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RESUMO 

 

O uso de torres de transmissão de energia elétrica para instalação de cabos 
de fibra óptica é bastante comum, pois propicia uma atrativa relação custo x 
benefício em comparação a outros métodos de instalação. Contudo, esse ambiente 
de instalação pode submeter o cabo ao efeito de trilhamento elétrico e, muitas 
vezes, à consequente erosão de sua capa externa. 

Resultado da exposição do cabo ao gradiente de potencial gerado pela linha 
de transmissão de energia, somado ao efeito de intempéries e da poluição, tal efeito 
é acompanhado por cintilações luminosas (correntes de fuga) e acaba formando 
uma “trilha”, que é um caminho condutor permanente que aparece na superfície do 
material dielétrico. Esse fenômeno ocasiona o aquecimento, quebra das cadeias 
poliméricas e, consequentemente, o comprometimento da capa do cabo óptico. 

O estudo comparou dois tipos de materiais poliméricos com respeito ao 
desempenho frente ao trilhamento elétrico, sendo o primeiro material uma blenda 
composta por polietileno, hidróxido de magnésio e EVA e o segundo polietileno e 
hidróxido de magnésio. 

Em um primeiro procedimento os materiais foram submetidos à avaliação 
em conformidade com a norma IEEE P1222-2011 e validados como materiais 
resistentes ao trilhamento elétrico correspondentes à classe A da norma. 

Com o intuito de maximizar a aproximação dos resultados obtidos por meio 
de ensaios laboratoriais com as reais condições de campo, no segundo 
procedimento um novo método foi proposto, extrapolando o que atualmente é 
exigido nas normas individualmente. Os procedimentos utilizados combinaram 
ensaios de trilhamento elétrico da norma IEEE P1222-2011 concomitantemente ao 
intemperismo acelerado de acordo com a norma ASTM G-155, complementados por 
métodos de caracterização (FTIR/ATR, OOT, DSC, TGA e MEV). 

Visando garantir a avaliação completa e a reprodutibilidade os corpos de 
prova foram divididos em dois grupos, avaliados em dois diferentes patamares do 
índice de poluição definido pela norma IEEE P1222-2011, sendo inicialmente um 
patamar mais brando e um segundo patamar mais agressivo. Os ciclos de 
trilhamento elétrico previstos pela norma foram divididos em etapas, intercalando-se 
previamente a cada uma das etapas uma exposição a 720 horas de intemperismo 
conforme ASTM G-155. 

A diferença de performance dos dois materiais de capa foi avaliada quanto à 
degradação estimada ao longo da vida útil do cabo, estudando-se as 
particularidades na formação de bandas de oxidação, características morfológicas, 
variação de massa dos compósitos frente à temperatura e verificação do perfil 
superficial. Tal avaliação visa auxiliar na definição do material de capa mais 
adequado para extrusão dos cabos ópticos e, de tal forma, proporcionar a melhor 
alternativa técnica para instalação de cabos ópticos que compartilham a estrutura de 
transmissão de energia elétrica. 

A blenda de polietileno, hidróxido de magnésio e EVA obteve melhor 
resultado no primeiro procedimento em comparação com o segundo composto 
quando submetida a condições mais extremas de tensão e poluição. No segundo 
procedimento ambos os materiais apresentaram resultados similares quando 
submetidos concomitantemente ao envelhecimento e ao trilhamento elétrico. 

 

Palavras-chave: Trilhamento elétrico; intemperismo; anti-tracking; polietileno  



 

ABSTRACT 

 

The use of electrical transmission towers for installation of optical cables is 
common because it brings an attractive cost-benefit relation in comparison to other 
methods of installation applied. However, this installation environment may submit 
the cable to an electrical tracking effect and, many times, to a consequently outer 
jacket erosion. 

Result of the exposition to the potential gradient generated by the energy 
transmission line, added to the weather effects and pollution, this phenomenon is 
accompanied by luminous scintillations (leakage current) and forms a “track”, that is a 
conductor permanent way that appears on the dielectric material surface. This effect 
causes the heating, brakes the polymeric structure and, consequently, the permanent 
damage of the optical cable jacket. 

This study compared two types of polymeric materials in relation of their 
performance against electrical tracking effect, being the first one a blend composed 
by polyethylene, magnesium hydroxide and EVA and the second one polyethylene 
and magnesium hydroxide. 

In a first procedure the materials were submitted to an evaluation in 
conformity to recommendation IEEE P1222-2011 and validated as tracking resistant 
material, corresponding to “class A” of the recommendation. 

In order to maximize the approximation of results obtained in laboratory to 
real field conditions, in the second procedure a novel method was proposed 
extrapolating what is actually required by the recommendations individually.  The 
methods combined electrical tests according to recommendation IEEE P1222-2011 
and, concomitantly with aging by accelerated weathering according to standard 
ASTM G-155, both complemented by material characterization techniques 
(FTIR/ATR, OOT, DSC, TGA and MEV). 

Looking for guarantee a complete evaluation and repeatability, the bodies of 
proof where divided in two groups, evaluated in two different pollution indexes 
conditions defined by IEEE P1222-2011 standard, being initially a softer baseline and 
after a harder one. The cycles of electrical tracking previewed by the standard where 
divided in phases, intercalating previously of each one an exposition to 720 hours of 
weathering according to ASTM G-155. 

The differences between the two sheath materials were evaluated on the 
estimated degradation along the lifespan of the optical cable, studying the 
particularities of oxidation bands formation, morphologic characteristics, composites 
mass variations and surface profile verification, as a form of help on the definition of 
most adequate material for extrusion of optical cables outer jacket, and proportionate 
a better technical alternative for installation of optical cables that use the power 
transmission structure.  

The blend of polyethylene, magnesium hydroxide and EVA obtained better 
result on the first procedure in comparison to the second composite when submitted 
to extreme conditions of tension and pollution. In the second procedures both 
materials presented similar results when submitted concomitantly to weathering and 
tracking. 

 

Key-words: tracking; weathering; anti-tracking; polyethylene  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As redes de fibras ópticas utilizadas para transmissão de dados em 

telecomunicações apresentam crescimento constante e significativo no Brasil e em 

muitos outros países em desenvolvimento. 

Os cabos ópticos possuem construções variadas e que os tornam 

compatíveis com a instalação nos mais diversos tipos de ambientes como dutos, 

diretamente enterrados, imersos em água ou em redes aéreas. 

Uma das formas mais comuns e econômicas de instalação de cabos ópticos 

é a utilização de estruturas já disponíveis de transmissão de energia elétrica para 

instalação conjunta de cabos dielétricos de fibras ópticas. Tal modelo de instalação 

torna-se economicamente atrativo em função do aproveitamento de toda a estrutura 

de torres já existente em redes de longa distância, resultando em uma boa relação 

custo x benefício se comparado a outros métodos e topologias de rede baseadas em 

sistemas subterrâneos em dutos ou diretamente enterrados (ROWLAND ET AL., 

2007; PORINS ET AL., 2013). 

Muito embora o fator custo-benefício seja bastante atrativo, este sistema traz 

algumas dificuldades que devem ser levadas em conta. Um problema muito comum 

em instalações de cabos ópticos que compartilham a estrutura com cabos de 

energia é a degradação da capa externa dos cabos ópticos causada pelo efeito de 

trilhamento elétrico, em razão da proximidade com os cabos condutores de energia e 

os inerentes efeitos de intempéries (chuva, radiação solar, etc.), além da poluição do 

ambiente (SHI ET AL., 2004). 

A degradação da capa externa do cabo óptico em função do trilhamento 

elétrico tem por consequência o comprometimento do cabo. Esta característica faz 

com que seja necessária a aplicação de um material de capa com aditivação 

especial, de forma a resultar em um composto resistente e capaz de suportar tal 

efeito (AL-AMMAR ET AL., 2008). 

No Brasil os materiais comumente comercializados são definidos com base 

na norma ABNT NBR 10296-2014, que parametriza a avaliação de materiais 

dielétricos de maneira genérica. Já no âmbito internacional, mais comumente se 

exige o atendimento à norma IEEE 1222-2011, que apresenta requisitos e métodos 

especificamente definidos para cabos ópticos autossustentados e, portanto, mostra-

se mais condizente com o real ambiente de instalação deste modelo de cabos. Tanto 
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uma norma quanto a outra são utilizadas na avaliação laboratorial do desempenho 

dos materiais de capa submetidos ao efeito de trilhamento elétrico. 

No primeiro procedimento descrito neste trabalho os dois materiais 

escolhidos para estudo foram testados em conformidade com os requisitos de 

resistência ao trilhamento elétrico definidos na norma IEEE P1222-2011. 

Resumidamente, as metodologias de prova consistem na aplicação de um 

determinado número de ciclos que projetam a solicitação estimada do efeito de 

trilhamento e poluição. Todavia, estas não consideram ou aplicam os demais efeitos 

de envelhecimento oriundos das condições do ambiente de instalação, como 

intempéries e exposição à luz solar. 

De forma a ampliar a avaliação do material de capa sujeito ao trilhamento 

elétrico, no segundo procedimento proposto no presente trabalho foram combinados 

os métodos utilizados nos ensaios de trilhamento elétrico de acordo com a norma 

IEEE P1222-2011 e de intemperismo acelerado de acordo com a norma ASTM G-

155, de forma concomitante, comparando o desempenho de duas distintas 

formulações de material de capa. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 
 

Avaliar materiais termoplásticos para utilização na capa externa de cabos 

ópticos autossustentados perante a solicitação de trilhamento elétrico e 

intemperismo artificial.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Validar os materiais em laboratório para homologação em conformidade com 

as normas aplicáveis; 

 Caracterizar as formulações escolhidas quanto à morfologia, composição 

química e resistência à oxidação;  

 Avaliar os materiais quanto ao desempenho frente ao trilhamento elétrico, 

simultaneamente ao envelhecimento acelerado por intemperismo, em 

diferentes patamares de potencial elétrico e índices de poluição, de forma a 

extrapolar o que é exigido individualmente nas normas de referência e 

aproximar a avaliação às reais condições encontradas em campo. 
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1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

Com o intuito de alcançar os objetivos propostos, o presente trabalho está 

organizado da seguinte forma: 

No capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica relativa ao tema 

proposto, conceitos básicos de definição e classificação de cabos ópticos e suas 

aplicações, bem como os materiais e formas de avaliação aplicáveis a cabos ópticos 

destinados a instalações em ambientes sujeitos à ocorrência do efeito de trilhamento 

elétrico. 

No capítulo 3 são apresentados os materiais e métodos empregados nos 

experimentos. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados e as respectivas análises 

discussões dos experimentos realizados. 

No capítulo 5 são descritas as conclusões e no capítulo 6 as sugestões de 

trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 CABOS ÓPTICOS PARA INSTALAÇÃO EM PLANTA EXTERNA 
 

De forma genérica, os cabos ópticos são classificados em três grandes 

grupos, de acordo com o ambiente de instalação: 

 Cabos de planta externa; 

 Cabos de terminação; 

 Cabos internos. 

Define-se como cabo óptico de planta externa o modelo de cabos de fibras 

ópticas projetado para instalações em ambientes externos sujeitos à intempérie, 

destinando-se a ambientes que não proporcionam uma proteção construtiva aos 

cabos como acontece em ambientes internos residenciais, comerciais ou industriais. 

Conforme descrito por Hayes (2014), instalações de cabos ópticos de planta 

externa apresentam uma grande variedade em dependência do tipo de rota na qual 

os cabos deverão ser lançados, como áreas rurais ou urbanas, atravessando rios ou 

oceanos, subterrâneos em dutos ou diretamente enterrados, instalações aéreas 

autossustentados ou espinados. 

 

2.1.1 Cabos ópticos autossustentados totalmente dielétricos (ADSS) 

 

Especificamente tratando-se do formato de instalação autossustentada em 

redes aéreas, uma das modalidades com grande volume de instalações é a que se 

utiliza da estrutura de torres de transmissão de energia para ancoragem dos cabos 

ópticos autossustentados totalmente dielétricos. Este tipo de cabo é definido 

internacionalmente pelo termo “ADSS”, do Inglês “All-Dielectric Self-Supporting” 

(ROWLAND ET AL., 2007). 

Porins et al. (2013) considera que os cabos ADSS são, potencialmente, a 

solução de melhor custo efetivo para instalação em linhas de transmissão de 

energia, quando comparados a outras alternativas como, por exemplo cabos OPGW. 

Construtivamente os cabos ADSS para instalação em longos vãos são 

compostos por fibras ópticas reunidas em grupos no interior de tubos de material 

termoplástico que são reunidos ao redor de um elemento central reforçado com fibra 

de vidro. Sobre este conjunto é aplicada uma capa interna de polietileno, em seguida 



5 

 

uma camada de elementos de tração, normalmente filamentos de aramida e, por 

último, a capa externa de material termoplástico que pode ou não ser resistente ao 

trilhamento elétrico. A FIGURA 1 exemplifica a estrutura de um cabo ADSS. 

 

FIGURA 1 - ESTRUTURA DE UM CABO ADSS 

 
FONTE: O autor (2016) 

 

Os cabos ADSS são instalados entre os cabos condutores em um sistema 

de montagem relativamente simples, conforme ilustrado na FIGURA 2, o que faz 

com que este modelo de cabo apresente baixo custo de instalação e dos acessórios 

relacionados. 

 

FIGURA 2 - CABO ADSS INSTALADO EM UMA LINHA DE TRANSMISSÃO 

 

FONTE: Florkowska et al. (2004) 
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2.1.2 Trilhamento elétrico 

 

Os cabos ADSS devem, conceitualmente, apresentar propriedades de 

material totalmente dielétrico, mantendo-as ao longo de sua vida útil, mesmo que 

instalados próximos aos cabos metálicos de transmissão de energia (CARTER E 

ROWLAND, 1988). 

Segundo Shi et al. (2004) e Rowland et al. (2010), as falhas em cabos ADSS 

são causadas por fenômenos elétricos como corona, centelhas junto aos sistemas 

de ancoragem e arco elétrico em banda seca. Contudo, as duas primeiras causas 

podem ter seu impacto reduzido com a utilização de acessórios adequados. Já o 

arco elétrico em banda seca representa um problema mais significativo. Tal 

fenômeno, conhecido como trilhamento elétrico, demanda de materiais adequados 

para construção do cabo óptico, de forma a garantir a manutenção de suas 

propriedades em ambientes agressivos. 

O trilhamento elétrico define-se como a formação de um caminho condutor 

permanente na superfície do material motivado pela degradação oriunda das 

descargas superficiais. Ocorrendo em uma determinada região poderá ocorrer a 

erosão do material (DA SILVA, 2014; AL-AMMAR ET AL., 2006). 

O trilhamento elétrico poderá ocorrer por fatores internos ou externos. 

Fatores internos podem ser considerados erros no projeto da linha de transmissão 

de energia e efeitos do campo elétrico oriundo dos cabos fase, conforme ilustrado na 

FIGURA 3. Já condições climáticas como chuva, neblina e poluição são 

consideradas fatores externos (PORINS, ET AL., 2013). 

 

FIGURA 3 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO CAMPO ELÉTRICO 

 

FONTE: O autor (2016) 
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A exposição do cabo ao campo elétrico gerado pela linha de transmissão de 

energia, somada ao efeito de intempéries (chuva, radiação solar, etc.) e da poluição 

do ambiente, resulta no surgimento de regiões condutivas na superfície dos cabos 

ópticos (KARADY ET AL., 2001). 

A intensidade do potencial elétrico ao qual o cabo ADSS estará sujeito 

depende diretamente da distância com relação aos condutores, conforme 

representado na FIGURA 4, na qual se exemplifica graficamente o gradiente de 

potencial gerado pelo conjunto de seis condutores de 345 kV. 

 

FIGURA 4 - GRADIENTE DE POTENCIAL GERADO POR CONDUTORES DE 345 KV 

 
FONTE: O autor (2016) 

 

Shi et al. (2004), Karady e Shikoski (2007) demonstram que, nessas 

condições, quando duas regiões úmidas delimitam uma região seca intermediária, 

ocorre o surgimento de uma diferença de potencial. Quanto maior o nível de 

poluição do ambiente, maior a descarga elétrica entre as regiões úmidas, uma vez 

que as partículas de poluição depositadas na superfície do cabo incrementam o 

nível de corrente elétrica no momento da descarga. 

As pequenas e constantes descargas elétricas que surgem entre as duas 

regiões úmidas ocasionam o aquecimento, a quebra das cadeias poliméricas e 

outras reações químicas no material que constitui a capa externa dos cabos ópticos 

(KARADY ET AL., 2001), como demonstrado na FIGURA 5. 
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FIGURA 5 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA FORMAÇÃO DA BANDA SECA 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

De maneira mais detalhada, Malik (1998) propõe que o processo de 

trilhamento e degradação superficial do material ocorre em seis fases: 

a) Contaminação e umedecimento da superfície do material resultando em 

uma camada condutora com baixa resistividade superficial; 

b) Passagem de corrente superficial através da solução úmida 

contaminante, com intensa dissipação de calor, causando perda de 

massa do fluido contaminante, o que favorece a formação de bandas 

secas; 

c) Interrupção da corrente superficial devido à presença de bandas secas, 

gerando um aumento no campo elétrico local entre as bandas úmidas e 

iniciando as descargas superficiais; 

d) Com as descargas superficiais a superfície do material alcança 

temperaturas elevadas, causando a formação de resíduos à base de 

carbono e levando o material a degradar-se gradativamente; 

e) Propagação e aumento do resíduo carbonáceo condutor; 

f) Ruptura completa da superfície do material dielétrico, fazendo com que o 

material se comporte como um condutor de eletricidade. 

A FIGURA 6 ilustra as seis fases descritas acima. 
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FIGURA 6 - FASES DO PROCESSO DE TRILHAMENTO ELÉTRICO 

 
FONTE: Malik (1998) 

 

Sustenta-se comumente que tensões de banda seca maiores que 15 kV e 

correntes de fuga induzidas em torno de 1 mA podem levar a arcos de banda seca 

destrutivos para a capa dos cabos em decorrência da ruptura dielétrica do material 

(RIBEIRO, 2008). 

A FIGURA 7 apresenta um exemplo de cabo óptico cuja capa foi degradada 

pelo efeito do trilhamento elétrico com a consequente erosão do material e 

exposição dos elementos de tração do cabo ADSS. 
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FIGURA 7 - CABO ÓPTICO DEGRADADO PELO EFEITO DE TRILHAMENTO ELÉTRICO 

 
FONTE: O autor (2016) 

 

Rowland et al. (2007) menciona que os estudos de possíveis formas de 

reduzir os efeitos elétricos identificados na superfície dos cabos ópticos ADSS têm 

evoluído significativamente ao longo dos últimos anos. Tais avaliações são 

efetivadas com base em métodos e normas distintos que visam simular em 

laboratório os efeitos de campo. 

Efeitos elétricos como o trilhamento são investigados com foco nos 

mecanismos de descarga elétrica que acontecem na cobertura dos cabos ópticos. 

Estes mecanismos apresentam estágios definidos e podem ser identificados através 

de experimentos em laboratório (FLORKOWSKA ET AL, 2008). 

Da obtenção de resultados conclusivos nos processos de análise dos efeitos 

elétricos sobre os cabos ópticos ADSS, aliados ao constante avanço tecnológico dos 

materiais aplicados a este tipo de produto, diferentes tipos de materiais poliméricos 

têm sido utilizados como solução ou fator atenuante dos prejuízos causados por tais 

fenômenos. 
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2.2 MATERIAIS TERMOPLÁSTICOS APLICADOS NA EXTRUSÃO DA CAPA 
EXTERNA DE CABOS ÓPTICOS RESISTENTES AO TRILHAMENTO 
ELÉTRICO 

 

Os cabos ópticos aplicados em ambientes de planta externa são 

normalmente constituídos por materiais empregados com funções específicas em 

sua construção. 

Alguns dos materiais, como aramida, fibra de vidro, polietileno, polipropleno, 

etc., empregados na fabricação dos cabos ópticos proporcionam, de acordo com as 

suas características, propriedades de resistência mecânica frente a tensões como 

tração, compressão, impacto, dobramento, etc., ataques de roedores, insetos ou 

produtos químicos. Outros materiais, como gel tixotrópico ou polímeros 

hidroexpansíveis, proveem o preenchimento e proteção contra penetração e 

migração de umidade no interior do cabo. 

Wang (2001) informa que, por apresentar boa produtividade e viabilidade de 

custo, o polietileno (PE) se tornou o material mais importante para extrusão de capa 

de cabos. Tal material apresenta características de viscosidade, contração, taxa de 

efeito Barus (inchaço do material), etc., que variam de acordo com as condições de 

processo, como pressão de extrusão, fluxo do material, velocidade de 

processamento. 

De forma similar, o Polietileno é descrito como um polímero sintético obtido 

pelo processo de polimerização do monômero etileno, como um material de 

excelentes propriedades elétricas. De acordo com as condições específicas de 

processamento podem obter-se diferentes formulações como o polietileno linear de 

baixa densidade (LLDPE), o polietileno de média densidade (MDPE) ou o polietileno 

de alta densidade (HDPE) (MARK, 1999). Na TABELA 1 podem-se observar 

comparativamente algumas propriedades desses materiais. 

 

TABELA 1 - ALGUMAS PROPRIEDADES DO LLDPE, MDPE E HDPE 

PROPRIEDADE LLDPE MDPE HDPE 

Rigidez dielétrica (kV/mm) 75 22 10 

Resistividade volumétrica (Ω.cm) 5.10
17

 5.10
17

 5.10
17

 

Fator de dissipação (1 MHz) 2.10
-4

 1,5.10
-4

 10
-3

 

Densidade (g/cm³) 0,92 0,93 0,95 

FONTE: Adaptado de da Silva (2014) 
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Todo o conjunto, usualmente chamado de núcleo do cabo óptico, é 

recoberto por uma capa externa de material termoplástico. A capa externa possui, 

dentre outras, a função de proteger o cabo contra o efeito de intempéries. No caso 

dos cabos ópticos instalados em condições cujo potencial elétrico ultrapassa os 12 

kV a capa externa deverá também prover resistência frente ao efeito de trilhamento 

elétrico. Cabos ópticos denominados como “resistentes ao trilhamento elétrico” 

devem suportar potenciais elétricos de até 25 kV, resistindo em tal condição por no 

mínimo 25 anos, segundo Al-ammar et al. (2008). 

A presença de arcos elétricos, segundo Rowland (2006), faz com que os 

materiais tradicionalmente utilizados na extrusão de capa sejam danificados. 

Rowland (2006) menciona ainda alguns exemplos de mecanismos degradantes em 

materiais de capa, como a formação de trilhas de carbono em capas extrudadas em 

PVC, oblação do EVA e ainda a simples fusão ou derretimento de capas em 

Polietileno. 

McNeill e Mohammed (1995) mencionam que a flamabilidade é o maior 

limitante do uso do polietileno e seus copolímeros. Contudo, a adição de aditivos, 

especialmente inorgânicos como hidróxido de magnésio (Mg(OH)2), alumina  

(Al(OH)3) e outros aditivos não halogenados e retardantes à chama vêm sendo 

utilizados como alternativas na formulação de materiais para extrusão de 

termoplásticos resistentes ao efeito de trilhamento elétrico. Tal escolha se justifica 

em função de propriedades como alta temperatura de decomposição e de seus 

mecanismos de liberação de água quando da ocorrência de sua degradação. Esta 

propriedade esta diretamente relacionada à característica de retardância à chama 

que, indiretamente, acaba por retardar e atenuar os efeitos degradantes do 

fenômeno do trilhamento elétrico.  

A produção de componentes poliméricos otimizados tem sido implementada 

no decorrer do tempo, permitindo assim a melhoria significativa dos materiais de 

superfície dos cabos. Tais materiais e aditivos vêm permitindo sensível melhoria na 

expectativa de vida útil dos cabos, mesmo que o processo de envelhecimento 

causado pelos fenômenos elétricos ainda não tenha um pleno entendimento que 

permita uma avaliação exata do tempo de vida útil previsto para cada material 

(ROWLAND, 2006). 
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2.3 AVALIAÇÃO DE CABOS ÓPTICOS RESISTENTES AO TRILHAMENTO 
ELÉTRICO 

 

A estimativa de vida útil superior a 25 anos em condições sujeitas à 

presença de gradientes de potencial que podem causar o efeito de trilhamento 

elétrico pode ser avaliada por meio do envelhecimento acelerado. Tal método, 

baseado na correlação matemática entre o envelhecimento e a projeção estimada 

de sua equivalência ao longo do tempo, permite prever o comportamento dos 

materiais de capa distintos no decorrer de seu uso (AMMAR ET AL, 2008). 

A avaliação dos materiais resistentes ao trilhamento elétrico também deve 

levar em consideração o índice de poluição no ambiente de instalação. Testes de 

envelhecimento demonstraram que o efeito de degradação do material ocorre mais 

intensamente em condições com índices de poluição mais elevados, conforme 

afirma Karady et al. (2003). 

Normativamente, a metodologia globalmente utilizada para avaliação do 

desempenho dos cabos ópticos resistentes ao trilhamento elétrico segue os 

requisitos de testes estabelecidos na norma IEEE P1222-2011. Tal metodologia 

submete os cabos ópticos a um circuito elétrico que simula as condições de tensão e 

poluição pré-definidas, como ilustrado na FIGURA 8 (UZUNOGLU ET AL., 2011). 

 

FIGURA 8 - TOPOLOGIA DE TESTE DE TRILHAMENTO ELÉTRICO EM CABOS ÓPTICOS ADSS 

 
FONTE: Adaptado de IEEE P1222-2011 

 

Para que seja considerada aprovada, a amostra submetida ao teste deverá 

suportar uma quantidade total de 300 ciclos que contemplam: 
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 Molhar a amostra com jato de água salina em volume e tempo 

determinados; 

 Secagem natural da amostra, período no qual ocorre a deposição de 

sal na superfície da capa; 

 Aplicação simultânea da tensão definida por um tempo pré-

determinado e formação de banda seca. 

Todo esse processo (1 ciclo) dura aproximadamente 15 minutos, sendo que 

a duração total do teste para uma única amostra é de aproximadamente 75 horas. 

Após a aplicação dos 300 ciclos o cabo não deverá apresentar erosão e/ou 

perfuração da capa externa. 

Como descrito por Kucuksari et al. (2009), métodos combinatórios de 

ensaios têm sido desenvolvidos e avaliados comparativamente aos métodos já 

considerados como padrões, permitindo a otimização das técnicas e a criação de 

propostas de atualização das normas com base no aprimoramento e na combinação 

de metodologias que representam as condições mais apropriadas até o momento. 

O avanço nos estudos relativos ao uso de polímeros combinados, 

especialmente para melhorar a performance dos cabos ópticos ADSS frente ao 

efeito do trilhamento elétrico, tem permitido que os resultados conduzam ao 

conhecimento de que o aquecimento, somado às consequentes reações químicas e 

quebra das cadeias poliméricas do material levam à degradação e falha do material 

de capa dos cabos ópticos, conforme demonstrado na FIGURA 9. 

 

FIGURA 9 - ESQUEMA DE DEGRADAÇÃO POR TRILHAMENTO ELÉTRICO 

 
FONTE: O autor (2016) 
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A avaliação das condições que levam à alteração estrutural e morfológica 

dos materiais é feita, em alguns casos, levando em consideração o envelhecimento 

acelerado por radiação ultravioleta com amostras sob tensão de tração. Inspeções 

microscópicas permitem avaliar a dispersão de aditivos no material de base, em 

geral polietileno de alta densidade. A FIGURA 10 exemplifica uma a análise 

microscópica de uma amostra de polietileno de alta densidade, na qual podem ser 

observadas pequenas manchas que são referentes aos aditivos, pigmentos ou 

cargas inorgânicas utilizadas.  

 

FIGURA 10 - EXEMPLO DE AVALIAÇÃO MICROSCÓPICA DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE 

 
FONTE: Adaptado de Li et al. (2015) 

 

A constante busca de alternativas técnicas para minimizar os efeitos 

elétricos nocivos nos sistemas que compartilham as estruturas de redes de 

transmissão de energia elétrica ao longo dos últimos anos resultou na eficiente 

aplicação de acessórios como hastes nas pontas dos cabos, próximo aos acessórios 

de ancoragem, onde a corrente de fuga é mais intensa. 

Este tipo de acessório é também aplicável aos cabos encapados com 

polietileno e permitem reduzir ou até eliminar a ocorrência de arcos elétricos. 

Contudo, esta melhoria está mais diretamente relacionada aos ditos “efeitos de 

pontas”, como por exemplo o “efeito corona”, porém não impedem a formação de 

bandas secas, principais causadoras da degradação por trilhamento elétrico.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAIS  
  

Nesse trabalho foram buscadas no mercado duas formulações poliméricas 

comerciais fornecidas por dois dos maiores fabricantes mundiais de matéria-prima 

para extrusão de capa em cabos ópticos. As seguintes caraterísticas são informadas 

nas fichas técnicas dos fornecedores: 

 O material denominado como “amostra A” é um termoplástico não 

halogenado, altamente retardante à chama, de baixa emissão de 

fumaça, baixa corrosão e índice de toxidez. Pode ser utilizado em cabos 

com faixa de operação de até 90 ºC; 

 O material denominado como “amostra B”, por sua vez, apresenta 

formulação padrão, com base em polietileno de alta densidade, 

comumente utilizada como matéria-prima pelos fabricantes tradicionais 

de cabos ópticos ADSS.  

As propriedades físicas informadas nas fichas técnicas dos fornecedores de 

ambos os materiais estão demonstradas comparativamente na TABELA 2. 

 

TABELA 2 - PROPRIEDADES DOS MATERIAIS 

PROPRIEDADE AMOSTRA “A” AMOSTRA “B” 

Densidade 1,50 ± 0,02 g/cm³ 1,10 ± 0,10 

Dureza 59 ± 3 (Shore D, 15 s) 59 (Shore D, 1 s) 

Índice de fusão 190/2.16 5-15 g/10min 0,5 ± 0,2 g/10min 

Teor de umidade Max 0,070 % da massa Max 0,05 % da massa 

Índice de Oxigênio Min 35% Min 30% 

Conteúdo de Halogêneos 0% Não informado 

Resistência à tração Min 12,4 MPa Min 16 MPa 

Alongamento à ruptura Min 130% Min 400% 

Resistência ao estresse ambiental (ESCR) Min 1000 horas Min 1000 horas 

Temperatura de fragilidade 0 falhas/10 (-25 ºC) 0 falhas/10 (-80 ºC) 

Tempo de indução oxidativa Min 15 minutos (225 ºC) Min 100 minutos (199 ºC) 

Constante dielétrica a 1 MHz Max 3,85 Não informado 

Fator de dissipação a 1 MHz Max 0,030 Não informado 

FONTE: Adaptado das fichas técnicas dos fornecedores (2016) 
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3.2 MÉTODOS  
 

3.2.1 Ensaio de intemperismo  

 
Para realização dos ensaios de exposição ao intemperismo artificial, de 

acordo com a norma ASTM G155, Ciclo 1, foi utilizada a câmara Weather-Ometer, 

fabricante ATLAS, modelo Ci4000, nº de série 22565, conforme FIGURA 11. 

 

FIGURA 11 - IMAGEM DA CÂMARA DE INTEMPERISMO ARTIFICIAL 

 
FONTE: O autor (2016) 

 

O ensaio de intemperismo artificial foi realizado em todos os 12 corpos de 

prova com as condições operacionais de exposição descritas na TABELA 3. 

 

TABELA 3 - CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE EXPOSIÇÃO. 

EQUIPAMENTO: WEATHER-OMETER CI4000 ATLAS 
LÂMPADA DE XENÔNIO 4500- 6500 W (RESFRIADA POR ÁGUA) 

CONDIÇÃO CICLO DE LUZ 

Irradiância Automática 0,35  0,05 W/m
2 
a 340 nm 

Temperatura Painel Preto 63  2 ºC 

Ciclo 
102 min. de luz  

18 min. de luz + aspersão  

Sistema de filtros Interno e externo de borosilicato 

FONTE: O autor (2016) 

 

O ensaio foi realizado em três períodos de 720 (setecentas e vinte) horas, 

totalizando 2160 (duas mil cento e sessenta) horas de exposição, sendo que ao final 

de cada um destes períodos as amostras foram inspecionadas visualmente quanto 
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às variações de aspecto e na sequência disponibilizadas para realização do ensaio 

de resistência ao trilhamento elétrico. 

 

3.2.2 Termogravimetria 

 

O ensaio de termogravimetria foi realizado em consonância com a norma 

ASTM E1131. Foi utilizado o equipamento Netzsch, modelo TG 209, com as 

seguintes condições: 

 Faixa de temperatura e atmosfera: 

- De 23 a 550 ºC – nitrogênio; 

- De 550 a 900 ºC – oxigênio. 

 Fluxo dos gases: 15 mL/min 

 Taxa de aquecimento: 20 ºC/min 

 

3.2.3  Espectroscopia do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

O ensaio de espectroscopia do infravermelho com transformada de Fourier 

foi realizado de acordo com as normas ASTM E1252 e ASTM E2310, utilizado o 

equipamento Espectrofotômetro de infravermelho, marca Bruker, modelo Lumos, 

com as seguintes condições: 

- Faixa de aquisição: 4000 a 400 cm-1 

- Resolução: 4 cm-1 

- Numero de scans: 64 

- Método: ATR 

 

3.2.4 Temperatura de Oxidação (OOT) 

 

A análise de temperatura de oxidação (OOT) foi realizada seguindo a norma 

ASTM E2009, sendo utilizado o equipamento de analise térmica simultânea marca 

Netzsch, modelo STA 449, com as seguintes condições: 

- Faixa de temperatura: 20 a 300 ºC 

- Atmosfera: Oxigênio 

- Fluxo do gás: 50 mL/min 

- Velocidade de varredura: 10 ºC/min 



19 

 

3.2.5 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

O ensaio de Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) foi realizado 

conforme norma ASTM D3418, utilizando o equipamento marca Netszch, modelo 

DSC 204 F1, com as seguintes condições: 

- Faixa de temperatura: 20 a 150 ºC 

- Atmosfera: Nitrogênio 

- Fluxo do gás: 20 mL/min 

- Velocidade de varredura: 10 ºC/min 

 
3.2.6 Ensaio de resistência ao trilhamento elétrico 

 

Os ensaios de verificação da resistência ao trilhamento elétrico foram 

realizados em consonância com a norma e trabalho de referência abaixo: 

 IEEE P1222-2011; 

 IEEE TPWRD-00498-2004. 

 

3.2.6.1 Primeiro procedimento: resistência ao trilhamento de acordo com a norma 

IEEE P1222-2011 

 
Em um primeiro procedimento o ensaio de resistência ao trilhamento elétrico 

foi feito em conformidade com o que define a norma IEEE P1222-2011, de forma a 

validar os materiais quanto ao simples cumprimento de referida norma. Com a 

aprovação em tal avaliação confirmou-se que os materiais escolhidos podem ser 

classificados efetivamente como materiais resistentes ao trilhamento elétrico. 

A avaliação nesta primeira etapa consistiu em submeter as amostras a 

diversos índices de poluição e de tensão, conforme prevê a norma para aprovação 

de cabos como “Classe A”, na qual previamente se definem combinações de 

determinados índices de poluição e tensão, conforme representado na TABELA 4 e 

como “Classe B”, quando outras combinações podem ser definidas para testes 

seguindo a metodologia da norma. 
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TABELA 4 - CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS "CLASSE A" 

ÍNDICE DE POLUIÇÃO TENSÃO MÁXIMA INDUZIDA DE BANDA SECA - Voc 

5.0 5 kV 

5.3 7 kV 

5.7 10 kV 

6.0 15 kV 

7.0 20 kV 

7.7 25 kV 

FONTE: Adaptado de IEEE P1222-2011 

Os índices de poluição descritos pela norma IEEE P1222-2011 são resultado 

de um estudo de uma grande variedade de desenhos de torres de transmissão de 

alta tensão de energia, sendo que o índice de poluição é descrito como o expoente 

da resistência medida (em Ω/m) da poluição úmida. Como exemplo, descrito na 

própria norma, um índice de 5.7 indica uma resistência de 105.7 ou 501 kΩ/m. De tal 

forma, quanto menor o índice (numericamente) maior a poluição considerada, sendo 

que a categoria de poluição pode-se definir como alta, média ou leve de acordo com 

seus respectivos índices de poluição, conforme exemplificados na TABELA 5 (IEEE 

P1222-2011). 

 

TABELA 5 - EXEMPLOS DE ÍNDICES DE POLUIÇÃO 

ÍNDICE DE POLUIÇÃO Ω/m CATEGORIA RESISTÊNCIA EQUIVALENTE 

5 100.000 Alta 4.2 x 10
6
 Ω 

6 1.000.000 Média 13.1 x 10
6
 Ω 

7 10.000.000 Leve 42.0 x 10
6
 Ω 

FONTE: Adaptado de IEEE P1222-2011 

 

3.2.6.2 Segundo procedimento: trilhamento combinado com envelhecimento 

acelerado por intemperismo artificial 

 

No segundo procedimento de ensaios a sistemática adotada foi de combinar 

o ensaio de trilhamento com o envelhecimento por intemperismo. 

Para efetivação dos ensaios de trilhamento elétrico e envelhecimento 

acelerado por intemperismo, os corpos de prova foram divididos em dois grupos, 

para avaliação em dois diferentes patamares do índice de poluição definido pela 

norma IEEE P1222-2011, iniciando-se pelo índice mais brando (IP7.7) e passando a 

um índice de maior agressividade (IP6.0). 
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Já o potencial elétrico aplicado foi de 25 kV, que corresponde ao valor 

máximo, definido por norma, que o material deverá suportar ao longo de sua vida 

útil. 

Um único ciclo do ensaio de resistência ao trilhamento elétrico compreende: 

 Exposição a períodos de 02 (dois) minutos de solução salina em 

concentração de 1% e fluxo de 200 mL/min; 

 Permanência por 13 (treze) minutos em período seco. 

 

Para o ensaio com o índice de poluição 7.7 os ciclos de trilhamento elétrico 

previstos pela norma foram divididos em três etapas, intercalando-se previamente a 

cada uma delas a exposição a 720 h de intemperismo conforme ASTM G-155. 

A divisão dos ciclos, de forma a intercalar as etapas de envelhecimento 

acelerado por intemperismo, foi feita de maneira a proporcionar um acréscimo da 

severidade do trilhamento, buscando simular uma condição mais aproximada às 

reais condições de campo, na qual os cabos ópticos estão sujeitos ao trilhamento 

em situação simultânea ao envelhecimento pelo intemperismo. O primeiro estágio foi 

de 80 ciclos, seguido de um estágio de 100 ciclos e concluindo-se com um estágio 

final de 120 ciclos, totalizando os 300 ciclos determinados pela norma. Esta forma de 

divisão justifica-se por representar a crescente agressividade do ambiente ao cabo 

ADSS no decorrer de sua vida útil, uma vez que a natural degradação do material de 

capa faz com que a sua resistência aos efeitos elétricos seja reduzida 

gradativamente com o passar dos anos. 

Para o ensaio com índice de poluição 6.0 foram aplicados dois estágios de 

trilhamento, de 80 e 100 ciclos, respectivamente. Ambos os estágios foram 

precedidos por um ciclo de envelhecimento de 720 horas cada.  

A sequencia adotada e a distribuição dos corpos de prova com os 

respectivos patamares para realização dos ensaios estão representadas 

esquematicamente na FIGURA 12. Cada um dos dois grupos foi composto por seis 

corpos de prova, sendo três da amostra A e três da amostra B, de forma a garantir a 

repetitividade dos resultados. 
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FIGURA 12 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA DISTRIBUIÇÃO DAS AMOSTRAS POR 
PATAMARES DE ENSAIO 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Os seis corpos de prova de cada um dos grupos foram selados em suas 

extremidades com fita isolante de autofusão. Na parte central de cada um foram 

colocados dois eletrodos de folha de alumínio com dimensões apropriadas, 

conforme descrito na norma de referência e disposto na FIGURA 13. 

 

FIGURA 13 - REPRESENTAÇÃO DO CORPO DE PROVA COM OS ELETRODOS 

 

FONTE: O autor (2016) 
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O ensaio para avaliação da resistência ao trilhamento elétrico foi realizado 

em bancada de testes montada em laboratório, em total conformidade com as 

características e critérios recomendados pela norma IEEE P1222-2011. A FIGURA 

14 exemplifica o ensaio sendo realizado em um dos corpos de prova. 

 

FIGURA 14 - AMOSTRA EM TESTE DE TRILHAMENTO ELÉTRICO 

 

FONTE: O autor (2016) 

  

3.2.7 Aferição de resistência, resistividade e corrente de fuga 

 

Parâmetros de resistência, resistividade superficial e corrente de fuga são 

também fatores bastante representativos e de extrema importância para o 

desempenho dos materiais de capa frente ao trilhamento elétrico. Essas grandezas 

foram obtidas ao final de etapas predeterminadas durante o processo de avaliação 

e, aliadas aos resultados de inspeção visual, permitem diferenciar o comportamento 

das amostras avaliadas. 

A resistência elétrica foi aferida utilizando equipamento da marca Agilent – 

High Resistance Meter, modelo 4339-b e gaiola de Faraday. 

A leitura da corrente de fuga foi efetuada de forma paralela com o sistema 

de proteção do arranjo experimental para o ensaio de resistência ao trilhamento 

elétrico, enquanto que a resistividade elétrica foi calculada com base nos valores 

obtidos para as demais grandezas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

4.1 ESPECTROSCOPIA DO INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FTIR) 

 

Na FIGURA 15 está apresentado o espetro de FTIR obtido para amostra A e 

na FIGURA 16 a comparação do espectro com espectros da biblioteca do 

equipamento, pela qual se pode identificar o polímero do cabo como sendo 

copolímero de etileno vinil acetato (EVA), pela excelente correlação entre as bandas. 

A única exceção é a banda acima de 3500 cm-1, que é uma região de vibração do 

grupo OH. Por ser uma banda intensa e fina pode indicar que se trata de composto 

inorgânico como a Alumina tri-hidratada e/ou a Hidróxido de Magnésio, substâncias 

inorgânicas comumente adicionadas aos polímeros como retardante de chama.   

 

FIGURA 15 - ESPECTRO OBTIDO POR FTIR PARA A AMOSTRA A 

 

FONTE: O autor (2016) 
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FIGURA 16 - COMPARATIVO DO ESPECTRO DA AMOSTRA A E O RESULTADO DA BIBLIOTECA 

 

FONTE: O autor (2016) 

 

Avaliando a amostra B por microscopia óptica observou-se que é composta 

por duas camadas (FIGURA 17), denotando a fabricação por processo de 

coextrusão. Os espectros obtidos de ambas as camadas estão apresentados na 

FIGURA 18 e na FIGURA 19.  Pelas bandas obtidas o polímero utilizado nas duas 

camadas foi o polietileno. Nota-se também que apenas a camada externa apresenta 

a banda acima de 3500 cm-1, correspondente a lição OH. 

 
FIGURA 17 - IMAGEM OBTIDA DA SECÇÃO TRANSVERSAL DA COBERTURA DO CABO 

 
FONTE: O autor (2016) 
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FIGURA 18 - ESPECTRO OBTIDO PELA CAMADA EXTERNA DA AMOSTRA B 

 
FONTE: O autor (2016) 

 

FIGURA 19 - ESPECTRO OBTIDO PELA CAMADA INTERNA DA AMOSTRA B 

 
FONTE: O autor (2016) 

 

4.2 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VERREDURA (MEV) COM ANÁLISE DE 

ENERGIA DISPERSIVA (EDS) 

 

Complementando a caracterização dos materiais, ambas as amostras foram 

submetidas à avaliação por microscopia eletrônica de varredura (MEV) com análise 

de energia dispersiva (EDS). 
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A avaliação da amostra A, cuja imagem está demonstrada na FIGURA 20, 

apresentou grande concentração do elemento oxigênio. Este resultado confirma a 

presença de copolímero de etileno vinil acetato (EVA) conforme identificado no 

ensaio de FTIR, que possui oxigênio na sua composição e, além disso, pode conter 

cargas inorgânicas oxigenadas na forma de óxido. Adicionalmente, o espectro 

denota também a presença de magnésio (Mg), o que valida a hipótese levantada no 

ensaio de FTIR de que a amostra A contem hidróxido de magnésio (Mg(OH)2), 

conforme pode-se observar no espectro representado graficamente na FIGURA 21. 

 

FIGURA 20 - IMAGEM EDS DA AMOSTRA A 

 
FONTE: O autor (2016) 

 

FIGURA 21 - ESPECTRO EDS DA AMOSTRA A 

 
FONTE: O autor (2016) 
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Já a avaliação da amostra B, cuja imagem está apresentada na FIGURA 22, 

da mesma forma que a amostra A, possui o elemento químico magnésio (Mg), mas 

com menor concentração do elemento químico oxigênio na camada externa, 

confirmando a composição contendo hidróxido de magnésio, porém sem a presença 

de EVA, atestando que a camada externa tem por base o polietileno. Na camada 

interna foi observado somente o elemento químico carbono, indicando que não 

foram adicionadas cargas inorgânicas na mesma. Os espectros da amostra B estão 

apresentados na FIGURA 23 e na FIGURA 24. 

 

FIGURA 22 - IMAGEM EDS DA AMOSTRA B 

 
FONTE: O autor (2016) 
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FIGURA 23 - ESPECTRO 1 EDS DA AMOSTRA B 

 
FONTE: O autor (2016) 

 

FIGURA 24 - ESPECTRO 2 EDS DA AMOSTRA B 

 
FONTE: O autor (2016) 

 

De forma resumida, as identificações obtidas para cada uma das amostras, 
através dos ensaios de FTIR e EDS estão apresentadas na TABELA 6. 

 

TABELA 6 - COMPOSIÇÕES QUÍMICAS PREPONDERANTE NAS AMOSTRAS 

Amostra Composição química preponderante encontrada pela biblioteca 

A  EVA (etileno acetato de vinila) + Mg(OH)2 hidróxido de magnésio  

B – camada externa PE (polietileno) + Mg(OH)2 hidróxido de magnésio 

B – camada interna PE (polietileno) 

FONTE: O autor (2016) 

 

 



30 

 

4.3 TERMOGRAVIMETRIA (TGA) 
 

Os resultados obtidos na análise termogravimétrica da cobertura dos cabos 

estão apresentados na FIGURA 25 e na TABELA 7. 

Nota-se, a partir dos resultados de TGA, que para a amostra A ocorreu uma 

primeira perda em torno de 330 ºC, que corresponde à decomposição do Mg(OH)2, 

liberando água e formando MgO. A segunda perda refere-se à saída do grupamento 

acetato, seguida da pirólise da cadeia principal do polímero. Já a quarta perda de 

massa corresponde ao teor de negro de carbono. O teor de cinzas corresponde ao 

MgO formado pela decomposição do Mg(OH)2. 

Para a amostra B não fica evidenciada a perda correspondente à 

decomposição do Mg(OH)2 devido à menor quantidade presente na amostra, assim 

a primeira perda corresponde à pirólise do polímero e a segunda ao teor de negro de 

carbono presente na amostra, sendo o teor de cinzas o MgO formado pela 

decomposição do Mg(OH)2. Os valores de perda de massa e teor de cinzas não são 

exatos para essa amostra, visto que a mesma tem duas camadas, o que torna mais 

difícil a separação das mesmas devido à pequena dimensão da camada externa. 
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FIGURA 25 - CURVAS TERMOGRAVIMÉTRICAS OBTIDAS PARA: A) AMOSTRA A; B) AMOSTRA 
B.  

 

FONTE: O autor (2016) 

 

TABELA 7 - RESULTADOS OBTIDO PELO ENSAIO DE TERMOGRAVIMETRIA 

AMOSTRA 
1ª PERDA DE  
MASSA (%) 

2ª PERDA DE 
 MASSA (%) 

3ª PERDA DE 
 MASSA (%) 

RESÍDUO FINAL 
(%) 

A  16,32 39,40 1,59 43,2 

B 92,4 1,94 - 5,7 

FONTE: O autor (2016) 

 

4.4 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 

 
Pela técnica de DSC foram realizadas duas avaliações nas amostras, sendo 

uma para determinar a temperatura de fusão e outra para determinar a temperatura 
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de oxidação. Os resultados obtidos estão apresentados na FIGURA 26 e na 

TABELA 8. 

Nota-se que a curva de fusão da amostra A é alargada e com a presença de 

mais de um ponto de fusão, o que pode indicar que trata-se de uma blenda de 

polietileno com o copolímero EVA, especialmente devido à temperatura de fusão do 

terceiro pico próximo de 120 oC que pode ser de polietileno linear de baixa 

densidade ou polietileno de média densidade, cuja utilização justifica-se pela sua 

boa performance como material dielétrico. Os outros dois pontos de fusão são 

caraterísticos do copolímero EVA (MARK, 1999). 

A curva de fusão da amostra B é bem definida com um pico de fusão um 

pouco alargado, típico da amostra de polietileno. O valor de temperatura de fusão 

corresponde ao polietileno de média a alta densidade (MARK, 1999).  

A amostra A apresentou maior resistência à oxidação que a amostra B 

indicando que possui maior quantidade de antioxidante.  
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FIGURA 26 – A) CURVAS CALORIMÉTRICAS; B) CURVAS CALORIMÉTRICAS COM FUSÃO E 
OXIDAÇÃO 

 
FONTE: O autor (2016) 

 

TABELA 8 - RESULTADOS OBTIDOS NO ENSAIO DE DSC 

Amostra 
Temperatura do 1º 
pico de fusão (°C) 

Temperatura do 2º 
pico de fusão (°C) 

Temperatura do 3º 
pico de fusão (°C) 

Temperatura de 
início de oxidação  

(°C) 

A  46,8 67,2 121,0 260,9 

B 126,6 - - 248,0 

FONTE: O autor (2016) 
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4.5 ENSAIO DE RESISTÊNCIA AO TRILHAMENTO ELÉTRICO 

 

4.5.1 Resultados do primeiro procedimento: resistência ao trilhamento de acordo 

com a norma IEEE P1222-2011 

 

Conforme métodos previamente definidos para o primeiro procedimento de 

ensaios de resistência ao trilhamento elétrico, as amostras submetidas ao ensaio 

padrão realizado de acordo com a norma IEEE P1222-2011 foram aprovadas e, 

portando, confirmadas como se tratando de materiais resistentes ao trilhamento 

elétrico. 

A avaliação neste primeiro procedimento, efetuada com ambos os tipos de 

material de capa, foi baseada nos critérios de aprovação de classes A e B descritas 

na norma e em condições possíveis de serem encontradas em campo durante o 

tempo de vida útil dos cabos ópticos dielétricos autossustentados. Os resultados do 

primeiro procedimento mostrados na TABELA 9. 

 

TABELA 9 - RESULTADOS PRIMEIRO PROCEDIMENTO ENSAIOS DE TRILHAMENTO ELÉTRICO 

 ÍNDICE DE POLUIÇÃO 

TENSÃO (kV) 7.7 6 5 

5 Aprovados Aprovados Aprovados 

10 Aprovados Aprovados Aprovados 

15 Aprovados Aprovados Aprovados 

20 Aprovados Aprovados Aprovados 

25 Aprovados Aprovados - 

FONTE: O autor (2015) 

 

Ambos os materiais passaram por 300 ciclos de ensaio, conforme previsto 

na norma, estando aprovados como “Classe A” nos patamares pré-definidos e, em 

alguns casos, como “Classe B”, em patamares arbitrados para efetivação dos 

ensaios. 

A condição específica de tensão de 25 kV, combinada com o índice de 

poluição 5 é a situação mais agressiva possível de ser testada com base nos 

critérios de teste definidos na norma. Tal condição não representa situações de 

ambiente encontradas normalmente em campo. Esta característica de ambiente 

seria equivalente a uma condição hipotética de instalação de uma linha de alta 

tensão em localidades muito próximas ao mar e em condições extremas de poluição, 
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como por exemplo, em função da proximidade com áreas industriais de elevada 

emissão de gases e partículas poluentes. 

Muito embora esta condição de poluição e maresia seja possível de ser 

encontrada, a instalação de estruturas de transmissão de energia em tais ambientes 

é normalmente evitada, pois isto ocasiona uma redução significativa da vida útil de 

todo o sistema em função da deterioração das torres de sustentação e dos cabos 

condutores. 

Contudo, de forma a obter uma comparação entre os dois tipos de material 

de capa utilizados na extrusão de capa das amostras de cabos ópticos, os materiais 

foram também submetidos a esta condição de ensaio com níveis extremos de 

tensão (25 kV) e poluição (5). 

A amostra “A” testada com três corpos de prova apresentou o seguinte 

resultado: 

- Corpo de prova 1 = 150 ciclos 

- Corpo de prova 2 = 300 ciclos 

- Corpo de prova 3 = 300 ciclos 

A amostra “B” testada com quatro corpos de prova suportou a seguinte 

quantidade de ciclos: 

- Corpo de prova 1 = 3 ciclos 

- Corpo de prova 2 = 70 ciclos 

- Corpo de prova 3 = 8 ciclos 

- Corpo de prova 4 (reteste) = 18 ciclos 

De acordo com os critérios de reprodutibilidade, a amostra “A” pode ser 

considerada aprovada mesmo na condição extrema de teste, muito embora a 

aplicação em um ambiente de equivalentes características não seja o objetivo deste 

estudo. Porém, a diferença entre o desempenho dos dois materiais apresentou-se 

como um indício de melhor rendimento do material com maior proporção de 

compostos inorgânicos, cujos resultados das técnicas de caracterização são 

apresentados nos itens subsequentes do presente trabalho. 
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4.5.2 Resultados do segundo procedimento: trilhamento combinado com 

envelhecimento acelerado por intemperismo artificial 

 

O segundo procedimento de testes de resistência ao trilhamento elétrico, na 

qual os ciclos de trilhamento elétrico foram divididos em estágios, intercalados por 

etapas de envelhecimento acelerado por intemperismo resultou em performances 

similares entre os dois materiais. 

Considerando o procedimento descrito, o ensaio nos corpos de prova foi 

executado em duas fases, com índices de poluição 7.7 e 6.0 respectivamente, 

ambos com tensão de 25 kV, sendo que os materiais (amostra A e amostra B)  

foram aprovados, ou seja, não apresentaram  trilhamento durante a exposição aos 

ensaios combinados. 

Durante o ensaio de 100 ciclos de trilhamento na fase 2 ocorreu o 

sobreaquecimento do resistor utilizado no equipamento de teste. Como a proteção 

automática não atuou, um dos corpos de prova da amostra B acabou sendo 

incinerado. Os ensaios prosseguiram com os outros dois corpos de prova da mesma 

amostra. 

Os resultados de corrente de fuga aferidos estão agrupados na TABELA 10. 

 

TABELA 10 - VALORES DE CORRENTE DE FUGA MÉDIA 

VALORES DE CORRENTE DE FUGA 
MÉDIA (μA) 

80 CICLOS 100 CICLOS 120 CICLOS 

If (μA) If (μA) If (μA) 

FASE 1 
I.P. 7.7 

Amostra A 

N1 - 336,4 367,7 

N2 - 331,5 489,5 

N3 - 344,4 470,2 

Amostra B 

N1 - 415,8 259,3 

N2 - 447,0 254,3 

N3 - 469,0 265,5 

FASE 2 
I.P. 6.0 

Amostra A 

N4 1.518 8.866 - 

N5 1.332 5.132 - 

N6 1.372 1.698 - 

Amostra B 

N4 1.189 1.287 - 

N5 1.127 Amostra danificada em ensaio 

N6 1.082 1.145 - 

FONTE: O autor (2016) 
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Nenhuma das amostras apresentou variação numérica significativa dos 

valores de corrente de fuga após as etapas predeterminadas de intemperismo e 

trilhamento. 

Analisando graficamente pode-se observar, comparativamente, um 

comportamento mais linear dos corpos de prova da amostra B na fase 1 (índice de 

poluição 7.7) durante a etapa de 100 ciclos do ensaio de trilhamento elétrico, como 

mostrado na FIGURA 27. Para ambas as amostras os picos mais afastados da linha 

média representam os momentos de molhagem com solução salina dentro de cada 

um dos ciclos. 

 

FIGURA 27 - GRÁFICOS DA CORRENTE DE FUGA NA FASE 1 DURANTE 100 CICLOS DE 
TRILHAMENTO 

 
FONTE: O autor (2016) 
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De forma similar, durante os 120 ciclos de trilhamento na mesma fase dos 

testes, os gráficos da amostra B seguiram apresentando perfil mais linear que os da 

amostra A, conforme apresentado na FIGURA 28. 

 

FIGURA 28 - GRÁFICOS DA CORRENTE DE FUGA NA FASE 1 DURANTE 120 CICLOS DE 
TRILHAMENTO 

 
FONTE: O autor (2016) 

 

Já durante a fase 2 dos testes (índice de poluição 6.0), ambas as amostras 

apresentaram comportamento de similar linearidade, dentro de suas respectivas 

ordens de grandeza. Os picos de corrente de fuga demonstram-se mais 

sensivelmente afastados da linha média tanto na etapa de 80 quanto na de 100 

ciclos. Este efeito ocorre durante a molhagem das amostras em função do maior 

índice de poluição adotado nesta fase dos testes. 
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O perfil gráfico da corrente de fuga pode ser observado para as etapas de 80 

e 100 ciclos de trilhamento na FIGURA 29 e FIGURA 30, respectivamente. 

 

FIGURA 29 - GRÁFICOS DA CORRENTE DE FUGA NA FASE 2 DURANTE 80 CICLOS DE 
TRILHAMENTO 

 
FONTE: O autor (2016) 

 

O corpo de prova “N5” da amostra B foi perdido durante esta fase, conforme 

já explicado anteriormente. Por este motivo o segundo gráfico da amostra B mostra-

se interrompido antes do tempo previsto fazendo com que os picos de corrente de 

fuga apresentem-se com maior espaçamento. Porém isso se dá unicamente em 

função da diferente escala do gráfico. 
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FIGURA 30 - GRÁFICOS DA CORRENTE DE FUGA NA FASE 2 DURANTE 100 CICLOS DE 
TRILHAMENTO 

 
FONTE: O autor (2016) 

 

Com relação à característica de resistência dos corpos de prova, os valores 

da amostra B apresentaram redução em sua ordem de grandeza após 720 horas de 

intemperismo seguido dos primeiros 80 ciclos de trilhamento na fase 1 dos ensaios, 

porém, mantendo-se estável a partir dos ciclos seguintes. Na fase 2 ambas as 

amostras apresentaram redução nos valores de resistência após duas etapas de 

720 horas de intemperismo e a sequencia de 80 e 100 ciclos de trilhamento. Os 

valores de resistência das amostras estão mostrados na TABELA 11.  
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TABELA 11 - VALORES DE RESISTÊNCIA DAS AMOSTRAS 

VALORES DE RESISTÊNCIA DAS 
AMOSTRAS (Ω) 

VALOR INICIAL 
(Ω) 

APÓS WOM 
E ENSAIO 
80 CICLOS 

APÓS WOM 
E ENSAIO 

100 CICLOS 

APÓS WOM E 
ENSAIO 120 

CICLOS 

FASE 1 
I.P. 7.7 

Amostra A 

N1 366,0x10
9
 228,7x10

9
 100,6x10

9
 416,1x10

9
 

N2 221,0x10
9
 84,5x10

9
 74,0x10

9
 236,9x10

9
 

N3 214,0x10
9
 158,7x10

9
 305,6x10

9
 393,5x10

9
 

Amostra B 

N1 2,6x10
12

 73,2x10
9
 97,2x10

9
 517,8x10

9
 

N2 5,6x10
12

 19,7x10
9
 194,7x10

9
 42,9x10

9
 

N3 12,0x10
12

 75,6x10
9
 303,0x10

9
 100,3x10

9
 

FASE 2 
I.P. 6.0 

Amostra A 

N4 224,5x10
9
 321,8x10

9
 338,1x10

6
 - 

N5 200,1x10
9
 436,9x10

9
 431,4x10

6
 - 

N6 343,2x10
9
 422,0x10

9
 494,8x10

6
 - 

Amostra B 

N4 6,7x10
12

 45,3x10
12

 14,2x10
6
 - 

N5 3,6x10
12

 14,0x10
12

 Amostra danificada em ensaio 

N6 2,6x10
12

 57,3x10
12

 14,4x10
6
 - 

FONTE: O autor (2016) 
 

Com relação aos valores de resistividade superficial, como pode ser 

observado na TABELA 12, na fase 1 a amostra A manteve-se estável ao longo de 

todo o processo, enquanto que a amostra B apresentou redução após as primeiras 

720 horas de intemperismo seguido de 80 ciclos de trilhamento, porém, mantendo-

se estável nos ciclos seguintes. 

Já na fase 2, ambas as amostras apresentaram redução de mesma ordem 

de grandeza após duas etapas de 720 horas de intemperismo e as subsequentes 

etapas de 80 e 100 ciclos de trilhamento. 

 

TABELA 12 - VALORES DE RESISTIVIDADE SUPERFICIAL 

VALORES DE RESISTIVIDADE 
SUPERFICIAL (Ω.m) 

VALOR INICIAL 
(Ω.m) 

APÓS WOM 
E ENSAIO 
80 CICLOS 

APÓS WOM 
E ENSAIO 

100 CICLOS 

APÓS WOM E 
ENSAIO 120 

CICLOS 

FASE 1 
I.P. 7.7 

Amostra A 

N1 360,5x10
6
 225,3x10

6 99,1x10
6 409,8x10

6 

N2 217,7x10
6
 83,2x10

6 72,9x10
6 233,3x10

6 

N3 210,8x10
6
 156,3x10

6 301,0x10
6 387,6x10

6 

Amostra B 

N1 1,9x10
9
 52,5x10

6 69,7x10
6 371,3x10

6 

N2 4,0x10
9
 14,1x10

6 139,6x10
6 30,8x10

6 

N3 8,6x10
9
 54,2x10

6 217,3x10
6 71,9x10

6 

FASE 2 
I.P. 6.0 

Amostra A 

N4 221,1x10
6
 316,9x10

6 333,0x10
3 - 

N5 197,1x10
6
 430,3x10

6 424,9x10
3 - 

N6 338,0x10
6
 415,6x10

6 487,3x10
3 - 

Amostra B 

N4 4,8x10
9
 32,5x10

9 10,2x10
3 - 

N5 2,6x10
9
 10,0x10

9 Amostra danificada em ensaio 

N6 1,9x10
9
 41,0x10

9 10,4x10
3
 - 

FONTE: O autor (2016) 
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Mesmo havendo diferenças no aspecto gráfico e nos valores de corrente de 

fuga, resistência e resistividade das duas amostras, nenhum dos dois materiais 

apresentou trilhamento elétrico em nenhuma das fases dos ensaios. 

Tais diferenças estão, provavelmente, ligadas à inerente característica de 

rugosidade, composição química dos dois materiais e suas respectivas 

particularidades na dinâmica de exposição das cargas ao longo do processo de 

solicitação físico-química. 

Alia-se a isto o fato de que os corpos de prova em nenhum momento foram 

lavados ou limpos durante todo o processo, visando garantir que as etapas 

sequenciais de experimentos representassem o acúmulo natural de resíduos ao 

longo da vida útil e aplicação dos cabos, o que pode também interferir no resultado 

gráfico e numérico dessas grandezas. 

Ambos os materiais resultaram aprovados nas condições de testes 

propostas. 

 

4.6 INSPEÇÃO VISUAL 

 

Os corpos de prova submetidos ao envelhecimento por intemperismo 

artificial e ensaios de resistência ao trilhamento elétrico foram inspecionados 

visualmente após cada etapa de envelhecimento, de maneira a aferir visualmente 

possíveis diferenças no aspecto superficial. 

Muito embora seja relativamente difícil observar nas fotografias aqui 

inseridas, após o primeiro ciclo do envelhecimento por intemperismo artificial, 

percebeu-se um leve aspecto esbranquiçado na superfície das amostras 

envelhecidas. A FIGURA 31 mostra comparativamente o aspecto visual entre a 

amostra A não envelhecida e a após 720 horas de envelhecimento artificial. 
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FIGURA 31 - AMOSTRA “A” APÓS 720 HORAS DE ENVELHECIMENTO ARTIFICIAL 

 
FONTE: O autor (2016) 

 

A amostra B após o primeiro ciclo de envelhecimento por intemperismo 

acelerado (720 horas) está mostrada na FIGURA 32, também comparando-se com 

uma amostra do mesmo cabo sem envelhecimento. 

 

FIGURA 32 - AMOSTRA "B" APÓS 720 HORAS DE ENVELHECIMENTO ARTIFICIAL 

 
FONTE: O autor (2016) 

 

Prosseguindo com os ensaios, após o primeiro ciclo de trilhamento e o 

segundo ciclo de envelhecimento acelerado por intemperismo artificial, notou-se o 

aparecimento de pontos esbranquiçados na superfície das amostras, como pode ser 

observado na FIGURA 33, que apresenta o aspecto visual da amostra “A” e na 

FIGURA 34, apresenta imagens dos corpos de prova da amostra “B”. As amostras 
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submetidas ao ensaio são as que possuem os eletrodos metálicos em suas 

extremidades, enquanto que a amostra de referência não os contém. 

O efeito de pontos esbranquiçados é justificado pelo acúmulo de sal oriundo 

dos ciclos de molhagem contemplados no ensaio de trilhamento elétrico. 

 

FIGURA 33 - AMOSTRA "A" APÓS 80 CICLOS DE TRILHAMENTO E TOTAL DE 1440 HORAS DE 
ENVELHECIMENTO POR INTEMPERISMO ARTIFICIAL 

 
FONTE: O autor (2016) 

 

FIGURA 34 - AMOSTRA "B" APÓS 80 CICLOS DE TRILHAMENTO E TOTAL DE 1440 HORAS DE 
ENVELHECIMENTO POR INTEMPERISMO ARTIFICIAL 

 
FONTE: O autor (2016) 
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A terceira inspeção visual foi realizada após nova etapa de trilhamento 

elétrico, agora de 100 ciclos, totalizando 180 ciclos e a terceira etapa de 

envelhecimento acelerado por intemperismo artificial de 720 horas, totalizando o 

período completo determinado previamente de 2160 horas. 

Nesta inspeção foi possível observar novamente o esbranquiçado na 

superfície das amostras em função do acúmulo de sal. 

Os corpos de prova da amostra “A” estão demonstrados na FIGURA 35, 

enquanto que os da amostra “B” estão apresentados na FIGURA 36. 

 

FIGURA 35 - AMOSTRA "A" APÓS 180 CICLOS DE TRILHAMENTO E TOTAL DE 2160 HORAS DE 
ENVELHECIMENTO POR INTEMPERISMO ARTIFICIAL 

 
FONTE: O autor (2016) 

 

FIGURA 36 - AMOSTRA "B" APÓS 180 CICLOS DE TRILHAMENTO E TOTAL DE 2160 HORAS DE 
ENVELHECIMENTO POR INTEMPERISMO ARTIFICIAL 

 
FONTE: O autor (2016) 
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Em nenhuma das amostras foram observadas alterações significativas no 

aspecto visual da superfície dos materiais que possa representar indício de 

formação de trilhas ou erosão oriunda do trilhamento elétrico. 

 

4.7 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA APÓS INTEMPERISMO E 

TRILHAMENTO 

 

Após as etapas de envelhecimento acelerado por intemperismo artificial e 

ensaios de resistência ao trilhamento elétricos, as amostras A e B foram avaliadas 

por microscopia eletrônica de varredura. 

A FIGURA 37 e a FIGURA 38 apresentam aspectos comparativos entre o 

material de referência (que não foi submetido aos ensaios) e os materiais da 

amostra A e B após o envelhecimento artificial e o ensaio de trilhamento elétrico, 

respectivamente, com uma ampliação de 250 vezes. 

 

FIGURA 37 - IMAGEM DA SUPERFICIE DA AMOSTRA “A” ANALISADA POR MEV  

 
FONTE: O autor (2016) 

 

FIGURA 38 - IMAGEM DA SUPERFICIE DA AMOSTRA “B” ANALISADA POR MEV 

 
FONTE: O autor (2016) 
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A amostra “A” utilizada como referência, ou seja, que não passou pelos 

procedimentos de envelhecimento e de trilhamento elétrico apresenta melhor 

aspecto de homogeneidade, o que indica uma melhor condição de processabilidade 

do material na fabricação da capa externa dos cabos ópticos por extrusão. 

Após o envelhecimento acelerado a amostra apresentou aspecto levemente 

esbranquiçado e de discreta alteração na rugosidade superficial, em função da 

remoção de parte do polímero base durante o processo de envelhecimento por 

intemperismo e a consequente exposição do hidróxido de magnésio. 

Depois da última etapa do ensaio de resistência ao trilhamento elétrico a 

amostra apresentou aspecto mais evidente de superfície esbranquiçada e algumas 

partículas brancas maiores, ambas resultantes, provavelmente, da exposição das 

cargas de hidróxido de magnésio. Porém, nenhuma fissura, trinca ou sinais de 

degradação do material foram identificados. 

A amostra “B” apresentou um material originalmente mais poroso e com um 

aspecto de maior heterogeneidade, em comparação com a amostra "A". 

Finalizada a última etapa de envelhecimento acelerado por intemperismo 

artificial, a amostra apresentou também aspecto esbranquiçado e algumas linhas 

irregulares não identificadas no material de referência. 

Após a última etapa do ensaio de trilhamento elétrico, o material apresentou 

uma maior rugosidade, que pode representar a redução da resistividade e o 

consequente aumento da corrente de fuga do material, o que indica uma menor 

resistência ao potencial elétrico e, portanto, menor resistência aos efeitos causados 

pelo trilhamento elétrico. 

Os resultados da análise por microscopia eletrônica de varredura nos 

demais ranges de ampliação (500, 1000, 2000 e 5000 vezes) estão disponibilizados 

nos apêndices 1 a 4. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Dos ensaios aplicados com o intuito de caracterizar as amostras de 

materiais extrudados como capa externa dos cabos ópticos avaliados, foi possível 

identificar que o material que constitui a amostra A é, na verdade, uma blenda 

composta por polietileno, hidróxido de magnésio e etileno acetato de vinila, o que 

justifica a escolha de tal matéria-prima como material resistente ao trilhamento 

elétrico pelas suas características de retardância à chama oriundas do hidróxido de 

magnésio e do etileno acetato de vinila e da rigidez dielétrica proporcionada pelo 

polietileno. Já a amostra “B” foi caracterizada com material de base o polietileno de 

alta densidade, aditivado com hidróxido de magnésio, este último diretamente 

relacionado à desejada característica de resistência ao trilhamento elétrico. Contudo, 

a amostra B não contém o etileno acetato de vinila como encontrado na amostra A. 

Os resultados obtidos na primeira fase, quando as amostras foram 

submetidas à condição de tensão de 25 kV com índice de poluição 5.0, 

demonstraram que o material da amostra A apresenta melhor resistência ao 

trilhamento elétrico, podendo ser considerado o mais adequado para aplicações em 

condições mais extremas de tensão e poluição. 

Já na segunda fase, na qual os materiais foram testados quanto à 

resistência ao trilhamento elétrico concomitantemente ao envelhecimento acelerado 

por intemperismo artificial, cuja avaliação foi complementada com as técnicas de 

caracterização descritas no presente estudo, permitiram concluir que ambos os 

materiais resistiram às condições de ensaio pré-determinadas e, portanto, estão 

aprovados nesta nova metodologia proposta frente aos efeitos combinados nos 

índices de poluição e potencial elétrico atrelados à simulação do envelhecimento 

projetado ao longo de sua vida útil estimada. 

A composição das duas amostras contendo hidróxido de magnésio e, no 

caso da amostra A, contendo ainda o etileno acetato de vinila, permitem concluir que 

as conhecidas propriedades de retardância à chama destes aditivos atuam como 

atenuador da elevação da temperatura do material de capa, reduzindo os efeitos de 

degradação do trilhamento elétrico sobre o material de capa. 
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6 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Como trabalhos futuros e visando o aperfeiçoamento dos materiais aplicados 

em capas de cabos ópticos dielétricos autossustentados utilizados em ambientes 

sujeitos ao trilhamento elétrico, sugere-se: avaliar a resistência de cabos ADSS em 

um patamar de maior índice de poluição com os mesmos métodos de 

simultaneidade do ensaio de trilhamento e do envelhecimento por intemperismo 

artificial; efetuar ensaios de resistência ao trilhamento elétrico de forma 

complementada com o monitoramento óptico e termográfico utilizando amostras 

mais longas e sob tensão mecânica; avaliar a influência da porosidade do material 

de capa pós-extrudado quanto ao desempeno frente ao trilhamento elétrico; avaliar a 

velocidade e temperatura de extrusão, bem como demais condições de 

processamento e fabricação dos cabos ópticos e sua influência na performance dos 

materiais quando submetidos aos testes relacionados neste estudo. 
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APÊNDICE 1 – Avaliação em microscopia eletrônica de varredura com 

ampliação de 500 vezes 

 

 
FIGURA 1.1 – Amostra A 
FONTE: O autor (2016) 

 

 
FIGURA 1.2 – Amostra B 
FONTE: O autor (2016) 
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APÊNDICE 2 – Avaliação em microscopia eletrônica de varredura com 

ampliação de 1000 vezes 

 

 
FIGURA 2.1 – Amostra A 
FONTE: O autor (2016) 

 

 
FIGURA 2.2 – Amostra B 
FONTE: O autor (2016) 
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APÊNDICE 3 – Avaliação em microscopia eletrônica de varredura com 

ampliação de 2000 vezes 

 

 
FIGURA 3.1 – Amostra A 
FONTE: O autor (2016) 

 

 
FIGURA 3.2 – Amostra B 
FONTE: O autor (2016) 
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APÊNDICE 4 – Avaliação em microscopia eletrônica de varredura com 

ampliação de 5000 vezes 

 

 
FIGURA 4.1 – Amostra A 
FONTE: O autor (2016) 

 

 
FIGURA 4.2 – Amostra B 
FONTE: O autor (2016) 

 

 

 


