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Resumo - Este trabalho apresenta resultados iniciais de um 
estudo de avaliação do perfil de subprodutos e degradação de 
cabos isolados em XLPE, não-envelhecidos e envelhecidos em 
campo, utilizados na rede de distribuição subterrânea da Com-
panhia Energética de Brasília (CEB) através de medidas físico-
químicas (FTIR e DSC) e dielétricas (Espectroscopia Dielétrica 
e Tensão de Retorno) em amostras planas. O cabo não-
envelhecido parece apresentar indícios de degradação (oxida-
ção), possivelmente provenientes do processamento, necessitan-
do estudos adicionais para uma confirmação. No cabo envelhe-
cido em campo a degradação ocorre em duas frentes: a partir 
da semicondutora interna e a partir da semicondutora externa, 
sendo mais intensa na região interna.  
 

Palavras-chave—redes subterrâneas, cabos coaxiais, dielétri-
cos, XLPE, envelhecimento. 

I.  INTRODUÇÃO 
Polietileno reticulado (XLPE) é um polímero semicristali-

no de excelentes propriedades físicas e químicas, tais como 
baixa permissividade (constante dielétrica) e fator de perdas 
(tg δ). 

Cabos isolados em XLPE têm sido amplamente utilizados 
em redes subterrâneas de distribuição de energia elétrica. 
Em sua composição final a isolação destes cabos possui an-
tioxidantes e outros aditivos, inclusive subprodutos do pro-
cesso de reticulação [1,2]. Quando a reticulação é feita via 
peróxido de dicumila os principais subprodutos produzidos 
são a acetofenona e o álcool cumílico [3].  

Apesar das excelentes propriedades físicas e químicas do 
XLPE tem sido observado que com o uso continuado em 
serviço produtos de oxidação são formados, podendo ser 
neutralizados pelos antioxidantes introduzidos nos cabos 
pelos fabricantes [1,2]. Além disto, pode ocorrer degradação 
das propriedades isolantes do material polimérico, levando à 
prematura ruptura dielétrica de tais cabos [2]. Tem sido a-
pontado que um dos principais mecanismos de degradação 
responsáveis pela falha de cabos isolados são as arborescên-
cias em água (water trees). Este tipo de degradação parece 
ser devida a mecanismos de migração de água contendo íons 
na presença de campo elétrico, envolvendo também fenôme-
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nos de oxidação e quebra de cadeia [2, 4-8].  
Neste trabalho são apresentados resultados iniciais de um 

estudo de avaliação do perfil de distribuição de subprodutos 
e/ou degradação de cabos isolados em XLPE, não-
envelhecidos e envelhecidos em campo durante aproxima-
damente 15 anos, utilizando-se amostras planas retiradas de 
diferentes profundidades da isolação. Para isto foram utili-
zadas técnicas físico-químicas - Espectroscopia de Infraver-
melho por Transformada de Fourier (FTIR), Calorimetria 
Diferencial de Varredura (DSC) – e técnicas dielétricas – 
Espectroscopia Dielétrica e Tensão de Retorno.  
 

II.  EXPERIMENTAL 
Cabos coaxiais isolados em XLPE, comercialmente dis-

poníveis, empregados na rede de distribuição subterrânea da 
CEB, classe de tensão 15 kV, um não-envelhecido e um en-
velhecido em campo durante aproximadamente 15 anos, 
foram utilizados para a retirada de amostras. 

Amostras planas de espessura aproximada de 150 µm, fo-
ram cortadas radialmente, desde logo abaixo da camada se-
micondutora externa até logo acima da camada semicondu-
tora interna dos cabos não-envelhecido e envelhecido em 
campo. Foram tomadas um total de 12 amostras planas, 6 
amostras de cada cabo. As amostras foram retiradas das se-
guintes regiões da isolação: próxima a camada semiconduto-
ra externa, no centro da isolação e próxima a camada semi-
condutora interna. Para cada um dos cabos, não-envelhecido 
e envelhecido em campo, foram retiradas 2 amostras de cada 
região. Tal procedimento permitiu traçar um perfil de distri-
buição de subprodutos e/ou degradação dos cabos analisa-
dos.  

Após efetuada limpeza cuidadosa das amostras com álco-
ol isopropílico metade foi destinada para medidas físico-
químicas e metade para medidas dielétricas. Para as medidas 
dielétricas eletrodos de alumínio de diâmetro 33 mm foram 
evaporados sob vácuo em ambos os lados das amostras, do 
cabo não-envelhecido e envelhecido em campo. Estas foram 
então colocadas em uma câmara de aço inox onde as medi-
das dielétricas foram executadas. 

Foram realizadas medidas físico-químicas - Espectrosco-
pia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) e 
Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) – e dielétricas 
- Espectroscopia Dielétrica no intervalo de freqüência de 10-

5 Hz a 105 Hz e Tensão de Retorno. 
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As medidas de FTIR foram realizadas com um espectrô-
metro marca Bomem, modelo DA8. Foram utilizadas 6 a-
mostras planas (3 do cabo não-envelhecido e 3 do cabo en-
velhecido em campo) nas três profundidades previamente 
escolhidas.  

As medidas de DSC foram realizadas com analisador tér-
mico marca Netzch, modelo DSC200. As medidas foram 
realizadas utilizando-se um cadinho aberto, com uma taxa de 
temperatura de 10oC/min, em atmosfera oxidante de nitrogê-
nio e oxigênio, a um fluxo de 15ml/min, no intervalo de 
temperatura de 30oC até 300oC. As mesmas amostras planas 
das medidas de FTIR foram utilizadas, das quais um disco 
cilíndrico de mesma espessura (150µm) e 4mm de diâmetro, 
com uma massa de aproximadamente 2 mg, foram removi-
das para as medidas de DSC. 

Os dados dielétricos no intervalo de freqüência de 10-5 Hz 
a 5*10-2 Hz foram determinados da corrente transitória de 
descarga, utilizando-se a aproximação de Hamon. Um cam-
po elétrico DC de 3 kV/mm foi aplicado utilizando-se fonte 
estabilizada marca HP, modelo 6512 A . Após aproximada-
mente 20h de carga o campo foi removido e a corrente de 
descarga foi medida por 1h com um eletrômetro marca Keit-
hley, modelo 617. Medidas com ponte de capacitância, mar-
ca General Radio, modelo 1621, forneceram dados de capa-
citância e condutância no intervalo de freqüência de 10 Hz a 
105 Hz. Os dados dielétricos, isto é, χ”(ω), em todo o inter-
valo de freqüência de 10-5 Hz a 105 Hz foram então combi-
nados e ajustados com os valores assintóticos da função de 
Dissado-Hill, isto é, a lei “universal” de Jonscher. Em adi-
ção, os valores de χ’(ω) no mesmo intervalo de freqüência 
foram obtidos com as relações de Kramers-Kronig [9-19]. 

As medidas de tensão de retorno foram obtidas através do 
seguinte procedimento: aplicação de tensão contínua (300, 
600 e 900 V) nas amostras durante um tempo de carga de 
2h, curto-circuito de 10s e medição da tensão de retorno na 
condição de circuito aberto durante 15 min. As medidas fo-
ram realizadas utilizando-se uma fonte DC estabilizada mar-
ca HP, modelo 6521A e um eletrômetro marca Keithley, 
modelo 617. 

III.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As figuras 1 e 2 apresentam os espectros de FTIR, em grá-

ficos de absorbância, para as amostras dos cabos isolados 
em XLPE não-envelhecido e envelhecido em campo. Os 
espectros de FTIR das amostras do cabo não-envelhecido 
(figura 1) mostram a presença de duas bandas de absorbân-
cia (em 1690 cm-1 e 1740 cm-1) . A banda em 1690 cm-1 po-
de ser associada a presença de acetofenona [3] sendo carac-
terizado nesta região um perfil de distribuição de subprodu-
tos de reticulação. A banda em 1740 cm-1 pode ser associada 
a presença de aldeídos e/ou ésteres, os quais geralmente são 
encontrados quando o polietileno já se encontra em um está-
gio avançado de degradação (oxidação). Evidências experi-
mentais da formação destes produtos foram encontrados em 
espectros de infravermelho em estudo de envelhecimento 
acelerado de polietilenos [20]. Pode-se observar, em 1740 
cm-1, indo da banda de maior intensidade para a de menor 
intensidade, o seguinte perfil: região interna – central – ex-

terna. Sugere-se que processos de degradação (oxidação) já 
estejam em andamento no cabo, possivelmente introduzidos 
durante o processamento. Vale a pena observar que está 
sendo levado em consideração que o fabricante tenha utili-
zado peróxido de dicumila como agente reticulante. 

 O espectro de infravermelho da amostra envelhecida em 
campo (figura 2) mostra que o perfil de degradação apresen-
ta um mesmo padrão para todas as bandas de absorbância 
apresentadas, isto é, indo da região de maior intensidade 
para a de menor intensidade temos: região interna – externa 
– central. Aparecem neste espectro cetonas insaturadas, ce-
tonas e aldeídos e/ou ésteres, ocorrendo, respectivamente, 
nos seguintes números de onda: 1690 cm-1, 1720 cm-1 e 
1740 cm-1 [20,21] provenientes de processos de degradação 
(oxidação) decorrentes do envelhecimento do material poli-
mérico. Pode-se notar que a degradação é mais pronunciada 
na parte interna, sendo pequena, porém não negligenciável, a 
diferença entre as regiões externa e central. 

Na figura 3 são mostrados os perfis obtidos através de re-
sultados de temperatura de oxidação em função da profundi-
dade a partir da semicondutora externa (0 mm), para os ca-
bos não-envelhecido e envelhecido em campo. A temperatu-
ra de oxidação obtida dos resultados de DSC, é a temperatu-
ra na qual é observado iniciar-se o processo de oxidação 
durante a medida. O perfil encontrado para o cabo não-
envelhecido concorda com o apresentado pela banda em 
1740 cm-1 nas medidas de FTIR. Para o cabo envelhecido 
em campo pode ser observado que o perfil de envelhecimen-
to também concorda com os resultados das medidas de 
FTIR, sendo mais pronunciado nas primeiras camadas da 
isolação de XLPE e decrescendo quando movemos em dire-
ção ao volume. A parte interna é a que apresenta-se mais 
degradada. Estudos recentes tem comprovado o perfil aqui 
apresentado [16,17,22].  

As figuras 4 e 5 apresentam dados de espectroscopia die-
létrica, para as amostras do cabo isolado em XLPE não-
envelhecido e envelhecido em campo, nas três regiões esco-
lhidas. Para o cabo não-envelhecido (figura 4) pode ser ob-
servado que a região externa apresenta três picos de relaxa-
ção dipolar. Diversos estudos realizados em amostras planas 
retiradas de cabos isolados em XLPE tem confirmado este 
comportamento [11-17]. Entretanto, quando analisamos a 
região central pode ser um observado um alargamento do 
pico de média freqüência, enquanto o pico em baixa fre-
qüência começa a tender a um processo denominado QDC, 
isto é, ocorre um aumento progressivo das perdas dielétricas 
com o decréscimo da freqüência. Para a região interna, na 
faixa de baixa freqüência, o processo QDC pode ser obser-
vado nitidamente. Tem sido sugerido que o alargamento do 
pico de média freqüência esteja relacionado com o aumento 
de ordem do sistema. Sendo assim, a ordenação observada 
pode ser devida ao rearranjo dos subprodutos de reticulação 
no interior do polímero ou ainda a presença de produtos de 
oxidação e/ou grupos gerados pela reticulação. Ainda, o 
processo QDC pode ser relacionado ao movimento de cargas 
(íons) originados pelo processo de oxidação [15-18]. No 
cabo envelhecido em campo (figura 5) a região externa apre-
senta três picos de relaxação. A região central também apre-
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senta três picos de relaxação dipolar, porém com um aumen-
to e alargamento do pico de média freqüência. Na região 
interna ocorre um alargamento acentuado na região de média 
freqüência, enquanto na região de baixa freqüência aparece 
um processo de perdas planas, isto é, um comportamento 
independente da freqüência [17,18]. Tem sido sugerido que 
um processo competitivo é estabelecido, com o progresso do 
envelhecimento, envolvendo um componente dipolar e um 
componente de carga espacial originado de processos de 
injeção de cargas do campo e/ou formação de íons. Pode ser 
argumentado que com o envelhecimento, existe uma distri-
buição de cargas espacialmente não-uniforme no material 
polimérico devido aos processos de perdas planas e QDC 
[11-17]. Os perfis apresentados pelas medidas de espectros-
copia dielétrica concordam plenamente com os perfis obti-
dos através das medidas de FTIR.  

A figura 6 apresenta o gráfico de tensão de retorno máxi-
ma em função do campo aplicado, da região central da isola-
ção das amostras não-envelhecida e envelhecida em campo. 
Pode-se observar um comportamento não-linear da amostra 
envelhecida em campo. Tem sido sugerido que este compor-
tamento não-linear esteja relacionado a presença de arbores-
cências no interior da isolação [23-25]. 
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Figura 1: Espectro de infravermelho – percentual de absorbância na fai-

xa de 1680 a 1800 cm-1 para o cabo não-envelhecido. 
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Figura 2: Espectro de infravermelho – percentual de absorbância na fai-

xa de 1680 a 1800 cm-1 para o cabo envelhecido em campo. 
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Figura 3: Perfil de degradação obtido através de medidas de temperatura 
de oxidação para os cabos não-envelhecido e envelhecido em campo. 
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Figura 4: Espectroscopia dielétrica das regiões externa, central e interna 

da amostra do cabo não-envelhecido. 
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Figura 5: Espectroscopia dielétrica das regiões externa, central e interna 

da amostra do cabo envelhecido em campo. 
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Figura 6: Tensão de retorno máxima x campo aplicado para as amostras 

planas retiradas da região central da isolação do cabo não-envelhecido e 
envelhecido em campo. 

IV.  CONCLUSÕES 
A utilização conjunta de medidas físico-químicas e dielé-

tricas mostraram-se eficientes para avaliação do estado da 
isolação dos cabos isolados em XLPE analisados. 

Para o cabo não-envelhecido sugere-se que o cabo já a-
presenta indícios de degradação, principalmente na região 
próxima à semicondutora interna. Estudos adicionais são 
necessários para comprovação do fato. 

O cabo envelhecido em campo apresenta um perfil de en-
velhecimento ocorrendo em duas frentes: a partir da semi-
condutora externa e a partir da semicondutora interna, sendo 
mais acentuado nesta última. Ainda, a amostra envelhecida 
em campo apresentou um comportamento não-linear nas 
medidas de tensão de retorno. 
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