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RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados de pesquisa realizada pelo Cepel para a Chesf, visando o desenvolvimento 
de metodologia de monitoração de isoladores poliméricos em serviço. Foram utilizados isoladores de 138 kV, de 
borracha de silicone, fabricados com defeitos previamente definidos, objetivando facilitar a avaliação do seu efeito 
no comportamento dos mesmos, através do uso dos equipamentos de termovisão e de visualização de corona. 
São descritas a metodologia empregada na pesquisa, bem como a análise dos resultados obtidos dos ensaios de 
laboratório. É definida uma metodologia para monitoração de isoladores no campo, considerando as 
características próprias dos ambientes campo e laboratório. 
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1. INTRODUÇÃO 

A crescente aplicação de isoladores poliméricos nas linhas de transmissão do sistema da Chesf, desde 69 kV até 
500 kV, tem exigido dos seus técnicos não só um maior conhecimento das características deste tipo de isolador 
como também um maior controle sobre sua utilização nas diversas regiões de sua concessão. 

A Chesf, com mais de 15 mil unidades instaladas, identificou a necessidade de implementar pesquisa para 
desenvolvimento de metodologia de monitoração de isoladores poliméricos em serviço, visando estabelecer uma 
maior confiabilidade do seu sistema de transmissão de energia elétrica. 

No âmbito mundial, há uma preocupação significativa sobre este assunto, já que a dificuldade de identificar com 
antecedência unidades com defeitos que venham a comprometer a integridade das linhas de transmissão é 
grande. Diversas investigações foram realizadas em laboratório visando estabelecer, dentre os métodos de 
monitoração existentes, linhas de atuação que possam ser aplicadas no campo. 

A partir de consultoria internacional, a Chesf adquiriu equipamentos de termovisão e de visualização de corona 
que, aplicados juntamente, permitem avaliar o desempenho de isoladores poliméricos. A técnica é baseada na 
geração de calor por efeito Joule que ocorre quando existe algum defeito interno ou externo. Como normalmente 
aos problemas externos estão também associados a presença de corona ou arcos elétricos, existe a possibilidade 
de identificar se o calor é gerado interna ou externamente. Esta técnica de inspeção é vantajosa porque pode ser 
feita a partir do solo, sem a necessidade de escalar as estruturas, diminuindo seu tempo de execução e, 
conseqüentemente, o custo associado.  

Embora seja durante à noite ou madrugada, quando a umidade é maior, que o aumento da corrente de fuga 
intensifica o efeito corona e de arcos de banda seca, a tecnologia desenvolvida no equipamento de visualização 
de corona possibilita a realização de inspeção diurna, filtrando a radiação luminosa visível e permitindo a 
visualização da radiação ultravioleta oriunda das descargas elétricas. 
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Para a avaliação em laboratório, isoladores de 69 kV e de 138 kV, ambos com revestimento em borracha de 
silicone, foram fabricados com diferentes tipos de defeitos pré-definidos que caracterizam possíveis problemas 
que podem ocorrer com isoladores no campo.  

Foram realizados estudos sobre a influência dos defeitos na alteração da distribuição de campo elétrico, sobre o 
efeito de descargas parciais e de propagação de calor que identificam a degradação dos isoladores (estes dois 
últimos não tratados aqui). Defeitos como falta de aderência e presença de elemento condutivo mostraram ter 
maior influência. 

Os isoladores de 138 kV foram submetidos a ensaio de 5000 horas sob névoa salina para acelerar o processo de 
degradação e permitir a elaboração de critério de identificação de unidades com defeito.  

Foram monitoradas também as correntes de fuga nos isoladores durante todo o ensaio sob névoa,  permitindo o 
acompanhamento do desempenho elétrico das unidades. 

Paralelamente, foram avaliadas a cada 1000 horas de ensaio, amostras de material polimérico retiradas das aletas 
de algumas unidades para a verificação das alterações estruturais nos níveis macroscópico e microscópico que 
ratifiquem as mudanças no desempenho observado. 

Ao final do ensaio, todas as amostras foram avaliadas por meio de ensaio de ultra-som com objetivo de identificar 
a evolução dos defeitos criados. 

Os resultados obtidos mostram que a presença de defeitos pode ser identificada com a utilização dos 
equipamentos, contudo, a aplicação no campo requer cuidados adicionais devido aos aspectos particulares 
associados às condições do ambiente e também no uso adequado dos equipamentos. 

 
2. METODOLOGIA DO ENSAIO 

O ensaio de diagnóstico das técnicas de monitoração foi realizado na câmara de neblina, utilizando como objetos 
de ensaio isoladores poliméricos de 138 kV fabricados com defeitos pré-definidos.  

Foram ensaiadas 6 unidades ao todo, sendo 5 com defeito e uma unidade perfeita. 

Os procedimentos para a execução deste ensaio foram estabelecidos como mostrado na Figura 1. 

 

FIGURA 1 - Procedimento semanal para o ensaio de 5000 horas no laboratório 
 

A duração do ensaio foi de 7 meses (aproximadamente 5000 horas). A salinidade da névoa foi estabelecida 
inicialmente em 28 g/l, e os isoladores foram energizados com a tensão de  80 kV  (= 138/√3 kV) 

Como visto na Figura 1, nos períodos em que não havia névoa (incluem-se aqui os dias de feriado) os isoladores 
foram energizados com a tensão de 100 kV. 

Em cada um dos isoladores foi monitorada a corrente de fuga, durante todo o ensaio, usando como critério de 
medição o registro da distribuição dos pulsos em faixas de corrente entre 10 e 500 mA bem como os seus valores 
máximos, em ambas as polaridades. 

Para eliminar o efeito de alguma influência no posicionamento dos isoladores na câmara, foi realizado um rodízio 
entre as amostras durante o ensaio, passando cada uma por todas as posições. A Figura 2 apresenta o arranjo 
das unidades no início do ensaio. 
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FIGURA 2 – Arranjo dos isoladores na câmara de neblina 

 

A monitoração indicada na Figura 1 foi feita utilizando os equipamentos de termovisão e de visualização de 
corona. O fato de os isoladores terem estado submetidos à tensão elétrica sem a presença de névoa, por 16 horas 
pelo menos, teve como objetivo minimizar a presença de corrente de fuga e, por conseqüência, o efeito de 
dissipação de calor gerado por ela, permitindo que os pontos quentes observados nos isoladores refletissem a 
existência dos defeitos. 

A cada 1000 horas do ensaio, foram retiradas amostras das aletas para os ensaios microestruturais de 
acompanhamento da degradação do material do revestimento, conforme detalhado em [1].  

Devido à intensa atividade elétrica superficial, após dois meses do início do ensaio, a salinidade da névoa foi 
reduzida para 7 g/l, de modo a não produzir uma degradação no material que pudesse interferir no processo de 
avaliação dos defeitos internos, objetivo do projeto. 

Concluídas as 5000 horas previstas, os isoladores foram submetidos a um ensaio de ultra-som para avaliar se 
houve algum tipo de evolução dos defeitos em virtude do estresse elétrico a que ficaram submetidas as unidades. 

2.1. Isoladores com defeitos 

O fabricante dos isoladores produziu unidades de borracha de silicone de 138 kV com os seguintes defeitos: 

• fio de cobre de 1 mm de diâmetro, com 10 cm de comprimento, inserido na superfície do bastão no sentido 
longitudinal, em contato com a ferragem do lado fase, simulando um defeito condutivo ocorrido durante a 
operação (isoladores 1 e 2); 

• fio de cobre de 1 mm de diâmetro, com 10 cm de comprimento, inserido na superfície do bastão no sentido 
longitudinal, a 10 cm de distância da ferragem do lado fase, simulando um defeito condutivo em potencial 
flutuante ocorrido durante a operação (isoladores 3 e 4);  

• uma seção circular de 10 cm de comprimento sem aderência entre o revestimento e o bastão, a partir da 
ferragem do lado fase, indicando uma falha de fabricação (isoladores 5 e 6);  

• uma seção circular de 10 cm de comprimento sem aderência entre o revestimento e o bastão, a 10 cm de 
distância da ferragem do lado fase, indicando uma falha de fabricação (isoladores 7 e 8); e  

• uma seção semicircular de 1 cm de comprimento, sem revestimento, após a primeira aleta do lado fase, 
expondo o núcleo, caracterizando um problema de vandalismo durante a operação (isoladores 9 e 10). 

O Relatório Técnico emitido pelo fabricante [2] mostra os detalhes da fabricação das unidades indicadas acima. 

Os isoladores submetidos ao ensaio na câmara foram: 2, 3, 5, 8, 9 e 11, sendo este último o isolador perfeito. 
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Em estudo teórico de avaliação de campo elétrico, realizado pelo fabricante [3], foi indicado que os defeitos 
condutivos (inserção do fio de cobre) seriam os mais graves produzindo campos intensos que poderiam causar a 
perfuração do revestimento ou danos no bastão. O defeito de falta de aderência seria menos prejudicial sob este 
ponto de vista, mas mereceria igualmente atenção. 

2.2. Equipamentos de monitoração 

A escolha dos equipamentos adquiridos pela Chesf para esta aplicação se baseou em experiências da própria 
Chesf bem como em demonstrações realizadas pelos fabricantes dos produtos, tendo sido inicialmente discutido 
com o consultor internacional as principais características necessárias. 

Para a visualização de corona foi adquirido o equipamento Daycor II, fabricado pela Ofil, empresa israelense, cuja 
principal característica é poder ser utilizado sob qualquer condição de iluminação externa. Sua aplicação noturna, 
contudo, exige uma fonte de luz adicional iluminando o objeto a ser inspecionado, de modo a facilitar o ajuste do 
foco. Equipamento de fácil manuseio, tem uma tela para visualização e exige que seja usado juntamente com um 
gravador para armazenagem das informações. Neste sentido, foi adquirido também um gravador magnético da 
marca Sony, que utiliza fitas Hi 8. 

O equipamento de termovisão adquirido, uma câmera de infravermelho, foi o modelo P60, da Flyr. Permite a 
armazenagem de fotos termográficas que podem ser tratadas posteriormente, com softwares do fabricante. Tem 
acessórios que aumentam a capacidade de observação. 

Para as visualizações de corona o equipamento foi ajustado para um ganho de 120. Os valores de entradas para 
calibração do equipamento de termovisão foram ajustados a partir dos dados ambientais da câmara de neblina, 
sendo assumido o valor de 0,96 para o fator de emissividade da borracha dos isoladores. 

Para facilitar a comparação entre as imagens termográficas e as de corona armazenadas em forma de filmes, em 
fitas magnéticas, foi necessária a digitalização destes e sua posterior transformação em imagens fixas. O critério 
utilizado para a obtenção das imagens foi gerar a foto manualmente no momento em que se identificava ter o 
processo alcançado o máximo de fótons/minuto, durante a visualização do filme.  

Todas as imagens foram feitas considerando como referência os pontos quentes registrados pelo equipamento de 
termovisão. A Figura 3 mostra respectivamente imagens de corona e de termografia obtidas simultaneamente para 
o isolador perfeito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 

               (a)         (b) 
 

FIGURA 3  - (a) Imagem obtida com o equipamento de visualização de corona e (b) imagem obtida com 
equipamento de termovisão. Ambas do isolador perfeito 

 

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O efeito corona é um fenômeno associado a campo elétrico e caracterizado por emissão de raios ultravioleta que 
ocorre próximo à superfície do objeto sob análise, e com alguma dissipação de potência em função de sua 
intensidade. A presença de gotículas de água é um elemento ativador deste processo, que inclui os isoladores de 
borracha de silicone, que possuem a característica de hidrofobicidade, na lista de componentes do sistema 
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elétrico susceptíveis a este fato. A periodicidade do efeito, associada à sua intensidade podem causar danos 
irreversíveis ao material do revestimento, conforme [4]. 

Defeitos internos no isolador polimérico geralmente estão associados à presença de bolhas de ar onde ocorrem 
arcos parciais que geram calor e geralmente terminam por causar a perfuração do revestimento e, 
conseqüentemente, a exposição do núcleo, no caso de a bolha ser junto ao corpo do isolador, tornando o isolador 
vulnerável à ação da umidade e reduzindo sua suportabilidade mecânica. 

Uma atividade elétrica vinculada à presença de corrente de fuga na superfície do isolador produz tanto radiação 
ultravioleta quanto calor, por dissipação de potência na camada poluente condutiva. Este processo pode causar 
danos no material do revestimento, em função de sua freqüência e intensidade. 

Baseado nestas situações, há quatro combinações para se analisar, a partir das inspeções em questão: 

a) se há pequena ou nenhuma atividade elétrica na superfície do isolador e dissipação de calor com baixa 
intensidade, refletida em pequena alteração da temperatura no ponto observado, pode-se dizer que o isolador 
não tem problemas;  

b) se há pequena ou nenhuma atividade elétrica na superfície do isolador e se verifica simultaneamente a 
presença de calor em determinado ponto, com a medição de grande diferença de temperatura, pode-se 
afirmar que há algum tipo de defeito interno no mesmo; 

c) se há grande atividade elétrica na superfície do isolador e baixa dissipação de calor, o isolador não tem 
problemas iminentes, mas uma continuidade neste processo pode acarretar degradação do revestimento;  

d) se há grande atividade elétrica na superfície do isolador e simultaneamente dissipação de calor no mesmo 
ponto, criando significativa diferença de temperatura, é necessária uma investigação adicional para identificar 
se a potência dissipada é devido à existência de corrente de fuga associada à presença de banda seca. 
Neste caso, será necessário uma outra inspeção em momento que não houver corrente de fuga para a 
confirmação ou não da existência do defeito. 

Conforme indicou o estudo de campo elétrico [3], os isoladores 2 e 3 foram os que apresentaram maior 
caracterização do defeito durante o ensaio. O isolador, cujo fio de cobre estava conectado diretamente à ferragem, 
sofreu um processo de degradação que perfurou o revestimento e derreteu o fio, ainda nas primeiras 1000 horas 
de ensaio. O acompanhamento do ensaio indicou que o defeito não progrediu externamente. 

Como tentativa de relacionar as duas medições, foram utilizados os valores correspondentes aos dados 
fótons/min, obtidos da inspeção de corona, e diferença de temperatura, a partir do equipamento de termovisão, 
para cada isolador, ou seja, grandezas quantificáveis obtidas das imagens geradas, como visto na Figura 3 
mostrada anteriormente (10066 fótons/min e 4 K de diferença de temperatura). 

Esta análise permite a esquematização dos resultados da forma como mostrada na Figura 4, onde os quatro 
quadrantes representam as características indicadas como possíveis situações de serem encontradas nas 
inspeções. 
 

Muito corona e baixa 
dissipação de calor 

Isolador sem         
problema iminente 

Muito corona e alta 
dissipação de calor 

Investigação         
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Pouco corona e baixa 
dissipação de calor 

Isolador sem         
problema 

Pouco corona e alta 
dissipação de calor 

Isolador com         
problema 

 Diferença de temperatura 

      FIGURA 4 - Esquematização dos resultados para análise 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A definição dos limites depende da identificação da transição entre os quadrantes, contudo, como não se conhece 
perfeitamente este efeito, não se pode estabelecer valores pontuais como base para esta definição. 

Considerando como referência o isolador perfeito, podem-se analisar os resultados, assumindo como limites entre 
os quadrantes os intervalos (3000 + 1000) fótons/min e (6 + 1) K, respectivamente para os efeitos corona e de 
aquecimento. Desta forma, os resultados obtidos podem permitir a avaliação dos isoladores quanto à intensidade 
dos problemas, a partir da análise dos próprios defeitos conhecidos. 

Assim, os resultados obtidos para análise são mostrados como nas Figuras 5 a 10, onde os limites das faixas 
vertical e horizontal estão indicando os limites estabelecidos acima. 
 

FIGURA 5 - Resultados obtidos com o isolador perfeito FIGURA 6 - Resultados obtidos com o isolador com o 
núcleo exposto 

FIGURA 7 - Resultados obtidos com o isolador com 
falta de aderência do revestimento distante da ferragem 

FIGURA 8 - Resultados obtidos com o isolador com 
falta de aderência do revestimento junto à ferragem 

FIGURA 9 - Resultados obtidos com o isolador com fio 
de cobre inserido no bastão, afastado da ferragem 

FIGURA 10 - Resultados obtidos com o isolador com fio 
de cobre inserido no bastão, junto à ferragem 
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O isolador sem defeito apresenta uma grande concentração de resultados no quadrante que se refere à pouca 
atividade corona e pequena alteração na temperatura, o que também é observado nos demais isoladores. A maior 
parte destes resultados se refere ao período em que o grau da salinidade foi de 7g/l.  

A existência de sal, observada em determinados pontos do isolador a partir de inspeção visual, absorvendo a 
umidade do ambiente, devido à sua característica hidrofílica, reforça a idéia de que, mesmo sem a presença de 
corrente de fuga no isolador, há atividade elétrica capaz de gerar aquecimento, como indicam os resultados que 
aparecem no quadrante superior direito do gráfico.  

A baixa incidência de resultados no quadrante caracterizado pela presença da atividade elétrica sem elevação de 
temperatura indica que este efeito é relativamente pequeno. Nesta situação, com o isolador praticamente seco, a 
presença de corona pode ser devida à concentração do campo elétrico próximo à ferragem do lado fase. 

Alguns resultados no quadrante de baixa atividade elétrica e alta diferença de temperatura indicam que, embora o 
isolador não tenha defeitos internos, o critério para identificação dos mesmos não deve ser adotado considerando 
uma única inspeção. Por outro lado, pode representar que a faixa limite adotada para a diferença de temperatura 
deva ser deslocada para a direita. 

Pelos resultados observados no gráfico da Figura 6, o isolador com núcleo exposto junto à ferragem teve um 
comportamento semelhante ao do isolador perfeito. A falta de material de revestimento alterou de forma 
insignificante o desempenho elétrico do mesmo, mostrando que este tipo de defeito não é claramente identificado 
pelas técnicas adotadas, devendo ser usada, adicionalmente, a técnica de inspeção visual. Contudo, sua 
existência em isoladores em serviço indica a necessidade de troca porque sua integridade mecânica poderá estar 
comprometida. 

O isolador com falta de aderência entre o revestimento e o núcleo, afastada da ferragem do lado fase, apresentou 
resultados também semelhantes aos obtidos para o isolador perfeito, como mostrado na Figura 7. A partir da 
análise feita com o equipamento de ultra-som, nas instalações do fabricante, pôde-se constatar que a falta de 
aderência não ocorreu como planejado. O fabricante explicou que, como o processo de injeção envolve alta 
pressão, é provável que, mesmo não tendo sido utilizado o produto para permitir uma forte adesão entre bastão e 
polímero, ela ocorreu. Assim, a inspeção realizada com os equipamentos não foi suficiente para indicar a 
existência de falha interna, onde descargas parciais constantes poderiam agravar o problema. 

Já no isolador com falta de aderência entre o revestimento e o núcleo, junto à ferragem do lado fase, o resultado 
foi um pouco diferente, no que diz respeito aos valores correspondentes à baixa atividade elétrica com significativa 
diferença de temperatura, onde aparecem em maior número (ver Figura 8). Este isolador teoricamente tende a 
apresentar mais influência da presença de campo elétrico, já que o problema está em uma região de maior efeito 
deste. Pode-se considerar que a técnica aplicada para inspeção indica a presença do defeito, dentro das bases da 
análise.  

O isolador com o fio de cobre inserido no bastão e afastado da ferragem do lado fase apresenta uma significativa 
quantidade de resultados no quadrante de baixa atividade elétrica e grandes diferenças de temperatura, conforme 
mostrado na Figura 9, indicando claramente a presença do defeito. Embora este tipo de problema não seja 
encontrado normalmente nos isoladores, o efeito gerado pela intensificação do campo elétrico interno se torna 
evidente,  permitindo sua identificação com a técnica adotada. O ensaio de ultra-som não indicou alteração na 
região do defeito, contudo para qualquer inspeção mais detalhada será necessário cortar o isolador, o que deverá 
ser feito no término do projeto. 

O isolador com o fio de cobre inserido no bastão e em contato com a ferragem do lado fase apresentou logo no 
início dos testes uma degradação do fio, já que este sofreu um significativo efeito do campo elétrico, 
comprometendo a evolução da análise. Desta forma, os resultados obtidos indicam a presença do defeito, mas 
diminuído pelo problema ocorrido, conforme apresentado na Figura 10.  

O envelhecimento de 5000 horas não foi suficiente para produzir danos significativos na superfície dos isoladores. 
As superfícies analisadas apresentaram uma certa rugosidade, devido ao enfraquecimento da interação carga-
polímero, e algumas microtrincas, bem superficiais. As microcrateras observadas também foram bem superficiais, 
não causando danos significativos ao material [1]. 

A medição da corrente de fuga indicou muita atividade nas primeiras 1500 horas, já que a salinidade estava alta. 
Com a redução para 7 g/l na salinidade, a presença de corrente de fuga foi reduzida, facilitando a avaliação e não 
comprometendo a característica de isolamento do revestimento de borracha de silicone. 
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5. COMENTÁRIOS E CONCLUSÕES 

Os resultados estão coerentes com a avaliação feita a partir de simulação computacional sobre as distorções 
ocorridas na distribuição do campo elétrico nos isoladores com defeito. 

A metodologia dos quadrantes empregada para a análise considera simplesmente os resultados quantificados nas 
imagens de visualização de corona e de termografia. Uma análise aprofundada das imagens propriamente ditas 
pode resultar em definições de padrões a partir do emprego de técnicas de inteligência artificial. Contudo, a 
caracterização das medições realizadas no laboratório, se extrapoladas para o campo, exigirão padrões distintos 
pelas diferenças associadas às distâncias envolvidas na monitoração, pois no laboratório elas foram em torno de 4 
metros enquanto no campo não serão inferiores a 20 metros. 

Também deve-se levar em conta, principalmente quanto ao efeito da diferença de temperatura, a presença de 
vento que certamente reduzirá os valores considerados, podendo alterar a análise proposta no que diz respeito à 
definição dos limites de temperatura. Além disso, será necessário estabelecer mais de um ponto de vista para a 
inspeção. 

Em linhas de transmissão de tensões mais elevadas, onde anéis corona são aplicados no lado fase, certamente 
que possíveis defeitos nesta região do isolador serão mais difíceis de ser identificados pela aplicação da 
metodologia em questão. 

Por fim, cabe ressaltar que a aplicação desta técnica de monitoração não dará resultados satisfatórios em uma 
única inspeção, devendo ser estabelecida uma rotina de acompanhamento com a formação de um banco de 
dados, onde os valores medidos serão armazenados juntamente com parâmetros associados às condições 
ambientais, como poluição, chuva, vento etc, possibilitando uma avaliação consistente dos isoladores em serviço. 
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