldados por fluxo em artigos através de moldagem ou extrusão. 

Materiais termofixos são plásticos que, após terem sido curados por aquecimento ou 

outro meio adequado, não podem ser substancialmente fundidos ou solubilizados. 
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Esse comportamento está associado à morfologia e à estrutura molecular do 

polímero. Geralmente, os materiais termoplásticos apresentam moléculas lineares, com 

ramificações. A representação típica das moléculas lineares lembra um colar de 

pérolas, onde cada monômero equivale a uma pérola. Podem existir ramificações 

desde que não constituam ligações entre moléculas diferentes. 

Nas Figuras 2 e 3 são apresentadas representações simplificadas da estrutura 

molecular do polietileno e do PVC. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 2 – Estrutura molecular do polietileno linea r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Estrutura molecular do PVC 

 

 

Um material termoplástico pode ser repetidamente aquecido e amolecido por 

conter somente moléculas separadas, ou seja, não há entrecruzamento químico ligando 

as moléculas entre si. Existem dois tipos básicos de forças responsáveis por manter o 

material coeso: forças intramoleculares extremante intensas, como as ligações carbono-

carbono, e forças intermoleculares de menor intensidade. Quando um termoplástico é 

aquecido acima de seu ponto de amolecimento, a energia térmica vence as forças 

intermoleculares, permitindo que as moléculas fluam umas sobre as outras. Quando a 
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temperatura é diminuída abaixo do ponto de amolecimento, a energia térmica não é 

suficiente para vencer as forças intermoleculares, e o plástico torna-se rígido. 

A temperatura na qual o termoplástico flui depende, além da estrutura química, 

também da maneira em que as cadeias estão arranjadas umas com relação às outras 

no sólido. As cadeias com alta incidência de ramificações não podem ser arranjadas 

conforme um padrão regular e essas moléculas formam uma estrutura amorfa que 

tende a amolecer a temperaturas relativamente baixas. Cadeias predominantemente 

lineares e com baixa ramificação têm  a habilidade de se arranjar na forma de uma 

matriz cristalina, proporcionando grande estabilidade térmica ao material. Cadeias 

poliméricas longas cristalizam-se numa forma complexa: as cadeias dobram-se 

repetidamente, para frente e para traz, conforme representado na Figura 4. O cristal é 

denominado lamela, tem espessura de 100 Ao (10-12 m), no caso do polietileno, e seu 

comprimento e largura é da ordem de micrômetros. Sob certas condições, formam-se 

as esferulitas. Esferulitas são estruturas compostas de muitas lamelas emanando 

radialmente de um ponto comum, compondo um arranjo cujo formato lembra o de uma 

flor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Dobramento de uma cadeia (molécula) num cristal do polímero 

 

Os materiais termofixos apresentam-se como sistemas reticulados 

tridimensionais. Em tais sistemas as moléculas estão ligadas quimicamente entre si em 

maior ou menor grau. 

Complementando, os materiais termofixos diferem dos polímeros 

termoplásticos num aspecto muito importante: uma vez tratados com alta temperatura 
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(ou outra forma de energia como a radiação nuclear), os polímeros termofixos mantêm 

sua integridade mecânica quando expostos a temperaturas altas, sem derreter ou fluir. 

Esse processo de cura envolve a formação de entrecruzamento químico entre as 

cadeias individuais do polímero, de modo que não possam mover-se livremente umas 

em relação às outras, conforme representado na Figura 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Estruturas fundamentais de polímeros: (a ) linear, (b) ramificada e (c) entrecruzada. 

 

 

Os entrecruzamentos químicos são ligações intramoleculares muito intensas, 

que não se rompem quando expostas às temperaturas capazes de amolecer ou 

derreter materiais termoplásticos. 

Existem vários métodos para introduzir entrecruzamentos em um sistema, 

dependendo do tipo de polímero. O método mais utilizado para a reticulação de 

materiais para a isolação de cabos, tal como o polietileno reticulado (XLPE), utiliza 

como agente reticulante o peróxido de dicumila. A reação química de reticulação, 

representada na Figura 6, mostra esquematicamente como funciona o agente 

reticulante, onde -P- representa a cadeia do polímero, e -A- representa o agente 

reticulante (peróxido). 
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Figura 6 – Representação esquemática da ação do age nte reticulante. 

 
 

Materiais borrachosos, como a borracha de etileno-propileno (EPR) são, de 

certa forma, um meio termo entre um material totalmente reticulado e um termoplástico, 

apesar de suas propriedades únicas. 

Uma borracha é composta por cadeias lineares longas, levemente reticulada, 

somente para evitar que o polímero flua. Assim, as moléculas são capazes de 

moverem-se umas com respeito às outras, mas até um certo grau. Após esse ponto, os 

entrecruzamentos inibem maiores excursões. Por exemplo, uma fita de borracha pode 

ser esticada até sete vezes seu comprimento, mas após esse ponto irá se romper se for 

mais solicitada. Existe uma série de requisitos que um polímero deve atender para que 

atue como uma borracha. Seu ponto de amolecimento deve situar-se abaixo de sua 

temperatura de serviço, para que seja flexível, mas ao mesmo tempo deve ser 

levemente reticulado para impedir que flua. Ainda, a parte linear das cadeias deve ser 

suficientemente longa para permitir apreciável extensibilidade, e a tensão de ruptura 

deve ser satisfatória; esta última propriedade pode ser aumentada pela adição de negro 

de fumo. 
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1.2 POLIETILENO 

 

 

Existem duas formas comuns de polietileno, de baixa densidade com 

ramificações, e o essencialmente linear com alta densidade. O tipo de processo de 

polimerização determina a estrutura do produto.  

A Figura 7 relaciona condições presentes na reação de polimerização com o tipo 

de polietileno obtido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – Critério quantitativo para avaliação do polietileno de acordo com a sua densidade. 

 
 

1.2.1 Polietileno de Baixa Densidade 

 

 

Esse material foi primeiramente produzido pela Imperial Chemical Ltd em 1930, 

submetendo o gás etileno a 1400 atmosferas e a temperatura de 170oC. Processos 

modernos geralmente utilizam pressões de até 3000 atmosferas à temperatura de 

250oC. 

O monômero etileno pode ser obtido do gás natural, e também da desidratação 

do etanol ou hidrogênio do acetileno. 
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O aumento da ramificação das cadeias diminui a cristalinidade (e, em 

conseqüência, a densidade); entretanto, o grau de ramificação devido a ramos curtos 

tem o efeito predominante, uma vez que estes são muito mais numerosos que os ramos 

longos. As propriedades rigidez elétrica, resistência ao cisalhamento, dureza e 

resistência química são melhoradas quando o grau de ramificação por ramos curtos é 

baixo. O polietileno torna-se mais permeável a líquidos e gases quando a cristalinidade 

é baixa, que é um aspecto importante relacionado a muitos mecanismos de falha 

elétrica de polímeros. 

As propriedades que são melhoradas pelo aumento do peso molecular (aumento 

do comprimento das cadeias), tais como a tensão de ruptura e a temperatura de 

amolecimento, podem ser avaliadas pelo “índice de fluidez”. Esse método, largamente 

utilizado, é somente um modo indireto e relativo de medição do peso molecular, 

conforme indicado na Figura 8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8 – Critérios quantitativos para avaliação d o polietileno de acordo com seu peso molecular 

 

 

Aumentos na ramificação causados por ramos longos geralmente resultam numa 

distribuição mais ampla de pesos moleculares, e têm como conseqüência a diminuição 

da tensão de ruptura e resistência ao impacto. Entretanto, especialmente no caso de 

isolação elétrica para cabos, o polietileno torna-se mais fácil de processar quando a 

distribuição de pesos moleculares é mais ampla. 
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O polietileno de baixa densidade é relativamente inerte quimicamente, porém 

pode se decompor quando exposto ao oxigênio ou à radiação ultravioleta. 

 

 

1.2.2 Polietileno de Alta Densidade 

 

 

A maior densidade do HDPE sobre o LDPE (vide Figura 7 e Tabela 1) resulta do 

fato das cadeias moleculares do HDPE conterem muito poucas ramificações e serem 

essencialmente lineares. As cadeias lineares podem, com maior facilidade, dobrar-se 

de forma complexa (vide Figura 4), do modo requerido para que ocorra cristalização. 

Tipicamente, o grau de cristalinidade no HDPE é de aproximadamente 90% em 

comparação aos 50% a 60% do LDPE. Adicionalmente, o ponto de fusão cristalino do 

HDPE é um pouco superior ao do LDPE (135 oC comparado a 115 oC). Muitas das 

propriedades vantajosas do LDPE são apresentadas ou aumentadas no HDPE (vide 

Tabela 1). 

 

 

1.2.3 Polietileno Reticulado (XLPE) 

 

 

 O polietileno reticulado é um material termofixo que combina vantagens do 

polietileno linear tais como: custo razoável, boas propriedades mecânicas e fácil 

processamento, além de apresentar uma estabilidade térmica aumentada e a tensão de 

ruptura de um polímero reticulado. 

O polietileno é normalmente curado por um dos dois processos: reticulação 

química ou reticulação por radiação. 

Num dos processos químicos utilizados, compostos denominados peróxidos na 

forma R-O-O-R são misturados com o polietileno. Esses agentes reticulantes são 

estáveis em temperaturas normais de processamento e, no caso de isolação para 

cabos, permitem que o polímero seja extrudado em torno do condutor. Em seguida, 
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através de uma catenária a vapor, a temperatura é elevada, expondo o cabo ao vapor 

de água, sobre pressão. A elevação de temperatura causa a decomposição do agente 

reticulante e forma radicais livres. 

Outro processo de entrecruzamento via peróxido, também conhecido como via 

seca é alcançado em catenária com atmosfera de nitrogênio al alta pressão, sem a 

presença de água. 

Os dois peróxidos mais utilizados para essa finalidade são o peróxido de 

dicumila e o peróxido de ditercutila. 

Outro processo de reticulação, via umidade, envolve a utilização de compostos 

denominados silanos. A reticulação é processada em três etapas: enxerto do silano na 

molécula do polietileno mediante a aplicação de calor; na presença de umidade ocorre 

a decomposição do silano; e na presença de um catalisador ocorre uma reação de 

policondensação. 

A reticulação por radiação envolve a cura do polietileno com elétrons de alta 

energia e é usada principalmente para produção de filmes devido à limitada penetração 

dos elétrons. A irradiação de elétrons causa a dissociação das ligações C-H. 

O XLPE é geralmente estável até a temperatura de 200 oC, comparado com 

aproximadamente 100 oC para o polietileno não curado. 

Filmes de XLPE podem se tornar termocontráteis, esticando-os em duas 

direções durante o processamento. 

 

 

1.3 CLORETO DE POLIVINIL 

 

 

A preparação do cloreto de polivinil ocorreu primeiramente em 1872. O 

monômero de cloreto de vinila pode ser produzido pela reação entre o acetileno e HCL, 

ou ainda por um processo em duas etapas, no qual etileno reage com HCL na presença 

de oxigênio produzindo 1,2-dicloroetano. Este é então submetido à alta temperatura 

para liberar uma molécula de HCL para a produção do cloreto de vinil, cuja cadeia esta 

representada da Figura 9. 
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Figura 9 – Representação da estrutura do PVC 

 

O PVC não é particularmente estável na presença de calor ou luz. Desde que um 

radical livre seja gerado por um desses agentes, a degradação ocorre rapidamente por 

um mecanismo de reação em cadeia. São adicionados estabilizantes ao polímero, que 

capturam os radicais livres gerados pelo calor ou pela luz. Sais metálicos (chumbo, 

bário, estanho ou cádmio), óxidos e sais de ácidos graxos são empregados. 

O PVC pode ser copolimerizado com pequena quantidade de acetato de vinil 

para baixar seu ponto de amolecimento e melhorar sua solubilidade, e esse produto é 

comercializado sob o nome de vinil. As propriedades do vinil são melhoradas pelo uso 

de plastificantes (compostos de baixo peso molecular para torná-lo mais flexível). A 

maior parte dos PVC contém plastificante, aproximadamente 30% em peso. Quase um 

terço do PVC produzido é usado em isolação para fios e cabos. A composição típica 

para essa aplicação contém PVC com 30% de plastificantes, 5% de estabilizante e 

pequena quantidade de aditivos e pigmentos. Plastificantes a base de fosfato podem 

ser utilizados porque melhoram consideravelmente as propriedades de não propagação 

de chama do produto. 

 

 

1.4 BORRACHA DE ETILENO PROPILENO 

 

 

O copolímero linear, não reticulado, de etileno e propileno é freqüentemente 

utilizado, porque combina propriedades favoráveis dos dois homopolímeros: a 
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resistência ao impacto do polipropileno e a flexibilidade a baixa temperatura do 

polietileno. 

O EPR é obtido pelo processo de reticulação do copolímero de etileno propileno. 

Os agentes reticulantes utilizados podem ser o peróxido de dicumila e o peróxido de 

ditercutila. Com a reticulação a tensão de ruptura e a rigidez do material são 

melhoradas. Essas propriedades, além das resistências à abrasão e ao cisalhamento 

podem ser otimizadas pela incorporação de aditivos antes da reticulação. 

Podem ser utilizados dois tipos básicos de aditivos inertes e de reforço. Aditivos 

inertes, como a argila, não incrementam as propriedades mecânicas do material, mas 

são de baixo custo e tornam a mistura de fácil manuseio antes da reticulação. A 

isolação em EPR para cabos pode conter de 40 a 50% de aditivos na forma de argila. 

Um aditivo que pode ser empregado é o negro de fumo, que melhora as propriedades 

mecânicas do EPR (e de outras borrachas) através de um mecanismo ainda não 

completamente conhecido. Sabe-se, que são importantes a quantidade, o tamanho e a 

dispersão das partículas do aditivo de reforço para a otimização das propriedades 

mecânicas.  

É sabido também que as partículas de carbono do negro de fumo tendem a 

formar estruturas semelhantes a cadeias, resultando em caminhos condutores, sendo 

assim importante o controle da proporção de negro de fumo a ser utilizada, para 

prevenir falha elétrica. Isolações típicas para cabos podem apresentar vários pontos 

percentuais de negro de fumo [1]. 

A estrutura molecular do EPR está representada na Figura 10. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Estrutura molecular do copolímero etile no-propileno 
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1.5 PROPRIEDADES FÍSICAS, ELÉTRICAS E MECÂNICAS. 

 

 

O comportamento dos polímeros frente a solicitações mecânicas, térmicas e 

elétricas depende do comportamento médio das moléculas que se distribuem na sua 

massa. A Tabela 1 apresenta um resumo de algumas das propriedades físicas e 

elétricas de polímeros utilizados como dielétrico: 
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Tabela 1 - Propriedades físicas e elétricas de polí meros utilizados na função de dielétrico. 

PROPRIEDADES LDPE HDPE POLIPROPILENO  PVC TEFLON EPR 

Densidade 
(g/ml) 

0,91 
a 

0,94 

0,941 
a 

0,965 

0,850 
a 

0,989 
1,39 2,28 

0,85 
a 

0,87 
Temperatura de 
transição vítrea 

(Tg oC) 

-80 
a 

-90 

-80 
a 

-90 
-18,00 

-15 
a 

-55 
-80,0 -55,0 

Temperatura de 
fusão 
(oC) 

104 
a 

120 
138,5 138 a 186 150 327 150 

Coeficiente de 
expansão linear 

(cm/cm/  oC) 
2,5.10-4 

1,3 
a 

2,0.10-4 
6,8.10-5 6,9.10-5 9,9.10-5 1,8.10-4 

Constante 
dielétrica (60 Hz) 

à temperatura 
ambiente 

(ASTM D150-78) 

2,25 
a 

2,36 

2,30 
a 

2,35 
2,2 

3,2 
a 

3,6 
2,0 

3,0 
a 

3,5 

Tangente delta 
em 60 Hz, à 
temperatura 

ambiente 
(ASTM D150-78) 

1,0 
a 

5,0.10-4 

1,0 
a 

5,0.10-4 
3,0 10-4 

0,7 
a 

2,0.10-2 
2,0 10-4 

2,0 
a 

4,0.10-3 

Resistência ao 
arco (s)  

(ASTM D945-73) 

135 
a 

160 
------ 136 a 185 

60 
a 
80 

>200 ------- 

Rigidez 
dielétrica (V/mil) 
(ASTM 149-75) 

460 
a 

990 

480 
a 

500 
510 a 660 

440 
a 

1500 

400 
a 

500 

810 
a 

940 
Resistência 
volumétrica 

(W.cm)  
(ASTM D257-78) 

10-17 
a 

1019 

0,5 
a 

1,0.1019 
5.1017 > 1.1019 1.1019 > 1.1015 

Absorção de 
água (%) 

(ASTM D570-78) 
< 0,015 < 0,01 < 0,01 

0,03 
a 

0,40 
< 0,001 < 0,01 

Tensão de 
ruptura (MPa) 

(ASTM D638-77) 

4 
a 
16 

21 
a 

38 

30 
a 
38 

34 
a 
62 

17 
a 

45 

21 
a 

26 
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Existem várias propriedades de massa que interessam para o acompanhamento 

e correlação com a fenomenologia do comportamento de dielétricos poliméricos. A 

seguir são abordadas as seguintes: 

� Alongamento e ruptura; 

� Viscosidade a quente; 

� Permeação de água; 

� Permissividade elétrica; 

� Resistividade elétrica; 

� Rigidez dielétrica. 

 

 

1.5.1 Alongamento e Ruptura 

 

 

O ensaio de alongamento e ruptura permite a medição do módulo de elasticidade 

do material, a carga de ruptura e alongamento à ruptura que são grandezas 

características de um dado material e podem ser associadas a uma solicitação térmica 

a que o material foi submetido. Esses valores são balizados e normalizados nas normas 

específicas de componentes isolantes. 

Na Figura 11 é mostrado o comportamento do módulo de elasticidade nesse 

ensaio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Ensaio de alongamento e ruptura 
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Para polímeros não carregados, esse ensaio dá indicação do grau de 

ramificação do polímero, do comportamento da parte amorfa (se estiver presente 

alguma fase cristalina), e principalmente dá informação relevante sobre o grau de 

reticulação do polímero. No caso de polímeros carregados, é possível observar a 

influência do carregamento nas propriedades de rigidez à ruptura e também como estas 

cargas ajudam ancorar as cadeias, apresentando uma reticulação fictícia. 

Na Figura 12 é mostrada uma aplicação do ensaio de alongamento e ruptura, 

como o uso do módulo de elasticidade, para caracterizar diversos polietilenos em 

diversas temperaturas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Módulo de alongamento em função da temp eratura 

 
 

 

1.5.2 Viscosidade a quente 

 

 

A viscosidade a quente é um parâmetro que dá indicação sobre o peso molecular 

do polímero. A viscosidade é a capacidade que possui um fluído de se opor ao 

escoamento. Tais oposições, em se tratando de polímeros, está associada ao tamanho 

da cadeia polimérica do material em questão. Quanto maior a cadeia polimérica maior é 

a probabilidade de enroscamento entre as cadeias e, por conseguinte, maior a 
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possibilidade de oposição ao fluxo de material. A viscosidade somente pode ser medida 

em material que não tenha sido reticulado, tendo ainda em consideração que, para se 

poder executar a medida, muitas vezes tem sido necessário dissolver o polímero em 

algum solvente, ou mesmo trabalhar a quente, para serem criadas condições de se 

produzir algum fluxo. 

 
 
1.5.3 Permeação de água 
 

 

Os materiais poliméricos sofrem uma influência nociva quando na presença de 

água. A água pode migrar para dentro da massa polimérica através do mecanismo da 

difusão e prejudicar as características isolantes do material. 

Dois parâmetros são medidos através de métodos estabelecidos em normas: a 

difusidade e a concentração de saturação de água. 

A difusidade é a capacidade que o material possui de se deixar permear por um 

fluído, no caso a água ao longo de um determinado tempo, enquanto que a 

concentração de saturação é o máximo peso em água que o material é capaz de 

absorver em condições de pressão e temperatura definidas. 

 

 

1.5.4 Permissividade elétrica 

 

 

Um meio isolante quando submetido a uma diferença de potencial elétrico 

alternado, apresenta uma resposta que é dependente das características da tensão 

aplicada, mas particularmente da capacidade do material armazenar cargas elétricas e 

conduzir corrente elétrica.  
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1.5.5 Resistividade elétrica 

 

 

A resistividade elétrica é um parâmetro fundamental. Quando a solicitação é 

alternada ou impulsiva, sua participação vem manifestada como perdas joule através do 

dielétrico, e tem algum papel na fase transitória das manifestações impulsivas. 

No que concerne à avaliação de contaminação do dielétrico, a resistividade 

elétrica pode dar informações substanciais. Todavia, devem-se observar muitos 

cuidados nas medições para que sejam evitados resultados tendenciosos. 

Para medição de resistência elétrica, podem-se considerar dois tipos 

característicos de resistência: a superficial e a de massa. Estar medindo uma ou outra 

depende apenas da configuração de eletrodos. Na Figura 13 temos duas configurações 

típicas para estas medições. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 13 – Medições de resistência elétrica 
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1.5.6 Rigidez dielétrica 

 

 

A rigidez dielétrica de um material qualquer é a sua capacidade máxima de 

resistir a uma solicitação elétrica (AC, DC, impulso). A sua unidade de medida é em 

MV/m, que é a mesma unidade de campo elétrico ou gradiente elétrico. 

A melhor forma de medir a rigidez dielétrica de um material é através de um 

modelo físico que permita campo elétrico plano. Todavia, as medições de rigidez 

dielétricas através de campos planos têm problemas com os efeitos de bordas. 

Outro aspecto que não pode ser desprezado é que a rigidez dielétrica é um 

fenômeno de massa, e não depende apenas do comportamento médio das moléculas 

envolvidas na rigidez. Ao contrário, sendo um fenômeno de valor extremo, dependerá 

dos pontos débeis da estrutura do material, o que leva a conclusão que a rigidez 

dielétrica dependerá do volume do material envolvido no ensaio e é um valor estatístico 

para cada amostragem. 

 
 

1.6 PROCESSOS DE ENVELHECIMENTO DE MATERIAIS POLIMÉ RICOS 

 

 

1.6.1 Polarização de Dielétricos 

 

 

Em um dielétrico perfeito, quando submetido a um campo elétrico, não há 

condução de corrente entre os eletrodos, somente uma corrente capacitiva de carga 

ocorre. 

Na natureza, apenas o vácuo tem essa propriedade, caracterizada pela 

permissividade 0ε : 

[ ]112
90 .10.854,8

10.36

1 −−== mF
π

ε  (1). 
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A permissividade é uma característica de um meio constituído de átomos e 

moléculas e que traduz o estado de polarização de um dielétrico em relação ao vácuo. 

Para um capacitor com capacitância 0C  que tem o vácuo como meio entre 

placas - sendo Q  a carga acumulada e 0V  a tensão aplicada, tem-se a seguinte 

relação: 

[ ]FV
QC

0
0 =         (2). 

Se for inserido um material dielétrico entre as placas do capacitor, a tensão 

diminui para V  e a capacitância do sistema aumenta para o valor C : 

 

[ ]FV
QC =           (3). 

 
Então, pode-se obter a permissividade relativa desse material, ao vácuo, por: 

V
V

C
C 0

0
=         (4). 

 

rε  é também chamada de constante dielétrica, é uma característica intrínseca do 

material, não tem dimensão. 

A permissividade do material é definida pela relação: 

rεεε .0=   (5). 

Então a permissividade de qualquer material representa quantas vezes a 

capacitância de um capacitor a vácuo aumentará se tiver como dielétrico esse material. 

Como exemplo, a Tabela 2 mostra alguns valores típicos de rε : 
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Tabela 2 - Constantes dielétricas típicas de materi ais 

 

Material rε  

Ar 1,0005 

SF6 1,0021 

Polietileno 2,3 

Polipropileno 2,2 

Vidro 4,0 a 7,5 

Resinas Epoxílicas 3,0 a 4,5 

Água 81,0 

Porcelana 6,0 a 8,0 

PVC 3,0 a 3,3 

 

Esse processo de acúmulo de cargas é entendido também como polarização do 

dielétrico e percebido através da absorção de uma determinada corrente transitória na 

energização do capacitor. Se a tensão é removida, verifica-se uma corrente transitória 

fluindo no sentido contrário à anterior, devido à despolarização ou descarregamento do 

capacitor. Esse processo de polarização e despolarização pode ser rápido ou durar 

muito tempo (dias), sendo uma característica do material e do tipo de tensão aplicada 

(freqüência). 

A Figura 14 mostra como são formadas as cadeias moleculares de um dielétrico 

polarizado, quando submetido a um campo elétrico: 
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Figura 14 – Orientação das cargas elétricas 

 

Na Figura 15 pode-se verificar esquematicamente o comportamento de um 

material dielétrico submetido a um campo elétrico, comparado ao vácuo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Comparação do campo elétrico no vácuo e  em um material 

 

A inserção do material dielétrico entre placas do capacitor decresce o potencial 

ou o campo elétrico entre placas e tem sua capacidade de armazenamento de cargas 

aumentada, através da neutralização das cargas das superfícies dos eletrodos, - as 

quais, de outro modo, contribuiriam para o incremento do campo elétrico aplicado. A 

presença do material e a neutralização das cargas nas superfícies dos eletrodos 

reduzem, portanto, sua contribuição ao campo externo. 
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Com o material dielétrico entre placas, a densidade de cargas efetiva, ou seja, 

que contribuem para o campo elétrico, é menor do que quando há vácuo. Este efeito é 

chamado de polarização P, que é definida por: 

EEP r 00 εεε +−=   (6), 

( ) EP r 01εε −=    (7). 

O termo ( )1−rε  é chamado de suscetibilidade dielétrica e indicado por χ . Ou 

seja, a magnitude da polarização é diretamente proporcional à intensidade do campo 

elétrico E aplicado, e a proporcionalidade é dada por χ . 

A somatória de cargas pode também ser representada pelo vetor D , chamado 

de fluxo elétrico ou deslocamento dielétrico, que é muito útil, pois, pelo teorema de 

Gauss, o fluxo de um vetor de indução elétrica, através de uma superfície fechada, é 

igual à soma das cargas livres presentes no interior da superfície. 

qdsD =∫ .    (8). 

O vetor D , densidade de cargas, está relacionado ao vetor polarização através 

da soma geométrica do vetor intensidade de campo elétrico, em um ponto qualquer do 

dielétrico, multiplicado pela constante dielétrica, com o vetor polarização no mesmo 

ponto. Ou seja: 

PED += .0ε   (9). 

Na Figura 16, pode-se ver o comportamento da polarização para dielétricos 

lineares e não lineares. 
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Figura 16 – Polarização versus  campo elétrico 

 

 

1.6.2 Perdas Elétricas 

 

 

A resposta de um material isolante quando submetido a uma tensão alternada - a 

não ser que seja um isolante ideal - não apresentará somente a corrente em quadratura 

com a tensão (corrente capacitiva). 

Um isolante perfeito só é atravessado por uma corrente capacitiva, mas na 

prática os isolantes apresentam imperfeições na matéria, que são percebidos pela 

circulação de uma corrente de condução. 

 

Para a tensão aplicada tSenVV m .. ω=  a um meio isolante temos: 

 

( )
dt

cvd
dt

dqi ==    (10). 

 

Para um capacitor ideal teconsCC tan0 == , então: 

 

tCosCoVmdt
dvCi ωω...0 ==  (11), 
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daí: VCjjII ... 0

..

ω==   (12). 

Para o caso do capacitor não ideal, existe uma componente da corrente em fase 

com a tensão que, somada à corrente em quadratura, dará uma resposta complexa, 

conforme ilustrado na Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17 - Corrente elétrica em dielétricos 

 

No capacitor com dielétrico não ideal temos: 

( )δtgjIIII jrj .1−++=  e ε0CC =    (13), 

( ) ( )"'
00 ....1.... rr jVCjtgjVCjI εεωδεω −=−=   (14), 

rVCjI εω ... 0= e "'
rrr jεεε −=     (15). 
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O ângulo δ é chamado ângulo de perdas do material, é complementar ao ângulo 

defasamento φ entre a tensão aplicada e a corrente resultante. 

A tangente δ representa o fator de dissipação dielétrica e rε , o fator de perdas, 

onde: 

δεε tgj rr .'" =     (16). 

Quanto maior o ângulo de perdas  δ  e a δtg , mais o material dielétrico se afasta 

do isolante ideal e mais perdas joule apresentará. 

Em termos de condutividade do material pode-se expressar: 

ωε
σδ
.'

r

tg =    (17). 

Dessa forma, podem ser avaliadas as perdas por volume de material dielétrico, 

através da energia potencial acumulada de polarização do dielétrico, que é convertido 

em calor. 

Perda de potência: 

"2. rr CosVWIVW ωε=⇒=   (18). 

Como d
SC 0

0
ε=  para S , a área das placas do capacitor e S  a distância entre 

elas, temos: 

S
d

V
W

2

=     (19). 

Em termos do campo elétrico E , temos: 

dEV .=  e 
90 10.36

1

π
ε =    (20). 

Então: 

0
"

2

.εωε rS
d

V
W =    (21). 
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As perdas por volume de material dielétrico podem ser calculadas para 2.1 mS =  

e md .1= : 

( )310

"2

10.8,1 m
WattsfE

volume
W rε=   (22). 

Ou ainda: 

( )310

'2

10.8,1 m
WattstgfE

volume
W r δε=   (23). 

Quanto maior os parâmetros elétricos do material, e δtg , maiores são as perdas 

dielétricas, maior será o fator de perdas dielétricas. 

Como exemplo podemos verificar para o polietileno reticulado suas perdas por 

volume, quando submetido a um campo elétrico com gradiente de 5 kV/mm, será: 

3,2' =rε  e 0002,0=δtg   logo: 

( )3
510.8,3

m
Watts

volume

W −=   (24). 

 

1.6.3 Circuito equivalente de um dielétrico 

 

 

Qualquer dielétrico pode ser representado por uma combinação equivalente de 

capacitores e resistências. O elemento resistivo representa as perdas do dielétrico e o 

capacitor é empregado para representar a parte real da constante dielétrica. 

É apresentada na Figura 18 uma representação por circuito paralelo. 
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Figura 18 – Representação paralela de dielétricos 
 
 

VGI r .=   (25), 

VCjc ..ω=  (26), 

R
tg

.

1

ω
δ =   (27), 

com R = Resistência AC da isolação para a freqüência ω . Considerando a capacitância 

0C no vácuo, temos: 

VCjcI 0
'. ωε=  e 0

" ... CrI rεω=    (28). 

É apresentada na Figura 19 representação por circuito série. 
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Figura 19 – Representação série de dielétricos 

 

( ) 0
'"

'

..

.

1
1

Cj

Cj
R

Y rr ωεε

ω

+=
+

=     (29). 

Esta representação é pouco empregada. 

 

 

1.7 COMPORTAMENTO ELÉTRICO 

 

 

Para emprego de materiais poliméricos sólidos como isolantes elétricos, é 

fundamental o conhecimento dos processos dos mecanismos de condução e ruptura 

elétrica. 

Quando submetidos a elevados campos elétricos, os isolantes poliméricos 

polarizam-se e podem apresentar movimentação de cargas livres, formação de cargas 

espaciais que interferem em sua rigidez elétrica e na dissipação de energia no material. 

Como foi visto nos itens anteriores, a polarização de dielétricos é uma forma de 

ordenamento espacial de partículas eletricamente carregadas em seu interior, sob a 

ação de um campo elétrico. 
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A polarização e a corrente de condução que se estabelece no dielétrico são 

causadas pelo movimento de partículas eletricamente carregadas. Durante a 

polarização, as cargas ligadas às moléculas da matéria são postas em movimento. No 

entanto, essas cargas não podem deixar os limites da molécula, enquanto a condução 

é realizada pelo movimento de portadores com cargas livres. 

A condução é determinada pela presença de pequenas quantidades de 

impurezas e não é atribuída a substancia básica do dielétrico. A polarização pode ser 

vista como o deslocamento elástico das cargas no interior da matéria (corrente de 

deslocamento). Quando a tensão aplicada é retirada as cargas tendem a retornar a sua 

posição inicial. 

A corrente capacitiva pode existir no dielétrico por um longo período de tempo 

sob a ação de um campo elétrico alternado. A corrente de condução coincide em fase 

com a tensão aplicada, enquanto a corrente de deslocamento está adiantada da 

tensão. 

Os estudos experimentais que têm sido desenvolvidos mostram que inúmeros 

fatores influenciam o processo de ruptura elétrica, e podem ser associados não só às 

impurezas que permeiam um composto isolante, mas também à existência de cargas 

espaciais e ainda à morfologia das cadeias poliméricas, ou seja, sua cristalinidade. 

Como exemplo, associa-se a rigidez elétrica do polietileno ao seu grau de 

cristalinidade, que diminui com o crescimento das regiões amorfas ou semicristalinas no 

composto. 

No entanto, para a maioria das aplicações, as falhas elétricas são influenciadas 

por projeto, impurezas, ambiente de uso e tensão de aplicação. No trabalho de Robert 

Furnié [2] é citado que, caso sejam tomadas ações para prevenir a intervenção dos 

mecanismos associados às falhas, será possível medir a tensão de ruptura conhecida 

como rigidez intrínseca do material, pois esses agentes de falha mascaram 

completamente qualquer efeito que a natureza do material possa apresentar. 

Na Figura 20 é representada esquematicamente a isolação, como uma cadeia de 

elos, da qual se pode abstrair que a probabilidade de falha do conjunto é caracterizada 

por aproximação a um elo mais fraco. 
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Figura 20 – Representação esquemática da isolação. 

 

 

Assim, pode-se reconhecer que, para um aumento da área ou volume do 

material, a possibilidade da ocorrência de um elo mais fraco também aumenta. 

Na Figura 21, relaciona-se o efeito da existência de agentes de falha na rigidez 

dielétrica do material e, quando se eliminam esses agentes, passa-se ao domínio 

intrínseco da rigidez, à qual, filosoficamente, pode até mesmo ser considerada como 

infinita. Para o polietileno reticulado, a rigidez intrínseca é provavelmente 1000 kV/mm. 
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Figura 21 – Probabilidade cumulativa de falhas de a mostras de LDPE. 

 

Para a avaliação da vida de um cabo, ou seja, sua probabilidade de falha quando 

em operação, é empregada à distribuição estatística de Weibull, que leva em 

consideração a existência do elo mais frágil. 

Esta abordagem, portanto, considera a influência causada pelas impurezas à 

natureza homogênea da isolação, não sendo consideradas as agressões que 

porventura existam no ambiente de instalação. Está baseada, portanto, nos seguintes 

aspectos [2]
: 

( )






































−=

000

exp1
L

L

E

E

t

t
tp

ba

   (30), 

onde: 

a : grau de dispersão do tempo de cada perfuração; 

b : grau de uniformidade do isolamento; 

0E : gradiente máximo para ( ) 632,0=tp ; 

0L : comprimento de referência; 

0t : tempo de referência para 0E . 
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Para uma dada probabilidade de falha, a seguinte lei de vida é obtida: 

n
a

b

V

V

V

V

t

t







=






= 00

0

  (31), 

onde, quanto maior o valor de n, maior a vida, como mostrada graficamente na Figura 

22: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Curva de vida 

 
 

1.7.1 Descargas Parciais Internas 

 

 

Em dielétricos líquidos e gasosos, após a ruptura elétrica e a tensão aplicada ser 

removida, a mobilidade das partículas do isolante permite que a porção que sofreu a 

descarga recupere integralmente sua rigidez elétrica. Nos dielétricos sólidos, ao 

contrário dos outros dielétricos, a ruptura elétrica representa a destruição do dielétrico 

na porção onde se realizou. 

As descargas parciais internas nos isolantes ocorrem devido à existência de 

microvazios ou devido a heterogeneidade do material com pontos de elevada 

condutividade, ou ainda, ocorrem nas imperfeições das interfaces de isolantes 

dispostos em camadas como ocorre nas protusões das semicondutoras junto ao 

isolante. Esses defeitos levam à concentração das linhas de campo elétrico nas suas 

proximidades. 
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Essa concentração de linhas de campo dá inicio ao processo de descargas 

parciais que erodem as cavidades no interior do dielétrico até a sua perfuração. Pode-

se verificar, na Figura 23, que a existência de um vazio no interior de um dielétrico 

submetido a um campo elétrico levará à concentração do campo elétrico no material na 

razão inversa das constantes dielétricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Descargas parciais em cavidades 

 

As solicitações elétricas e os fenômenos associados à ionização e às descargas 

parciais mais conhecidos que ocorrem nos isolantes sólidos, como o polietileno, são a 

arborescência elétrica em água. 

 

 

1.7.2 Arborescência Elétrica 

 

 

Este fenômeno de pré-ruptura elétrica está associado principalmente à existência 

de vazios e impurezas no interior da isolação e com a ocorrência de descargas parciais 

quando o dielétrico é submetido a um campo elétrico. 

As descargas parciais causam o aquecimento de pontos localizados, conforme 

foi visto no item anterior. Este processo de degradação é reconhecido através da 
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formação de canais a partir do ponto de origem, que apresentam a forma de um 

arvoredo, como pode ser visto na Figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

a) tipo árvore   b) tipo bucha 

 

Figura 24 – Representação de arborescências 

 

 

As arborescências elétricas produzem cavidades em forma de canais, com 

encaminhamento paralelo ao campo elétrico aplicado, e são resultantes da 

decomposição de material. 

De acordo com Bartinikas Eichhoin [1], este fenômeno pode ser controlado 

quando são aprimoradas as técnicas de produção, como a tripla extrusão, limpeza do 

material e do processamento, e a adoção de aditivos, como a acetofenona, que inibem 

reações iônicas necessárias ao desenvolvimento da arborescência. 

 

 

1.8 Arborescência em Água 

 

 

A arborescência em água tem relacionamento à difusão de umidade ou vapor de 

água pelo dielétrico, comum aos materiais poliméricos, que apesar da aparência 

consistente e da baixa permeabilidade, têm essa característica. Diferente da 
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arborescência elétrica (que apresenta um crescimento rápido levando à ruptura do 

polietileno em pouco tempo) a arborescência em água tem crescimento lento e a 

ruptura do material ocorre com seu processo de envelhecimento, segundo algumas 

referências, ao redor dos dez anos de vida. 

A arborescência em água consiste de caminhos filamentares [1] entre pequenas 

cavidades, paralelos ao campo elétrico, pelos quais a umidade penetra sob a ação de 

um gradiente elétrico. A umidade pode estar no estado líquido ou a vapor, e, com a 

temperatura de trabalho do dielétrico, os pontos com água serão os mais quentes e, 

portanto submetidos a alta pressão e grande concentração de campo elétrico. Estas 

condições levam o vapor de água a se difundir a partir do ponto inicial para as 

proximidades. 

Os estudos mais recentes têm sugerido que a morfologia tem importante papel 

no crescimento dessas arborescências. No entanto, pode-se dizer que esse fenômeno 

não é ainda conhecido em detalhes, apesar de serem conhecidos aditivos que 

conferem alguma resistência ao crescimento de arborescência em água. 

 

 

1.9 COMPORTAMENTO TERMOMECÂNICO 

 

 

Um isolante sujeito à ação de um campo elétrico tem sua temperatura 

aumentada. Geralmente a condutividade é elevada com a temperatura e, portanto, 

aumenta seu fator de perdas, podendo levar o dielétrico à instabilidade térmica, quando 

a taxa de crescimento da temperatura exceder a taxa de perda de calor do dielétrico. 

Normalmente, não é necessário que todo o volume do dielétrico seja aquecido 

para ocorrer a ruptura térmica. É suficiente que uma pequena porção do dielétrico tenha 

aumentado seu fator de perdas e, por conseguinte, ser levado a uma temperatura que 

cause sua ruptura, por instabilidade térmica. 

Para que não haja colapso do dielétrico por instabilidade térmica, é necessário 

que haja equilíbrio térmico e, para tanto, segundo Marcio Antonio Sens [3], é necessário 

satisfazer a equação da continuidade térmica. 
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( )gradTkdivdt
dt

dT
CE v .2 ++=σ   (32). 

onde: 

:σ  Condutividade volumétrica 

δδδωσ tg... '
0=  (33); 

:vC   Capacitância térmica; 

:k  Condutividade térmica; 

:
dt

dT
 Taxa de variação da temperatura; 

:gradT  Gradiente de temperatura no dielétrico. 

De acordo com a norma IEC-216, a vida L para uma dada temperatura T segue a 

lei de Arrhenius, ilustrada na Figura 25, na forma: 

 

RT

E
AL +=log   (34) 

onde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Envelhecimento térmico (Arrhenius) 
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Segundo Kuffel e Zaengl [4], um cabo isolado em XLPE, quando aquecido acima 

do ponto de fusão cristalina e a seguir resfriado à temperatura ambiente, tem as suas 

dimensões iniciais alteradas. Na direção radial, sob o efeito da temperatura, o material 

se dilata. Quando o material retorna à temperatura ambiente, ele se apresenta 

expandido na direção longitudinal. 

A Figura 26 mostra esquematicamente esse fenômeno, por meio de um modelo 

elástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Modelo em mola do efeito da fusão crist alina nas dimensões do polietileno. 

 

A mesma referência afirma que o comportamento mecânico do polietileno está 

relacionado ao grau de cristalinidade, aos aditivos inorgânicos que afetam o módulo de 

tensão de alongamento, e ao grau de reticulação que afeta a sua elasticidade. 

Para solicitações de temperaturas continuas, o PE mantém suas características 

normais a 80 oC , o HDPE a 90 oC e, no caso do XLPE, adverte para o cuidado com a 

fixação da temperatura de regime e sobrecarga, devido a sua significativa perda de 

módulo de tensão de alongamento, próximo ao ponto de fusão de cristalinidade que 

corresponde a 103 oC. 

O comportamento mecânico de dielétricos apresenta maior interesse nos 

estudos de cabos de energia, quando são empregados sistemas de isolação com 

materiais de diferentes constantes dielétricas. 
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As forças mecânicas que aparecem nos dielétricos sob à ação de um campo 

elétrico tendem a deformar o dielétrico. Essas forças, atuando em partículas do meio 

isolante, tendem a comprimi-lo na direção do campo elétrico e o expandem na direção 

transversal do campo. Em dielétricos homogêneos, essas forças são equalizadas no 

seu interior. Somente atuam na interface de vários meios, podendo provocar 

imperfeições, como perda de aderência e formação de vazios, principalmente quando 

submetidos a elevados gradientes de tensão (impulso de tensão) e a ciclos térmicos. 

 

 

1.10 COMPORTAMENTO QUÍMICO 

 

 

Os ambientes de emprego de isolantes elétricos interferem decisivamente no seu 

desempenho, devido às agressões a que estão sujeitos, principalmente nas camadas 

externas. 

Os efeitos químicos considerados referem-se à oxidação, compatibilidade 

(difusão de componentes) e corrosão e por agentes químicos externos. 

A oxidação tem grande importância no envelhecimento de polímeros, afetando 

as propriedades mecânicas e participando dos processos de arborescência em água. 

Na produção de polímeros são empregados aditivos antioxidantes. São realizados 

ensaios de caracterização mecânica para determinação do conteúdo de antioxidantes, 

antes e após envelhecimento térmico, e para verificação da estabilidade das 

propriedades dos polímeros. 

O deslocamento e a difusão de íons de aditivos inibidores, no interior do meio 

isolante, podem também afetar a aderência entre a isolação e a semicontudora dos 

cabos de energia. Como normalmente os aditivos empregados têm características 

iônicas, esse deslocamento pode causar reações químicas e provocar a deterioração 

do isolante. A compatibilidade dos diversos aditivos é, normalmente, verificada em 

ensaios. 
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1.11  ENVELHECIMENTO CLIMÁTICO 

 

 

O emprego de dielétricos isolantes em ambientes externos resulta, para esses 

materiais, a função de também suportar a solicitação solar, principalmente da radiação 

ultravioleta. 

Diversos aditivos são empregados para conferir ao isolante resistência a UV 

Entre eles, o negro de fumo pode ser empregado ao composto isolante na forma de 

partículas de carbono, obtidas por queima de material orgânico. 

Algumas avaliações devem ser realizadas para verificação da manutenção das 

propriedades do composto isolante básico após ter sido difundida uma carga de aditivo 

anti-UV Entre os ensaios que normalmente são realizados, é verificada a resistência à 

tração e do alongamento à ruptura antes e após o envelhecimento climático em 

câmaras de intemperismo. Essas câmaras reúnem um conjunto de solicitações como a 

névoa salina, elevação de temperatura e radiação de ultravioleta em ciclagens diárias. 

No caso do negro de fumo, por ser um material condutor, a verificação à resistência ao 

trilhamento elétrico após envelhecimento também permite verificar a manutenção das 

propriedades iniciais do composto. 

No Brasil, com clima tipicamente tropical, a incidência de ultravioleta é um fator 

de envelhecimento bastante preocupante, quando são considerados os padrões de 

radiação dos países-origem das tecnologias em uso. 

No entanto, não há consenso, nem é ainda possível o estabelecimento de 

métodos de ensaios laboratoriais que correlacionem os resultados obtidos com os 

efeitos sofridos pelos materiais poliméricos em campo. Também não é ainda possível 

estabelecer um modelo através de ensaios que permitam predizer a vida útil do material 

numa dada instalação. 

Os ensaios atualmente disponíveis permitem uma análise comparativa entre os 

diversos compostos existentes, para identificação daqueles que apresentam maior 

resistência nos ambientes de emprego. A vida útil e a probabilidade de falha também 

podem ser avaliadas por modelos que procuram se aproximar das condições de campo.  
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APÊNDICE B – RESULTADO DE CÁLCULO COMPARATIVO 

EFETUADOS PELO SISTEMA DE MEDIÇÃO E TRATAMENTO DE 

DADOS UTILIZADOS (REMOTA) E CÁLCULO EFETUADO COM OS  

DADOS COMPLETOS (EXCEL) 

 

 

 São apresentados, nos histogramas das Figuras de 1 a 6, resultados dos 

cálculos comparativos efetuados para a componente fundamental da corrente e para as 

terceira e quinta harmônicas, visando comprovar a validade do sistema de medição e 

de tratamento de dados utilizado nos ensaios de laboratório e a variação obtida. Para 

tanto, são apresentados os valores registrados pelo sistema de medição e tratamento 

de dados (Remota), descrito no histograma como ADTS (empresa que construiu a 

Remota), para os valores de pico da corrente de fuga, e os respectivos valores 

calculados (Excel), considerando a totalidade dos dados aquisitados. Pode-se notar nos 

histogramas apresentados nas Figuras 2, 4 e 6  - que apresentam a relação entre os 

valores medidos pela Remota (ADTS) e calculado (Excel), para a componente 

fundamental da corrente e para as terceira e quinta harmônicas - que os resultados são 

muito próximos de 1, o que revalida os cálculos efetuados pelo sistema de medição e 

tratamento de dados utilizados (Remota).      
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Figura 1 – Valores de pico da componente fundamenta l calculados pela Remota (ADTS) e 
calculados utilizando a totalidade dos dados aquisi tados (Excel). 

 

 

Figura 2 – Relação entre os valores de pico da comp onente fundamental calculados pela Remota 
(ADTS) e calculado (Excel). 
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Figura 3 – Valores de pico da terceira harmônica ca lculados pela Remota (ADTS) e calculados 
utilizando a totalidade dos dados aquisitados (Exce l). 

 

 
 

Figura 4 – Relação entre os valores de pico da terc eira harmônica calculados pela Remota (ADTS) 
e calculado (Excel). 
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Figura 5 – Valores de pico da quinta harmônica calc ulados pela Remota (ADTS) e calculados 
utilizando a totalidade dos dados aquisitados (Exce l). 

 
 

 

Figura 6 – Relação entre os valores de pico da quin ta harmônica calculados pela Remota (ADTS) e 
calculado (Excel). 
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APÊNDICE C – DETALHES DE INSTALAÇÃO EM CAMPO DA UNI DADE 

DE MONITORAMENTO DE REDE COMPACTA DE MÉDIA TENSÃO 

COM ESPAÇADORES (UMRC) 

 

 

A) Local Escolhido para a Instalação do Protótipo e m Campo. 

 

O local escolhido para a instalação do dispositivo foi na rede compacta existente 

defronte a Praia da Bica na Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro.  Maiores 

detalhes do local de instalação podem ser vistos nas Figuras 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Vista da rede e do local escolhido para a instalação do protótipo
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Figura 2 – Nova vista da rede e do local escolhido para a instalação do protótipo 

 

B) Detalhes de Instalação do Protótipo em Campo 

 

B.1) Detalhe de Montagem do Protótipo na Caixa 

 

Na Figura 3 pode ser visto, na parte superior esquerda da caixa, a Unidade de 

Monitoramento de Rede Compacta de Média Tensão com Espaçadores (UMRC); na 

parte superior direita, uma fonte universal FU2V, que permite utilizar o equipamento em 

uma faixa de 90 a 260 Vac, e os disjuntores de proteção e de alimentação do 

dispositivo; na parte inferior esquerda, estão os bornes para ligação dos cabos coaxiais 

que irão coletar a corrente de fuga dos espaçadores (total de 4 espaçadores). No canto 

inferior direito, vê-se o ponto de fixação do cabo terra na caixa.  
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Figura 3 – Detalhe da distribuição dos componentes do dispositivo (protótipo) fixo na caixa 

 

B.2) Detalhe de Fixação da Caixa no Poste 

 

Nas Figuras 4, 5 e 6 são mostrados detalhes de fixação da caixa ao poste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Detalhe de fixação da caixa ao poste pel a turma de linha viva de uma empreiteira da 
Light. 
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Figura 5 – Detalhe de fixação da caixa em duas cint as instaladas no poste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Detalhe da mão francesa utilizada para f ixação da caixa na cinta instalada no poste. 
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B.3) Detalhe de Fixação do Cabo Coaxial 

 

Para instalação do cabo coaxial (que tem por objetivo a coleta da corrente de 

fuga que ocorre no espaçador e seu transporte até o dispositivo de medição) foi 

adotado o seguinte procedimento: 

� Inicialmente, os espaçadores (total de 4) foram isolados do condutor neutro de 

sustentação utilizando-se fita isolante autofusão, com o objetivo de evitar perda de 

corrente de fuga pelo condutor neutro. Sobre a fita autofusão foi colocada fita 

isolante com o objetivo de protegê-la da radiação ultravioleta. Na Figura 7 podem 

ser vistos maiores detalhes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Detalhe de instalação da fita autofusão e da fita isolante sobre o condutor neutro. 

 

� Sob o espaçador e sobre a fita isolante foi instalado um cabo coaxial para coleta da 

corrente de fuga. Para tanto, foi preparado um pedaço de cabo coaxial, sendo que 

no seu lado esquerdo foi fixado um pedaço de fita de cobre e no lado direito foi 

instado um conector BNC (fêmea), sendo que estas conexões protegidas com fita 

autofusão e fita isolante, conforme pode ser visto nas Figuras 8 e 9. A fita de cobre 

foi então fixada sobre a fita isolante, sendo o espaçador instalado sobre a mesma e 
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o pedaço de cabo coaxial foi fixado no neutro com fita isolante e presilha polimérica 

para evitar problemas mecânicos com a conexão, devido a ocorrência de vibração, 

conforme pode ser visto na Figura 10. 

�  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Detalhe do pedaço de cabo coaxial com a fita de cobre e o conector BNC (fêmea) 
instalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Detalhe de instalação da fita autofusão e da fita isolante sobre a terminação do cabo 
coaxial. 
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Figura 10 – Detalhe de fixação do cabo coaxial no c ondutor neutro. 

 

� Um outro pedaço de cabo coaxial foi preparado colocando-se um conector BNC 

(macho) em uma das pontas. Este pedaço de cabo coaxial é conectado ao BNC 

(fêmea), sendo ambos isolados com fita autofusão e fita isolante, fixos no condutor 

neutro de sustentação dos espaçadores e levado até a caixa para serem ligados aos 

bornes da UMRC. Nas Figuras 11, 12 e 13 podem ser vistos maiores detalhes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Detalhe de fixação do cabo coaxial ao l ongo do condutor neutro. 
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Figura 12 – Detalhe de fixação do cabo coaxial no p oste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Detalhe de fixação dos cabos coaxiais e  do cabo de terra (fio branco na parte inferior a 
direita) no borne do dispositivo. 
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B.4) Detalhe de Fixação do Sinalizador Eletromecâni co na Caixa 

 

Na Figura 14 podem ser vistos maiores detalhes da fixação do sinalizador 

eletromecânico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Detalhe de fixação do sinalizador eletr o-mecânico na caixa. 

 

B.5)  Detalhe de Ligação do Dispositivo à Rede de E nergia da Light 

Na Figura 15 pode ser visto detalhe de ligação de um cabo concêntrico no 

disjuntor. Nesse caso, o aparelho foi ligado em 110 Volts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Detalhe de ligação de um cabo concêntri co no disjuntor. 
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B.6)  Detalhe de Operação dos Leds  que Indica o Estado do Sinalizador 

 

No canto superior esquerdo da Figura 16 pode ser visto detalhe da sinalização 

dos leds que indicam o estado do sinalizador eletro-mecânico.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 – Detalhe de operação dos Leds  

 


