
 

Resumo – Os equipamentos de proteção utilizados em 

manutenção com linha viva são submetidos a ensaios elétricos 

periódicos. Durante os ensaios elétricos, em função da geome-

tria dos eletrodos dos arranjos de ensaio e altos valores de ten-

são elétrica aplicados, ocorre geração de ozônio, que interage 

com a matéria prima das ferramentas, podendo alterar suas 

características. Dependendo das condições do ambiente de en-

saio, os eletricistas que os realizam ficam expostos ao ozônio 

gerado sendo que a inalação de deste pode ocasionar alguns 

efeitos sobre a saúde humana. Neste trabalho, foram avaliadas 

as alterações causadas em amostras retiradas de equipamentos 

de linha viva expostas ao ozônio em concentrações iguais às 

medidas durante os ensaios elétricos periódicos. Os equipamen-

tos confeccionados em polietileno apresentaram pouca altera-

ção sob ação do ozônio, enquanto, que os materiais que possu-

em a borracha natural como matéria-prima se mostraram sus-

cetíveis à oxidação por ozônio.  
 

Palavras chave –degradação por ozônio, ensaios elétricos, 

ferramentas de linha viva, propriedade mecânica, resistência 

elétrica.  

I. INTRODUÇÃO 

As ferramentas para manutenção de redes energizadas de-

vem ser confeccionadas com materiais que apresentem óti-

mas propriedades mecânicas e de isolamento elétrico. Den-

tre os materiais utilizados estão borracha natural e o polieti-

leno. A borracha natural apresenta excelente flexibilidade,  

elasticidade, resistência à tração e isolamento elétrico [1]. 

Manga, luva e lençol isolantes são exemplos de ferramentas 

de linha viva confeccionados com borracha natural. 

O polietileno é muito empregado devido ao seu baixo cus-

to, propriedades mecânicas e elétricas muito boas, fácil pro-

cessamento e boa resistência química [2]. As coberturas de 

condutor e circular são exemplos de ferramentas de manu-

tenção de linha viva confeccionadas com essa matéria pri-
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Apesar de suas excelentes propriedades dielétricas e me-

cânicas, a borracha natural apresenta baixa resistência à de-

gradação quando exposta a ação do ozônio, que promove o 

aparecimento de fissuras (fedilhamento), alterando as carac-

terísticas iniciais dessa matéria-prima [3,4]. O polietileno, 

por sua vez, pode ser considerado não suscetível à degrada-

ção por ozônio, pois não apresenta duplas ligações em sua 

cadeia polimérica principal [5]. 

Esses equipamentos, para garantir a segurança do eletri-

cista, são submetidos periodicamente a inspeções visuais e 

ensaios elétricos, seguindo orientações de normas nacionais 

e internacionais [6,7]. As inspeções visuais têm por finali-

dade identificar alterações de cor, fissuras e/ou rasgos na 

superfície do material. Os ensaios elétricos são necessários 

para verificar se o material manteve a propriedade de isola-

mento elétrico [8]. 

Tais ensaios deveriam ser não-destrutivos e/ou agressivos, 

porém, eles podem contribuir com a degradação do material. 

Durante os ensaios elétricos ocorre a descarga corona em 

função dos altos valores de tensão aplicados e geometria de 

eletrodos dos arranjos de ensaio, que ioniza o ar próximo ao 

material, quebrando as moléculas de oxigênio que se rear-

ranjam formando ozônio em altas concentrações, conforme 

equação [9]: 

 

O2 + E          O
-
 + O

- 
(1)

 

O
-
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O ozônio é um agente altamente oxidante, que degrada a 

borracha natural [8], podendo reduzir o tempo de vida útil 

do equipamento. 

Além dos efeitos que podem ser causados aos equipa-

mentos de linha viva, o ozônio gerado durante os ensaios 

elétricos pode ser inalado pelos eletricistas que realizam os 

ensaios. A inalação de ozônio pode ocasionar alguns efeitos 

sobre a saúde humana, sendo alguns deles [10]: 

 Sintomas respiratórios tais como tosse, irritação da 

garganta, dor, queimação ou desconforto no peito 

ao respirar profundamente, constrição do peito, 

chiado e falta de ar; 

 Diminuição da capacidade pulmonar; 

 Inflamação das vias respiratórias. 

 

O ozônio faz parte do grupo de partículas ultrafinas, que 

em comparação com partículas maiores presentes na atmos-

fera, prejudicam mais a saúde de pessoas pela maior facili-

dade de interagir com os alvéolos pulmonares, maior capa-
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cidade oxidativa e maior potencial a induzir uma inflamação 

pulmonar. 

Um estudo feito nos EUA constatou que à exposição ao 

ozônio pode implicar em um significante impacto à saúde 

humana, e até a economia. Estima-se várias mortes prematu-

ras, registros em hospitais, ausências na escola e no trabalho 

podem ser atribuídas à inalação do ozônio. Crianças e pes-

soas acima de 65 anos são mais vulneráveis a pequenos ní-

veis de ozônio inalado [11]. 

Segundo a legislação brasileira, regulamentada pelo 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) vincu-

lado ao Ministério do Meio Ambiente, os níveis de ozônio 

quando ultrapassados poderão afetar a saúde, a fauna e a 

flora são com a concentração média de 160 
3mg do ar (o 

que é equivalente a 0,080 ppm), durante o período de uma 

hora não devendo ser excedida mais de uma vez por ano  

[12]. De acordo com a NR-15 (ATIVIDADES E 

OPERAÇÕES INSALUBRES), do Ministério do Trabalho e 

Emprego, a insalubridade existirá nas atividades ou opera-

ções nas quais os trabalhadores fiquem expostos a agentes 

químicos que ultrapassem os limites de tolerância dispostos.  

No presente trabalho referente ao projeto P&D “Intitulado 

Estudo para a redução de ozônio gerado em ensaios de ten-

são aplicada em materiais isolantes” com código ANEEL 

2866-020 / 2006, concluído em 2010, será apresentado o 

estudo realizado em equipamentos confeccionados em polie-

tileno e borracha natural, utilizados na manutenção de redes 

de energia elétrica energizadas, expostas ao ozônio em con-

centrações observadas durante os ensaios periódicos de ins-

peção, bem como um rápido descritivo dos ensaios onde se 

obtiveram melhores arranjos para a redução dos níveis de 

ozônio gerados. 

II. MATERIAIS E MÉTODOS  

A.  Materiais 

Amostras de borracha natural foram retiradas diretamente 

dos lençóis e luvas isolantes comerciais e placas de polieti-

leno foram confeccionadas por termoprensagem nas dimen-

sões de 10 cm x 10 cm com material obtido da cobertura de 

condutor comercial. 

Realizou-se a coleta dos níveis de ozônio em cinco regio-

nais da COPEL que realizam ensaios em ferramentas de 

linha viva, adotando-se sempre a mesma metodologia de 

coleta. Os valores adotados para os estudos são representa-

dos pela média dos níveis coletados em campo para cada 

equipamento ensaiado. A Figura 1 mostra o ponto de coleta 

do nível de ozônio no ensaio de uma luva isolante. Para este 

levantamento utilizou-se o analisador, modelo APOA-360 

da marca Horiba, com limite de detecção mínima de 0,0005 

ppm, com leitura da concentração a cada dois segundos. 

 

B.  Envelhecimento em Câmara de Ozônio 

As amostras foram expostas ao ozônio, gerado a partir do 

ar atmosférico, sugado por bomba, com umidade retirada 

através de sílica, impulsionado para um gerador e então in-

troduzido na câmara, onde as amostras se encontram. A 

concentração de O3 no interior da câmara é controlada por 

um analisador, modelo APOA-360 da marca Horiba, com 

limite de detecção mínima de 0,0005 ppm, com leitura da 

concentração a cada dois segundos.  

 

 

Figura 1. Ponto de coleta do nível de ozônio gerado durante a realização de 

ensaio periódico em luva isolante. 

A contração de O3 foi de 30±2 ppm determinada com ba-

se nas medições feitas durante os ensaios elétricos periódi-

cos de cada uma das ferramentas, como já discutido. 

Em algumas amostras de borracha natural foi aplicada 

tensão mecânica com auxílio de um sistema para fixar os 

corpos de prova como pode ser observado pela Figura 2. 

 

  
(a)                                (b) 

Figura 2. Dispositivo utilizado para deformar as amostras a serem expostas 

ao ozônio: (a) visão global e (b) detalhe do dispositivo. 

 

As amostras de polietileno foram expostas ao ozônio sob 

tensão mecânica, curvadas em forma de U, como pode ser 

observado na Figura 3. 

 

 

Figura 3. Corpo de prova de polietileno curvado em U para envelhecimento 
na câmara de ozônio. 

As amostras foram expostas conforme descrito na Tabela 

I. 



Tabela I – Descrição das amostras ensaiadas. 

Amostra Descrição 

LIN Lençol Isolante sem envelhecimento. 

LI30 Lençol Isolante exposto ao ozônio por 30 minutos sem 

tensão mecânica. 

LI90 Lençol Isolante exposto ao ozônio por 90 minutos sem 
tensão mecânica. 

LI120 Lençol Isolante exposto ao ozônio por 120 minutos sem 

tensão mecânica. 

LI240 Lençol Isolante exposto ao ozônio por 240 minutos sem 
tensão mecânica. 

LIT15 Lençol Isolante exposto ao ozônio por 15 minutos sob 10% 

de deformação. 

LIT30 Lençol Isolante exposto ao ozônio por 30 minutos sob 10% 
de deformação. 

LIT45 Lençol Isolante exposto ao ozônio por 45 minutos sob 10% 

de deformação. 

LIP30 Lençol Isolante exposto ao ozônio por 30 minutos com a 
superfície protegida com graxa de silicone sem tensão 

mecânica. 

LIP90 Lençol Isolante exposto ao ozônio por 90 minutos com a 

superfície protegida com graxa de silicone sem tensão 
mecânica. 

LIP120 Lençol Isolante exposto ao ozônio por 120 minutos com a 

superfície protegida com graxa de silicone sem tensão 
mecânica. 

LIPT15 Lençol Isolante exposto ao ozônio por 15 minutos com a 

superfície protegida com graxa de silicone sob 10% de 
deformação mecânica. 

LIPT30 Lençol Isolante exposto ao ozônio por 30 minutos com a 

superfície protegida com graxa de silicone sob 10% de 

deformação mecânica. 

LIPT45 Lençol Isolante exposto ao ozônio por 45 minutos com a 

superfície protegida com graxa de silicone sob 10% de 

deformação mecânica. 

LUN Luva Isolante sem envelhecimento. 

LU30 Luva Isolante exposto ao ozônio por 30 minutos sem ten-

são mecânica. 

LU90 Luva Isolante exposto ao ozônio por 90 minutos sem ten-

são mecânica. 

LU120 Luva Isolante exposto ao ozônio por 120 minutos sem 

tensão mecânica. 

LU240 Luva Isolante exposto ao ozônio por 240 minutos sem 

tensão mecânica. 

LUT15 Luva Isolante exposto ao ozônio por 15 minutos sob 10% 

de deformação. 

LUT30 Luva Isolante exposto ao ozônio por 30 minutos sob 10% 

de deformação. 

LUT45 Luva Isolante exposto ao ozônio por 45 minutos sob 10% 

de deformação. 

CO30 Cobertura de Conduto exposta ao ozônio por 30 minutos 

sob tensão mecânica. 

CO90 Cobertura de Condutor exposta ao ozônio por 90 minutos 

sob tensão mecânica. 

CO120 Cobertura de Condutor exposta ao ozônio por 120 minutos 
sob tensão mecânica. 

CO240 Cobertura de Condutor exposta ao ozônio por 240 minutos 

sob tensão mecânica. 

CI1 Amostra de Cobertura Circular para ensaio elétrico, expos-
tas ao ozônio sem deformação. 

CI2 Amostra de Cobertura Circular para ensaio elétrico, expos-

tas ao ozônio sem deformação. 

CI3 Amostra de Cobertura Circular para ensaio elétrico, expos-
tas ao ozônio com deformação. 

CI4 Amostra de Cobertura Circular para ensaio elétrico, expos-

tas ao ozônio com deformação. 

LI1 Amostra de Lençol Isolante para ensaio elétrico expostas 
ao ozônio sem deformação. 

LI2 Amostra de Lençol Isolante para ensaio elétrico expostas 

ao ozônio sem deformação. 

LI3 Amostra de Lençol Isolante para ensaio elétrico expostas 
ao ozônio com 5% de deformação. 

LI4 Amostra de Lençol Isolante para ensaio elétrico expostas 

ao ozônio com 5% de deformação. 

C.  Tração à Ruptura 

As amostras foram submetidas à tração até a ruptura, con-

forme norma ASTM D 412, em forma de gravatas modelo 

NBR NM-IEC 60811-1-1, na velocidade de 50 mm por mi-

nuto, em equipamento INSTRON modelo 4467 com célula 

de carga 100 kg e L0 de 20 mm. 

D.  Microscopia Óptica 

As alterações macroscópicas nas superfícies das amostras 

expostas ao ozônio e nova, foram observadas o microscópio 

digital da marca Dino-Lite modelo 313T. 

E.  Microscopia Eletrônica 

Para visualizar as alterações microscópicas na superfície 

das amostras, foi utilizado o microscópio eletrônico de var-

redura Philips, modelo XL30. 

F.  Resistência Superficial e Volumétrica 

Foram avaliadas as alterações da resistência elétrica su-

perficial e volumétrica das amostras expostas a 30±2 ppm de  

O3 em situação com e sem esforço mecânico, com o objetivo 

de associar as alterações no comportamento desta proprie-

dade devido à interação com o ozônio. A amostra foi previ-

amente condicionada em dessecador por 24 h e em seguida 

colocada em uma célula de resistividade da marca Keithley 

modelo 610C ligada a um eletrômetro programável da mar-

ca Keithley modelo 617 e realizado vácuo de 1/5 de atmos-

fera, a uma temperatura de 22 C. Sobre a amostra foi aplica-

da uma tensão CC de 500 V por 5 minutos e registrada a 

curva de corrente elétrica em função do tempo. A Figura 4 

mostra o arranjo de ensaio. Inicialmente realizou-se a medi-

da sobre as amostras sem envelhecimento. A mesma amos-

tra foi levada ao envelhecimento em O3 pelo tempo de 30 

mim, e a seguir realizou-se nova medida. Este processo de 

seguiu até 120 minutos de exposição ao O3. Os valores da 

resistência elétrica superficial e volumétrica foram obtidos 

pelo ajuste dos dados experimentais ao modelo logístico.  

 

 

Figura 4. Vista do arranjo para medida de resistência elétrica superficial e 

volumétrica. 

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A.  Microscopia Óptica e Eletrônica 

 

As amostras de polietileno não apresentaram alterações 

visuais em sua superfície como mudança de coloração e/ou 

aparecimento de fissuras macroscópicas. 

As amostras de lençol isolante expostas sem tensão me-

cânica à ação do ozônio não apresentaram fissuras na super-

fície tampouco mudança de coloração.  No entanto, o mate-



rial exposto sob deformação apresentou macrofissuras, co-

mo pode ser observado na Figura 5.  

 

  
a)                                                        b) 

  
 c)             d) 

Figura 5. Imagens de microscopia óptica das amostras: a) LIN, b) LIT15 e 

c) LIT30 e d) LIT45, com ampliação de 50 vezes. 

 

Os corpos de prova de lençol isolante que foram expostos 

ao ozônio com a superfície protegida com graxa de silicone 

sob stress mecânico, também, apresentaram fissuras, mas 

em menor quantidade e profundidade quando comparadas 

com as amostras envelhecidas sem proteção superficial, co-

mo pode ser observado na Figura 6. 

 

  
a)          b) 

  
 c)         d) 

Figura 6. Imagens de microscopia óptica das amostras: a) LIN, b) LIPT15 e 
c) LIPT30 e d) LIPT45, com ampliação de 50 vezes. 

 

Os corpos de prova da luva expostos sem deformação 

mecânica, não apresentaram macrofissuras e/ou alteração de 

coloração na superfície. No entanto, as amostras condicio-

nadas sob deformação mecânica apresentaram fissuras em 

grande quantidade, mas com menor profundidade que a a-

mostra do lençol, como pode ser observada na Figura 7.  
Por meio da microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

foram analisadas as superfícies das amostras de lençol iso-

lante e luva, expostas ao ozônio. Essa técnica foi utilizada a 

fim de observar mudanças microscópicas. 

  
a)                                               b) 

      
c)           d) 

Figura 7. Imagens de microscopia óptica das amostras: a) LUN, b) LUT15, 

c) LUT30 e d) LUT45, com ampliação de 50 vezes. 

 

Na Figura 8 estão as imagens obtidas das amostras de 

lençol isolante exposto ao ozônio sem deformação mecâni-

ca. Apesar das amostras não apresentarem mudanças ma-

croscópicas, na escala microscópica observa-se microfissu-

ras, indicando degradação na superfície, e a exudação de 

cristais de enxofre, elemento utilizado para a vulcanização 

da borracha natural. 

 

  
a)      b) 

  
c)                                 d) 

 
 e) 

Figura 8. Imagens de MEV das amostras: a) LIN, b) LI30, c) LI90, d) 

LI120 e e) LI240, com ampliação de 1000X. 

 
A superfície do lençol isolante exposto ao ozônio sob de-

formação mecânica foi analisado por MEV e foram obtidas 

imagens em regiões distantes das macrofissuras, como pode 

ser observado na Figura 9. Além das macrofissuras, são 

formadas microfissuras e a exudação dos cristais de enxofre 

é menor comparado às amostras envelhecidas sem deforma-

ção mecânica. 

 



  
a)           b) 

  
 c)           d) 

Figura 9. Imagens de MEV das amostras: a) LIN, b) LIT15, c) LIT30 e d) 

LIT45, com ampliação de 1000X. 

 

Na Figura 10 estão as imagens obtidas para o lençol iso-

lante exposto ao ozônio com a superfície protegida por gra-

xa de silicone. Nota-se que a presença de fissuras microscó-

picas é menor quando comparado ao material exposto sem 

proteção superficial e que também não há a exudação de 

cristais de enxofre, apenas alteração da topografia da super-

ficial, que pode ter sido causada pela interação dos compo-

nentes da graxa com o material.  

 

  

a)          b) 

   

c)          d) 

 

e) 

Figura 10. Imagens de MEV das amostras a) LIN, (b) LIP30, (c) LIP90, (d) 

LIP120 e e) LIP240 minutos, com ampliação de 1000x. 

Na Figura 11 estão as imagens obtidas para o lençol iso-

lante protegido superficialmente com graxa de silicone e 

exposto ao ozônio sob 10% de deformação mecânica. Como 

observado na microscopia óptica a quantidade de fissuras 

macroscópicas foi menor quando exposto sem proteção da 

superfície. Microscopicamente também houve redução no 

número de fissuras e não houve a exudação do cristal de 

enxofre, mas houve um aumento na rugosidade do material. 

 

  

a)           b) 

  

c)           d) 

Figura 11. Imagens de MEV das amostras: a) LIN, b) LIPT15, c) LIPT30 e 

d) LIPT45, com ampliação de 1000x. 

 

As imagens obtidas para a luva exposta sem deformação 

mecânica ao ozônio podem ser observadas na Figura 12. 

Nota-se que a superfície da amostra nova possui fissuras 

provavelmente devido à halogenação por cloro, que permite 

a superfície do material ficar mais suave ao toque. Com a 

exposição ao ozônio, essa camada superficial é degradada e 

removida, assim as camadas internas do material ficam ex-

postas à oxidação. 

 

  
a)            b) 

  
c)            d) 

 
 e) 

 

Figura 12. Imagens de MEV das amostras: a) LUN, b) LU30, c) LU90, d) 

LU120 e e) LU240, com ampliação de 1000X. 

 



Imagens da superfície dos corpos de prova de luva expos-

tos ao ozônio sob stress mecânico foram obtidas em regiões 

afastadas das fissuras (Figura 13).  Nota-se que o ozônio 

degrada a camada superficial do polímero, formando micro-

fissuras. 

 

  
a)             b) 

  
 c)             d) 

Figura 13. Imagens de MEV das amostras: a) LUN, b) LUT15, c) LUT30 e 

d) LUT45, com ampliação de 1000X. 

 

B.  Ensaios Mecânicos de Tração 

 

Os valores de alongamento máximo (Figura 14 a) e tensão 

de ruptura (Figura 14 b) para as amostras de lençol isolante 

expostas ao ozônio sem deformação mecânica e sem prote-

ção da superfície não mostraram alterações significativas. 
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 b) 

Figura 14. Variação do comportamento mecânico em função do tempo de 

exposição ao ozônio das amostras de lençol isolante sem deformação e sem 

proteção superficial: a) Alongamento máximo e b) Tensão na ruptura.  

 

Os corpos de prova condicionados sob stress mecânico, 

mas sem proteção na superfície, apresentaram variação nos 

valores de alongamento máximo e tensão de ruptura (Figura 

15), indicando que a oxidação causada pelo ozônio, forman-

do fissuras, reduziu as propriedades mecânicas. 
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b) 

Figura 15. Variação do comportamento mecânico em função do tempo de 

exposição ao ozônio das amostras de lençol isolante sob 10% de deforma-
ção: a) Alongamento máximo e b) Tensão na ruptura.  

 

Os corpos de prova de lençol isolante que foram submeti-

dos ao ozônio sem deformação mecânica, mas com a super-

fície recoberta por graxa de silicone, não apresentaram vari-

ações significativas nas propriedades mecânicas como pode 

ser observado na Figura 16. 
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Figura 16. Variação do comportamento mecânico em função do tempo de 
exposição ao ozônio das amostras de lençol isolante sem deformação e com 

proteção superficial: a) Alongamento máximo e b) Tensão na Ruptura. 

A amostra de lençol isolante que foi submetida à ação do 

ozônio com a superfície protegida por graxa de silicone e 

sob 10% de deformação, apresentou redução nos valores de 

alongamento e tensão de ruptura, mas menor que o do mate-

rial sem proteção (Figura 17).  
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Figura 17. Variação do comportamento mecânico em função do tempo de 

exposição ao ozônio das amostras de lençol isolante sob 10% de deforma-

ção e com proteção superficial: a) Alongamento máximo e b) Tensão na 
ruptura. 

O material da luva isolante envelhecidos sob ozônio sem 

deformação (Figura 18) apresentou aumento na tensão de 

ruptura e, inicialmente, também no alongamento, que pode 

ser causado pela remoção da camada superficial que apre-

senta microfissuras, como mostrado nas imagens de MEV. 

Na amostra com deformação mecânica (Figura 19), foi ob-

servado variação nas propriedades mecânicas causada pelo 

aparecimento das fissuras, mas menor para o material do 

lençol.  
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Figura 18. Variação do comportamento mecânico em função do tempo de 

exposição ao ozônio das amostras de luva sem deformação: a) Alongamen-

to máximo e b) Tensão na ruptura.  
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Figura 19. Variação do comportamento mecânico em função do tempo de 

exposição ao ozônio das amostras de luva com 10% de deformação: a) 

Alongamento máximo e b) Tensão na ruptura.  

 

Os resultados do ensaio de tração para as amostras de co-

bertura de condutor estão apresentadas na Figura 20. Nota-

se pequena redução nos valores de alongamento máximo 

para tempos de exposição ao ozônio acima de 90 minutos. O 

mesmo comportamento também é observado na tensão de 

ruptura e tensão de escoamento, indicando que está formula-

ção apresenta certa susceptibilidade à oxidação por ozônio 

nas concentrações trabalhadas e em longos tempos de expo-

sição. 

 

0 50 100 150 200 250

600

700

800

900

1000

1100

1200

A
lo

n
g

a
m

e
n

to
 M

á
x
im

o
 (

%
)

Tempo de Exposição ao Ozônio (min)

  
(a) 

0 50 100 150 200 250

12

16

20

24

28

32

36

40

T
e

n
s
ã

o
 n

a
 R

u
p

tu
ra

 (
M

P
a

)

Tempo de Exposição ao Ozônio (min)

 
(b) 



0 50 100 150 200 250

21

24

27

30

33

T
e

n
s
ã
o

 d
e

 E
s
c
o
a

m
e

n
to

 (
M

P
a

)

Tempo de Exposição ao Ozônio (min)

 
 (c) 

Figura 20. Resultados dos ensaios de tração à ruptura em função do tempo 

de exposição ao ozônio para as amostras de Cobertura de Condutor: a) 
alongamento máximo; b) tensão na ruptura; c) tensão de escoamento. 

C.  Resistência Superficial e Volumétrica 

 

Os resultados obtidos para a medida de resistência elétrica 

superficial e volumétrica são apresentados na Figura 21 e 

Figura 22.  
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Figura 21. Em (a) o gráfico da resistência superficial e em (b) o gráfi-

co da resistência volumétrica para elastômero retirado de lençol isolante. 

Observa-se no gráfico da Figura 21, que para as amos-

tras de lençol isolante na situação sem esforço mecânico há 

uma tendência à redução da resistência elétrica superficial e 

volumétrica com o tempo de envelhecimento, mesma ten-

dência apresentada pelas amostras envelhecidas sob esforço 

mecânico. Neste mesmo gráfico é interessante observar que 

há uma tendência a uma maior queda na resistência elétrica 

para as amostras envelhecidas sem esforço mecânico, se 

comparadas às amostras envelhecidas com o esforço mecâ-

nico. A tendência à redução da resistência elétrica superfici-

al e volumétrica pode ocorrer em função da quebra de liga-

ções, provocando um aumento do volume livre do material e 

conseqüente redução da viscosidade do mesmo. Isto provoca 

um aumento na mobilidade dos portadores de carga elevan-

do assim a condução do material. Novos grupos polares são 

formados em função da atuação dos agentes antioxidantes 

presentes nas amostras, bem como grupos polares formados 

no processo de oxidação das cadeias poliméricas. A presen-

ça destes novos grupos polares aumenta a mobilidade dos 

portadores no material, aumentando assim a condutividade 

elétrica superficial e volumétrica reduzindo, portanto os 

valores de resistência elétrica 13-15 . 

Com relação à diferença dos comportamentos das amos-

tras envelhecidas com e sem esforço mecânico, onde se ob-

serva que as amostras envelhecidas sob esforço mecânico 

apresentam uma menor redução na resistência elétrica super-

ficial e volumétrica, verifica-se nas imagens ópticas das a-

mostras na Figura 5 e Figura 9 que aquelas envelhecidas sob 

esforço mecânico apresentaram um processo de fedilhamen-

to muito acentuado, pois as amostras que foram envelheci-

das sem esforço mecânico não apresentaram o fedilhamento 

macroscópico, somente microscópico (Figura 8). O fedilha-

mento é um processo inicialmente superficial que adentra ao 

volume do material. Pode-se supor que ocorre um rompi-

mento dos canais de condução na superfície e volume da 

amostra, aumentando assim o caminho médio a ser percorri-

do pelos portadores de carga, reduzindo a condutividade 

elétrica e aumentando assim a resistência elétrica.  
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Figura 22. Em (a) o gráfico da resistência superficial e em (b) o gráfi-

co da resistência volumétrica para amostras retiradas de cobertura de con-

dutor. 

Os gráficos da Figura 22, para as amostras de cobertura 

circular, confeccionadas em polietileno, para a situação com 

e sem esforço mecânico no processo de envelhecimento e 

para as medidas de resistência elétrica superficial e volumé-

trica, não são observadas alterações significativas nestas 

propriedades, onde as mesmas se mantiveram com o avanço 

do envelhecimento, praticamente inalteradas, mostrando que 

o polietileno não é afetado consideravelmente pela ação do 

ozônio, como verificado nos ensaios mecânicos. 

Com relação à borracha natural usada na confecção dos 

lençóis isolantes, em função de possuir ligações insaturadas 



duplas (C=C), o ataque do ozônio é mais pronunciado se 

comparado ao material da cobertura circular que é o polieti-

leno, que não possui ligações insaturadas sendo, portanto, 

menos suscetível ao ataque do ozônio 16,17 . 

É importante se observar que as amostras estudadas não 

foram submetidas à exposição ao ozônio sob esforço mecâ-

nico. Neste processo como discutido nos ensaios mecânicos, 

ocorre o processo de ruptura superficial e volumétrico do 

material, que implicariam seguramente na alteração das pro-

priedades elétricas das amostras, principalmente em ensaios 

de tensão aplicada, não avaliados neste trabalho. Deve-se 

ressaltar que se esta falando em propriedades elétricas alte-

radas em função do ozônio gerado durante os ensaios. As 

ferramentas de linha viva estão sujeitas a outros processos 

de envelhecimento natural e degradação que combinados ao 

ozônio num processo de sinergismo podem alterar as propri-

edades elétricas do material muito mais rapidamente. O ob-

jetivo do trabalho é somente avaliar os efeitos provocados 

pelo ozônio gerado durante os ensaios elétricos.  

D.  Redução do Nível de Ozônio Gerado nos Ensaios de 

Ferramentas de Linha Viva 

  

Um dos objetivos deste trabalho foi se estudar possíveis 

formas de se reduzir os níveis de ozônio gerado durante os 

ensaios elétricos das ferramentas, desta forma não expondo 

os eletricistas que realizam os ensaios a altas taxas de ozô-

nio, bem como os materiais ensaiados. 

O principal problema levantado consiste na geometria dos 

arranjos de ensaio que são utilizados, bem como o tempo de 

ensaio e altas tensões. 

Foram apresentadas à concessionária, novas metodologias 

e arranjos de ensaio para luvas, mangas, lençóis isolantes, 

além de coberturas rígidas circulares e de condutor e varas 

de manobra. Estes arranjos foram aplicados em ensaios de 

rotina, e tiveram os níveis de ozônio monitorados, onde se 

constatou a redução significativa na concentração de ozônio. 

No caso do ensaio em luvas isolantes, este valor foi reduzido 

de 30 ppm no ensaio convencional para uma luva classe 4 

para 3 ppm. No caso de lençóis isolantes de coberturas rígi-

das, obteve-se redução de 30 ppm para 0,1 ppm e 50 ppm 

para 5 ppm. Para o caso dos ensaios em varas de manobra a 

redução foi menos significativa, passando de 2 ppm nos 

ensaios em AC convencionais para 1ppm com a nova meto-

dologia proposta.  

Uma releitura das normas técnicas permitiu uma redução 

do tempo de ensaio em luvas isolantes e uma redução no 

valor da tensão de ensaio CA em varas de manobra.  

Com relação ao ambiente de ensaio, verificou-se em me-

didas de nível de ozônio, a necessidade de uma área exclusi-

va para a realização dos mesmos. Esta área deve ser um am-

biente fechado e isolado, com uma circulação forçada de ar 

por meio de exaustores. Sobre as ferramentas há necessidade 

de se colocar um sistema de ventilação a fim de circular o 

ozônio gerado do entorno dos materiais. Estas medidas sim-

ples fazem com que o eletricista não fique exposto ao ozô-

nio gerado, bem como o material ensaiado tenha o menor 

contado possível com o gás.   

No momento os produtos desenvolvidos se encontram em 

fase de solicitação de propriedade intelectual e industrial, 

motivo este pelo qual não são apresentados detalhes técnicos 

no presente artigo. Assim que estes produtos tiverem seus 

registros devidamente realizados, os resultados serão divul-

gados. 

IV. CONCLUSÕES 

A borracha natural utilizada na confecção de equipamen-

tos de manutenção de linha viva comercial, quando exposta 

ao ozônio sem tensão mecânica apresentaram degradação 

superficial e microfissuras, enquanto que o material enve-

lhecido sob esforço mecânico apresentou fissuras macroscó-

picas, que alteraram significativamente as propriedades me-

cânicas do lençol e da luva isolante. 

O polietileno utilizado na confecção da cobertura de con-

dutor, mesmo sob tensão mecânica, veio a apresentar varia-

ção nas propriedades mecânicas avaliadas após 90 minutos 

de exposição a altas concentrações de ozônio. Portanto, 

comparado com a borracha natural, o polietileno é superior 

na resistência à oxidação por ozônio. 

As ferramentas de linha viva necessitam ser ensaiadas pe-

riodicamente para garantir a segurança dos eletricistas, po-

rém, durante os ensaios, elas são expostas ao ozônio e em 

ensaios no caso de ensaios mal elaborados podem ser sub-

metidas à tensão mecânica, o que, como foi demonstrado 

resulta na danificação do equipamento. Para prolongar sua 

vida útil, e minimizar os efeitos de degradação provocados 

pelo ozônio foram desenvolvidos arranjos de ensaio que 

reduziram a geração de descargas corona, bem como a con-

centração do gás. Uma releitura de normas técnicas permitiu 

a redução do tempo de ensaio, e conseqüente exposição do 

material e eletricista à ação do ozônio. Foi apresentada uma 

forma simples de se evitar a inalação do ozônio por parte 

dos ensaiadores, bem como reduzir a interação do ozônio 

com os materiais durante a realização dos ensaios periódi-

cos. 
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