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RESUMO 

 

Com o advento das redes protegidas de distribuição de energia elétrica as 
concessionárias de energia cada vez mais utilizam desta rede em detrimento à rede 
nua, tanto por motivos econômicos quanto técnicos. Atualmente a rede protegida está 
limitada a regiões de média a baixa agressividade ambiental, pois os materiais 
comumente utilizados não são resistentes aos processos de degradação encontrados 
em locais com maior agressividade ambiental, principalmente o trilhamento elétrico. 
Neste trabalho foram desenvolvidos e avaliados compostos de polietileno de alta 
densidade com concentrações variadas em massa de 5%, 10% e 15% de hidróxido 
de magnésio, além de cargas antioxidante e anti-UV com o intuito de serem utilizados 
nos componentes da rede protegida para serem expostos em locais de elevada 
agressividade ambiental. As amostras dos compostos foram avaliadas antes e após 
envelhecimento acelerado por técnicas conceituadas de ensaios mecânicos, térmicos, 
elétricos além de outras técnicas pertinentes ao estudo. Não houve variações 
significativas nas propriedades térmicas dos compostos, tanto no material novo 
quanto envelhecido, ou seja, foi de pouca influência a concentração do hidróxido de 
magnésio neste aspecto. Foi observado aumento da rigidez do material com o 
aumento da concentração do hidróxido de magnésio, ocorrendo a intensificação 
conforme o envelhecimento, consequentemente o composto com 5% de hidróxido de 
magnésio foi o que sofreu menor efeito de enrijecimento. A hidrofobicidade não foi 
afetada pelo aumento da concentração do hidróxido de magnésio, mas ocorreu 
redução devido ao envelhecimento. Todos os compostos apresentaram resistência ao 
trilhamento elétrico superior a classe 2 A2,75 sem envelhecimento e a classe 2 A2,50 
após 2000h de envelhecimento. Os ganhos obtidos na resistência ao trilhamento 
elétrico após o envelhecimento de 2000 horas chegaram a 33% entre o composto com 
5% e o de 15% de hidróxido de magnésio, sendo o segundo com a maior resistência, 
ou seja, o hidróxido de magnésio foi uma carga viável para aumentar a resistência ao 
trilhamento elétrico. No âmbito geral o composto com 5% de hidróxido de magnésio 
foi o que apresentou os melhores resultados, tendo em vista que foi o que sofreu 
menor enrijecimento e obteve uma resistência ao trilhamento elétrico após 
envelhecimento 20% superior ao exigido por norma. 
 

Palavras-chave: Polietileno de alta densidade; Hidróxido de magnésio; Trilhamento 

elétrico; Rede protegida; Intemperismo artificial. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

With the advent of spacer cable, energy utilities increasingly use this system for the 
detriment of the conventional electrical distribution system, both for economic and 
technical reasons. Currently, the spacer cable is limited to regions of medium to low 
environmental aggressiveness, since the materials commonly used are not resistant 
to the degradation processes found in places with greater environmental 
aggressiveness, especially electric tracking. In this work, high density polyethylene 
compounds with varying mass concentrations of 5%, 10% and 15% of magnesium 
hydroxide were developed and evaluated, in addition to antioxidant and anti-UV fillers 
in order to be used in the spacer cable components. to be exposed in places of high 
environmental aggressiveness. The samples of the compounds were evaluated before 
and after accelerated aging by renowned techniques such as: thermogravimetry, 
differential scanning calorimetry, infrared spectroscopy with Fourier transform, X-ray 
diffraction, rupture resistance, hardness, resistance to electric tracking, among others. 
There were no significant variations in the thermal properties of the compounds, both 
in new and aged material, that is, the magnesium hydroxide concentration in this 
aspect had little influence. An increase in the material's stiffness was observed with 
the increase in magnesium hydroxide concentration, with intensification occurring with 
aging, consequently the compound with 5% magnesium hydroxide was the one that 
suffered the least stiffening effect. Hydrophobicity was not affected by the increase in 
magnesium hydroxide concentration, but there was a reduction due to aging. All 
compounds showed resistance to electrical tracking higher than class 2 A2.75 without 
aging and class 2 A2.50 after 2000h of aging. The gains obtained in resistance to 
electrical tracking after aging for 2000 hours reached 33% between the compound with 
5% and 15% magnesium hydroxide, the second with the highest resistance, that is, 
magnesium hydroxide was a viable load to increase resistance to electric tracking. In 
the general scope, the compound with 5% of magnesium hydroxide was the one that 
presented the best results, considering that it was the one that suffered the least 
stiffening and obtained a resistance to electrical tracking after aging 20% higher than 
required by the norm. 
 
 
Keywords: High-density polyethylene; magnesium hydroxide; electric tracking; 

protected power grid; artificial weathering. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO 

A utilização de redes aéreas de distribuição de energia elétrica compacta no 

Brasil, exemplificado na Figura 1, vem aumentando no decorrer dos anos com o 

emprego em zonas urbanas e rurais além das áreas de proteção ambiental. Nestas 

últimas, o uso da rede convencional nua deixa a desejar nos quesitos de 

confiabilidade, segurança e espaço, pois eventuais contatos de objetos na rede pode 

ocasionar curto-circuito, consequentemente o desligamento da mesma, e a não 

possibilidade de alocar múltiplas redes (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A., 2015), (UEKI, 

1997), (MUNARO, 2007) e (PINHEIRO, 2008). 

FIGURA 1 - IMAGEM DOS ELEMENTOS DE UMA REDE ÁREA COMPACTA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA. 

 

FONTE: (MUNARO, 2007). 

Por manter as características construtivas de instalação e manutenção da 

rede convencional nua atrelada às vantagens (como a necessidade de menor área de 

poda de árvores, possibilidade de toque eventual de galhos ou objetos sem ocasionar 

danos à rede, maior intervalo entre manutenção preventiva e maior compactação da 

rede), e por possibilitar a utilização de circuitos múltiplos, a rede compacta é 

considerada uma ótima opção técnica e econômica em relação à rede isolada e 

subterrânea. Entretanto, este tipo de rede aérea tem como principal limitação a 

severidade da poluição do local de instalação. Isto ocorre principalmente devido à 

degradação acelerada, causada por trilhamento elétrico dos componentes poliméricos 

constituintes da rede compacta nesse tipo de solicitação ambiental. Como 

consequência, além da possibilidade de a rede ser desligada, ainda pode colocar 
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vidas em risco devido à exposição de cabos energizados. A rede aérea compacta, 

portanto, dificilmente é empregada próxima a orlas marítimas e zonas industriais, 

estas denominadas regiões com severidade de poluição local pesada (ABNT IEC/TS 

60815-1, 2015), ou seja, locais que estejam a menos de três kilometros do mar, 

deserto ou terra plana árida ou menos de um kilometro de fontes de poluição humana, 

o que para o âmbito do Brasil, que possui uma grande faixa de orla marítima, com 

grandes cidades costeiras e agricultura em larga escala, limita consideravelmente a 

utilização deste tipo de rede. Devido a isso, é considerável o interesse de diversas 

concessionárias de energia no desenvolvimento de materiais e formulações de 

polímeros que viabilizem a utilização da rede compacta nestas áreas, tendo em vista 

que nos dias atuais ainda há poucos estudos neste aspecto. (CELESC 

DISTRIBUIÇÃO S.A., 2015), (UEKI, 1997) e (PINHEIRO, 2008). 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho foi desenvolver e avaliar formulações de 

polietileno de alta densidade (HDPE) com hidróxido de magnésio visando maior 

resistência ao trilhamento elétrico para aplicação em cabos e acessórios das redes 

aéreas compactas de distribuição de energia elétrica. 

Este trabalho traz os seguintes objetivos específicos: 

a) Definir um material polimérico comumente utilizado em redes 

protegidas de distribuição de energia elétrica e selecionar cargas a 

serem incorporadas no polímero que atenuem os efeitos do 

envelhecimento acelerado no mesmo. 

b) Preparar formulações do material polimérico com as cargas 

incorporadas com pelo menos três concentrações de hidróxido de 

magnésio. 

c) Caracterizar os materiais desenvolvidos por meio de técnicas 

adequadas a fim de verificar o efeito do hidróxido de magnésio, sobre 

as propriedades do polímero selecionado. 

d) Realizar envelhecimento dos materiais desenvolvidos em câmara de 

intemperismo artificial, caracterizar os mesmos por técnicas adequadas 

e verificar as alterações ocorridas em suas propriedades. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

As características ambientais, técnicas, financeiras e de confiabilidade que a 

utilização da rede aérea compacta de distribuição de energia elétrica traz às 

companhias de distribuição, incentiva a busca de práticas que permitam o emprego 

desta rede em quaisquer tipos de ambientes, inclusive os próximos à orla marítima 

que, para o caso brasileiro, representa uma faixa com mais de 8.500 kilometros. 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE DO BRASIL). 

Para ser atrativo técnica e economicamente o emprego da rede compacta 

nestes ambientes é necessário que as formulações poliméricas apresentem maior 

resistência ao trilhamento elétrico e a degradação por radiação UV. Sendo assim o 

hidróxido de magnésio (comumente empregado como aditivo retardante de chama em 

polímeros (SENER e DEMIRHAN, 2007), (MA, CHEN, et al., 2017) e (XIAO, DONG e 

SHEN, 2016)), que foi estudado por (SZYMANSKI, 2017) como aditivo para aumento 

da resistência ao trilhamento elétrico em cabos de fibra ótica tipo ADSS, juntamente 

com o polietileno de alta densidade e outros aditivos antioxidantes e anti-UV, foram 

utilizados e avaliados como base para formulação de três novos materiais poliméricos 

dielétricos, a fim de que estes possuam resistência ao trilhamento elétrico dentro das 

especificações da norma (ABNT NBR 11873, 2011) em condições de severidade de 

poluição local pesada, para ser material base de isoladores, espaçadores e cabos 

protegidos em redes compactas. 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Após a exposição dos conceitos e objetivos deste trabalho, que estão 

descritos no Capítulo 1, é apresentado um referencial teórico sobre o tema proposto, 

contemplando desde os aspectos gerais do tema até convergir nos pontos específicos 

que irão ser discutidos e avaliados, constituindo o Capítulo 2. 

O Capítulo 3 inicia-se com a apresentação dos procedimentos, sendo que na 

sequência estão expostos o detalhamento das técnicas e normas empregadas, 

juntamente com os equipamentos utilizados. No Capítulo 4 estão expostos os 

resultados que são esperados a partir da obtenção e validação das formulações 

propostas, seguindo os critérios normativos para materiais isolantes elétricos 

empregados em rede compacta de distribuição de energia elétrica. 

Por fim, o Capítulo 5 apresenta a conclusão do trabalho e o Capítulo 6 

sugestões para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 REDE AÉREA COMPACTA 

Denomina-se rede aérea compacta a rede de distribuição para operação a 

média tensão constituída principalmente de três cabos de alumínio coberto com 

material polimérico extrudado (polietileno reticulado ou polietileno de alta densidade), 

e com campo elétrico não nulo na superfície, dispostos em arranjo triangular, 

espaçadores losangulares e isoladores confeccionados em geral por polietileno de 

alta densidade, cabo mensageiro de aço (que sustenta praticamente todo os esforços 

mecânicos da estrutura), e braços suporte (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A., 2015), 

(MUNARO, 2007) e (PINHEIRO, 2008). O esquema apresentado na Figura 2 é uma 

das possibilidades de montagem desta rede. 

FIGURA 2 - ESQUEMA EM VISTAS DE UMA REDE COMPACTA. 

 

FONTE: (CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A., 2015). 

2.2 POLÍMEROS 

Quando se tem a união em forma repetida de uma molécula de carbono 

(mero) proveniente de algum material orgânico ou inorgânico, forma-se 

macromoléculas denominadas como polímero. Este pode ser formado exclusivamente 

de um tipo de molécula (homopolímero) ou de dois ou mais moléculas (copolímero), 
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podendo ter origem sintética (desenvolvido pelo homem através de processos de 

polimerização), ou natural (CANEVAROLO JUNIOR, 2006) e (CALLISTER JR, 2006). 

Vários são os polímeros existentes, sendo apresentados alguns exemplos dos 

considerados como commodity (mercadorias em estado bruto ou de simples 

industrialização, negociadas em escala mundial) na Tabela 1, e, devido a isto, diversos 

são os critérios de classificação dos polímeros, sendo o mais usual a classificação de 

acordo com o comportamento mecânico. Utilizando este método de classificação têm-

se três tipos de polímeros. Os primeiros são os plásticos subdivididos entre 

termoplásticos, que em estado sólido amolecem até fundirem acima de determinada 

temperatura e endurecem ao serem resfriados (processo totalmente reversível para 

temperaturas abaixo da temperatura de degradação) e os termofixos, que uma vez 

em estado sólido não permitem mudança de fase com aumento de temperatura. O 

segundo tipo são os elastômeros, que têm propriedades elásticas após a reticulação 

e por fim temos as fibras que caracterizadas pelas suas flexibilidade e finura além de 

seu elevado comprimento (CANEVAROLO JUNIOR, 2006), (CALLISTER JR, 2006) e 

(RUDIN e CHOI, 2015). 

TABELA 1 - ALGUNS EXEMPLOS DE POLÍMEROS CONSIDERADOS COMO COMMODITY. 

Polímero Estrutura Química do Mero 

Polietileno (PE) 

 

Polipropileno (PP) 

 

Poliestireno (PS) 
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Cloreto de polivinila (PVC) 

 

FONTE: ADAPTADO DE (CANEVAROLO JUNIOR, 2006). 

Os polímeros podem apresentar estrutura molecular linear e diferentes graus 

de cristalinidade, como apresentado na Tabela 2. Conforme as cadeias se arranjam 

ordenadamente variam em amorfo e semicristalino (CANEVAROLO JUNIOR, 2006) e 

(CALLISTER JR, 2006). 

O grau de cristalinidade do polímero influi nas propriedades mecânicas, 

térmicas e elétricas, e por isto, durante a síntese do polímero os fatores que 

influenciam o grau de cristalinidade, como a massa molar e ramificações devem ser 

cuidadosamente controlados (CANEVAROLO JUNIOR, 2006). 

TABELA 2 - GRAUS DE CRISTALINIDADE REPRESENTATIVOS EM PORCENTAGEM. 

Polímero % Cristalinidade 

Polietileno de baixa densidade 45-74 

Polietileno de alta densidade 65-95 

Fibra de polipropileno 55-60 

Fibra de politereftalato de etileno 20-60 

Celulose (algodão) 60-80 
FONTE: ADAPTADO DE (RUDIN e CHOI, 2015). 

Existem dois fatores principais que devem ser observados no âmbito do grau 

de cristalinidade de um polímero, pois interferem diretamente no mesmo. Estes fatores 

são apresentados pela Tabela 3. 

TABELA 3 - PRINCIPAIS FATORES QUE INTERFEREM NA CRISTALINIDADE. 

Características Afetam a Cristalinidade 

Fatores 

Estruturais 

Cadeia 

Principal 

1. Regularidade espacial 
1.1. linearidade 

1.2. configuração 
encadeamento 

isomeria 

taticidade 

1.3. copolimerização 
2. Rigidez da cadeia 

3. Forças intermoleculares 
3.1. polaridade 
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Grupo Lateral Volume 

Fatores Externos 

Aditivos Diminui a porcentagem da cristalinidade 

Segunda fase 
Pode ser inerte, ou aumentam a taxa de 

nucleação 

FONTE: ADAPTADO DE (CANEVAROLO JUNIOR, 2006) 

As propriedades mecânicas dos polímeros diferem das observadas em 

materiais metálicos, já que pequenas variações na temperatura, taxa de deformação 

e natureza química do ambiente as alteram significativamente, tendo em vista que o 

polímero possui ligações químicas covalentes que são mais suscetíveis a essas 

variações. Como parâmetros das propriedades mecânicas dos polímeros têm-se: 

módulo de elasticidade, limite de escoamento e limite de resistência à tração 

(CANEVAROLO JUNIOR, 2006). 

Temperaturas de fusão e de transição vítrea são os parâmetros principais no 

âmbito das propriedades térmicas dos polímeros, tendo em vista que a faixa de 

valores encontrados para cada um deles tem uma grande importância durante a 

definição da aplicação de um polímero, podendo ser verificado graficamente como por 

exemplo, visto na Figura 3, a fim de comparar as temperaturas de aplicabilidade de 

diversos polímeros e assim selecionar o mais adequado para fins específicos. Esta 

observação é válida sobretudo para os semicristalinos, em que estas temperaturas 

são respectivamente os limites superior e inferior de operação, além de serem critérios 

para a fabricação e processamento (CANEVAROLO JUNIOR, 2006). 



24 

 

FIGURA 3 - TEMPERATURAS DE FUSÃO CRISTALINA E DE TRANSIÇÃO VÍTREA PARA ALGUNS 
TIPOS DE POLÍMEROS. 

 

FONTE: (CANEVAROLO JUNIOR, 2006). 

A maioria dos polímeros apresenta comportamento dielétrico, ou seja, não 

possuem elétrons livres e quando sob a atuação de um campo elétrico externo, este 

abaixo da rigidez dielétrica do material, os centros de cargas negativas e positivas se 

separam gerando assim uma polarização que anula o efeito do campo elétrico e assim 

impede a passagem de corrente elétrica os tornando assim bons isolantes elétricos. 

Sendo assim, a resistência dielétrica (valor mínimo da magnitude que um campo 

elétrico tem que ter para gerar a ruptura do polímero) é o fator de maior importância 

quando são avaliadas as propriedades elétricas deste material (UEKI, 1997). 

Uma característica importante dos polímeros é a possibilidade de misturar 

aditivos em sua massa, através de um misturador ou extrusora, com o intuito de 

melhorar suas propriedades. Os aditivos geralmente são classificados como: 

enchimentos ou carga, estabilizadores, corantes e retardadores de chama, entre 

outros (CANEVAROLO JUNIOR, 2006). 
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2.2.1 Polietileno (PE) 

O polietileno é um polímero de cadeia carbônica, ou seja, uma poliolefina 

obtida através do processo de polimerização por adição do hidrocarboneto etileno 

(CANEVAROLO JUNIOR, 2006), conforme a Figura 4. 

FIGURA 4 - REAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO POLIETILENO A PARTIR DO ETILENO. 

 

FONTE: (CALLISTER JR, 2006). 

Possuindo estrutura molecular linear ou ramificada, o polietileno é um 

termoplástico semicristalino, ou seja, material passível de reciclagem. Este polímero, 

juntamente com o polipropileno, é amplamente utilizado nas indústrias. Juntos, no ano 

de 2006, representavam pelo menos cinquenta por cento de toda a produção mundial 

de polímeros (CANEVAROLO JUNIOR, 2006). 

O fato de possuir temperatura de transição vítrea inferior a -85ºC, temperatura 

de fusão cristalina superior a 100ºC e cristalinidade de até 95%, fazem do polietileno 

um polímero com grande campo de aplicação. Quando observado pela ótica do setor 

elétrico, as propriedades mecânicas e dielétricas do polietileno são significativamente 

melhores em comparação a outros polímeros produzidos em larga escala. Este fato 

torna este material importante para esse setor já que é utilizado como material isolante 

de cabos condutores, isoladores, espaçadores e demais partes constituintes de redes 

de distribuição de energia elétrica (MUNARO, 2007). 

O número de ramificações (curtas e longas) e a massa molar do polietileno 

alteram a densidade e o grau de cristalinidade deste material, consequentemente 
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gerando variação nas propriedades mecânicas (Tabela 4), térmicas e elétricas (UEKI, 

1997). Devido a estas características ele possui algumas subclasses, como o 

polietileno de baixa densidade, polietileno de alta densidade, polietileno reticulado, 

dentre outros. 

TABELA 4 - PROPRIEDADES MECÂNICAS DE POLIETILENO COM VARIAÇÃO DA DENSIDADE. 

Propriedade Baixa Média Alta 

Densidade (g/cm³) 0,910 – 0,925 0,926 – 0,940 0,941 – 0,967 

Resistência à Tração (MPa) 4 – 16 8 - 24 20 - 38 

Módulo sob Flexão (GPa) 0,05 – 0,4 0,4 – 0,7 0,7 – 1,8 

Dureza, Rockwell D 41 – 48 50 - 60 60 – 70 

FONTE: ADAPTADO DE (CANEVAROLO JUNIOR, 2006). 

Por conta da aplicação nesta pesquisa, o polietileno de alta densidade vai ser 

apresentado em mais detalhes no próximo subtópico. 

2.2.1.1 Polietileno de Alta Densidade (HDPE) 

Obtido por processos como Ziegler-Natta ou Phillips, o polietileno de alta 

densidade, diferente do polietileno de baixa densidade, tem uma cadeia 

predominantemente linear (menos de 15 ramificações curtas por 1000 unidades do 

mero). Graças a isto, possui um alto grau de cristalinidade, podendo chegar a 95%, e 

densidade entre 0,941 a 0,967 g/cm³. Com estas características, além de ser 

quimicamente resistente e ter boa resistência a intempéries, o polietileno de alta 

densidade possui propriedades mecânicas, térmicas e elétricas, apresentadas na 

Tabela 5, que são atrativas para o setor de eletricidade (RUDIN e CHOI, 2015). 
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TABELA 5 - PROPRIEDADES FÍSICAS E ELÉTRICAS DO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. 

Propriedades HDPE 

Densidade (g/ml) 0,941 a 0,965 

Temperatura de transição vítrea (Tg) (ºC) -80 a -90 

Temperatura de fusão (ºC) 138,5 

Coeficiente de expansão linear (cm/cm/ºC) 1,3 a 2,0x10-4 

Constante dielétrica (60 Hz) à temperatura ambiente 

(ASTM D150-78) 
2,30 a 2,35 

Tangente delta em 60 Hz, à temperatura ambiente 

(ASTM D150-78) 
1,0 a 5,0x10-4 

Rigidez dielétrica (V/mil) (ASTM 149-75) 480 a 500 

Resistencia volumétrica (W.cm) (ASTM D257-78) 0,5 a 1,0x1019 

Absorção de água (%) (ASTM D570-78) <0,01 

Tensão a ruptura (MPa) (ASTM D638-77) 30 a 38 

FONTE: ADAPTADO DE (PINHEIRO, 2008). 

O emprego do polietileno de alta densidade como cobertura dielétrica para 

cabos condutores elétricos e afins podem ser remetidos ao final da década de 90 

(UEKI, 1997). Com o advento da maior utilização de redes compactas, o uso deste 

material aumenta a cada ano. 

2.3 ADITIVOS EM POLÍMEROS 

Os polímeros por si só podem ter algumas propriedades aquém do desejado 

para aplicações específicas, como por exemplo no emprego em redes compactas de 

distribuição de energia elétrica. Para esta situação, o material além de ser um 

dielétrico e ter boas propriedades mecânicas deve ter uma ótima proteção à radiação 

ultravioleta. Visando melhorar essas propriedades, aditivos são adicionados ao 

polímero gerando uma nova formulação do material. Enchimentos ou cargas visando 

a melhora nos limites de resistência a tração, estabilizantes para dar proteção à 

radiação ultravioleta, e oxidação e retardadores de chama são alguns exemplos de 

aditivos para polímeros (CALLISTER JR, 2006). 

Aditivo como o negro de fumo é adicionado a polímeros usualmente como 

estabilizador de radiação ultravioleta, carga de preenchimento e corante. Mesmo em 

baixas concentrações em porcentagem em peso (0,5%) prejudicam substancialmente 
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a rigidez dielétrica do polietileno de alta densidade. O dióxido de titânio, um aditivo 

com função de pigmento é utilizado para, em mistura com o negro de fumo, deixar 

polímeros em tons de cinza e com proteção a radiação ultravioleta e oxidação. Ele 

não modifica a rigidez dielétrica do polietileno de alta densidade para concentrações 

em peso inferiores a 2,5% (UEKI, 1997). 

Os antioxidantes também são considerados aditivos devido à natureza 

orgânica dos polímeros, os mesmos são sensíveis à degradação por oxidação que 

pode acarretar na cisão de cadeia ou formação de ligações cruzadas que alteram as 

propriedades do material, devido a isso a adição de antioxidantes é necessária para 

mitigar este processo de degradação (CANEVAROLO JUNIOR, 2006). 

Além destes existem outros tipos de aditivos como o hidróxido de magnésio, 

comumente utilizado como retardante de chama. 

2.3.1 Hidróxido de Magnésio (MH) 

Recentemente um estudo sobre a utilização do hidróxido de magnésio com o 

intuito de aumentar a resistência de polímeros ao trilhamento elétrico, avaliou com 

ensaios de intemperismo, resistência ao trilhamento elétrico, dentre outros, duas 

formulações, sendo que uma delas consistia do polietileno de alta densidade (HDPE) 

com hidróxido de magnésio (MH), utilizados como recobrimento de cabos de fibra ótica 

tipo ADSS próximo a redes de transmissão de energia. Concluiu-se que os efeitos do 

hidróxido de magnésio em refrear a elevação da temperatura do HDPE amenizam os 

efeitos do trilhamento elétrico sobre o material (SZYMANSKI, 2017). 

O hidróxido de magnésio foi estudado como aditivo retardante de chama nos 

trabalhos de (LIU, 2013), (MA, CHEN, et al., 2017), (SENER e DEMIRHAN, 2007) e 

(XIAO, DONG e SHEN, 2016). O fato de possuir alta temperatura de decomposição 

(início na temperatura em torno de 300ºC), além de ter em sua decomposição um dos 

produtos finais a água (Mg(OH)2=MgO+H2O), faz com que este aditivo inorgânico 

possa ser aplicado como retardante de chama na grande maioria dos polímeros 

(ROTHON e HORNSBY, 1996). 

Em estudo sobre a utilização de hidróxido de magnésio (MH) como retardante 

de chama em polietileno reticulado (XLPE), foram avaliadas seis formulações que 

variavam a quantidade de hidróxido de magnésio misturada ao polímero (120, 130, 

140, 150, 160 e 170 partes por cem) e foi observado que as formulações com 130 e 
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140 partes por cem de MH tiveram melhora significativa na flamabilidade e densidade 

de fumaça. Isto sem alterar as propriedades de um material para isolação de cabos, 

caracterizando assim o hidróxido de magnésio como aditivo retardante de chama para 

XLPE utilizado como isolante de cabos (SENER e DEMIRHAN, 2007). 

Em outro estudo foi avaliada a propriedade retardante de chama de três 

formulações para o recobrimento de cabos. As formulações consistiam em polietileno 

sem aditivos (PE), polietileno com hidróxido de magnésio (PE-MH) e polietileno com 

hidróxido de magnésio modificado (PE-MH-NC), sendo as duas últimas formulações 

com relação de 6:4 em massa de polietileno e hidróxido de magnésio. Estas 

formulações foram avaliadas e comparadas por ensaios de termogravimetria, taxa de 

calor liberado, taxa de fumaça gerada e quantidade de dióxido de carbono e monóxido 

de carbono produzidos. Os resultados obtidos pelos autores apontaram que as 

formulações com adição de hidróxido de magnésio tiveram melhores resultados, na 

proporção do PE-MH-NC ter redução de 43,04% do calor gerado quando comparado 

ao PE. Também se observou redução de formação de fumaça de 11%, além de 

diminuiu em 52% e 40,8% a geração de CO e CO2, respectivamente (XIAO, DONG e 

SHEN, 2016). Mais recentemente, foram caracterizadas a combustão e as 

propriedades térmicas de blendas de polietileno com copolímero etileno acetato de 

vinila contendo hidróxido de magnésio. As blendas foram preparadas variando a 

porcentagem em peso do hidróxido de magnésio, com partículas em torno de 1,5 

micrometros, entre 30% a 60% em massa adicionados a estas. Por ensaios 

normatizados de flamabilidade, estabilidade térmica, cristalinidade, propriedades 

mecânicas, foram observados que conforme aumentava a porcentagem em peso do 

hidróxido de magnésio, os resultados de flamabilidade e cristalinidade melhoraram. 

Apesar disso, os resultados das propriedades mecânicas passaram a ser 

característicos de material frágil, e redução da estabilidade térmica. Os melhores 

resultados foram encontrados para as porcentagens em massa de hidróxido de 

magnésio de 50% e 60% (MA, CHEN, et al., 2017). 

Considerando as propriedades do hidróxido de magnésio e as vantagens que 

o mesmo traz ao polietileno apresentados nos estudos é pertinente estudar a 

viabilidade da utilização do hidróxido de magnésio como aditivo protetivo do 

trilhamento elétrico para ser empregado nas redes aéreas compactas de distribuição 

de energia elétrica. 
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2.4 PROCESSOS DE DEGRADAÇÃO EM POLÍMEROS UTILIZADOS EM REDES 

COMPACTAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EXPOSTA AS 

INTERPÉRIES AMBIENTAIS 

Os componentes poliméricos utilizados em redes de distribuição de energia 

elétrica, em particular redes compactas, estão expostos a estresses múltiplos 

mecânicos e ambientais (MUNARO, 2007). Estas tensões podem ocasionar desde 

uma degradação com diminuição da vida útil até uma falha por ruptura. No âmbito dos 

estresses ambientais, temos a poluição, umidade, e radiação solar, que são as 

principais intempéries para a degradação nestes polímeros. Isto ocorre devido ao fato 

de que as duas primeiras dão condições para o surgimento de coronas e arcos-

elétricos que provocam o trilhamento elétrico e a erosão, que são causas conhecidas 

de degradação de materiais poliméricos (PINHEIRO, 2008). 

Estudos sobre os impactos da poluição atmosférica em estruturas poliméricas 

dielétricas utilizadas no setor elétrico vêm sendo feitos no decorrer das últimas 

décadas. Como consequência, fica reiterado o problema da ocorrência do trilhamento 

elétrico e erosão, intensificados quanto maior a poluição (ESMANHOTO, ALBERTI, et 

al., 2005), (ESPINO-CORTÉS, RAMÍREZ-VÁZQUEZ e GÓMEZ, 2014) e (MOLINA, 

PINHEIRO, et al., 2010). 

2.4.1 Trilhamento Elétrico 

Denominado como processo de degradação irreversível, devido ao 

surgimento de caminhos condutivos superficiais em um material dielétrico, o 

trilhamento elétrico caracteriza-se quando há formação de resíduos carbonosos e 

corona na superfície de um dielétrico gerando a deterioração do material em forma de 

trilha. (ABNT NBR 10296, 2014) e (PINHEIRO, 2008). 

Os ciclos naturais aos quais componentes dielétricos utilizados na rede 

compacta de distribuição de energia elétrica são expostos, como chuvas, neblinas e 

radiação ultravioleta, somados à poluição natural (são exemplos a maresia, areia, 

fezes de animais e queimadas) e proveniente do homem (poluição industrial e 

agrícola, por exemplo), fazem com que surjam regiões condutoras secas e úmidas 

sobre a superfície. Como consequência, surge uma diferença de potencial entre estas 

regiões. A passagem de corrente entre as regiões úmidas, separadas por uma região 

seca, ocasiona pequenos arcos em banda seca (exemplificado na Figura 5) e um 
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aquecimento no local até altas temperaturas, levando a carbonização do dielétrico por 

quebra das cadeias poliméricas e o surgimento das trilhas ou a perda de material por 

processo de erosão. (MOLINA, PINHEIRO, et al., 2010) e (SZYMANSKI, 2017). 

FIGURA 5 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA FORMAÇÃO DA BANDA SECA QUE 
OCASIONA O PROCESSO DEGRADAÇÃO POR TRILHAMENTO ELÉTRICO. 

 

FONTE: (SZYMANSKI, 2017). 

Com isto, tem-se que materiais dielétricos para emprego em áreas externas, 

como as redes de distribuição de energia elétrica compacta estudada neste trabalho, 

necessitem ser avaliados para obtenção de resultados satisfatórios em sua resistência 

ao trilhamento elétrico. Este fator representa o tempo em que um material dielétrico 

suporta, sobre uma determinada condição, antes do surgimento do trilhamento. 

(MOLINA, PINHEIRO, et al., 2010) e (ABNT NBR 10296, 2014). 

Sendo assim um material dielétrico com o intuito de ser aplicado em redes 

compactas deve suportar os estresses mecânicos e ambientais conforme 

estabelecido na norma vigente (ABNT NBR 11873, 2011), sendo a verificação 

realizada através de ensaios normatizados, dentre eles o intemperismo artificial, 

dureza Shore, resistência à tração e resistência ao trilhamento elétrico, outros ensaios 

podem ser realizados a fim de um estudo mais aprofundado do material. 
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3 MATERIAIS E MÉTODO 

Os materiais usados no desenvolvimento de trabalho foram: polietileno de alta 

densidade (HDPE), hidróxido de magnésio (MH), antioxidante, negro de carbono e 

dióxido de titânio. 

Na Tabela 6 é possível observar que a densidade do polietileno empregado 

se encontra dentro dos limites da densidade de um polietileno de alta densidade, como 

apresentado na Tabela 5, e que o mesmo possui um alongamento à ruptura de 690%, 

bem acima dos 300% exigidos pela norma (ABNT NBR 11873, 2011). 

TABELA 6 - PROPRIEDADES DO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE UTILIZADO 

Propriedade Dado fornecido 

Densidade (ASTM D792) 0,955 g/cm³ 

Índice de fusão 190°C/2,16 kg (ASTM 

D1238) 
1,5 g/10 min 

Resistência à quebra por tensão 

ambiental, ESCR (ASTM D1693) 

>2000 horas (50°C, IGEPAL A 100%, 

F50) 

Dureza (ASTM D2240) 60 (Shore D) 

Resistência à tração (ASTM D638) 28,3 MPa 

Alongamento à ruptura (ASTM D638) 690 % 

Módulo de Flexão - 2% da secante 

(ASTM D790B) 
1100 MPa 

Temperatura de deflexão sob carga 

0,45 MPa (ASTM D648) 
68,3°C 

Temperatura de amolecimento VICAT 

(ASTM D1525) 
127°C 

Temperatura de fusão 130°C 

Temperatura de cristalização máxima 117°C 

FONTE: ADAPTADO DA FICHA TÉCNICA DO FORNECEDOR (2018). 

A Tabela 7 apresenta as propriedades do hidróxido de magnésio utilizado, 

sendo relevante observar que o tamanho das partículas são micrometricas, ou seja, 

na mesma faixa de escala das partículas utilizadas no estudo feito por (MA, CHEN, et 

al., 2017). 
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TABELA 7 - PROPRIEDADES DO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO UTILIZADO NAS FORMULAÇÕES. 

Propriedade Dado fornecido 

Pureza 99,8% 

Umidade a 105°C ≤0,3% 

Área superficial específica (BET) 2,0 – 5,0 m²/g 

Condutividade elétrica ≤ 150 µS/cm 

Tamanho de partículas 0,7 µm ≤ a ≤ 4,4 µm 

Resíduo de peneira > 45 µm ≤0,1% 

Densidade aparente 450 – 600 g/L 

Densidade 2,4 g/cm³ 

Dureza Mohs 2,5 

Índice de refração 1,56 – 1,58 

FONTE: ADAPTADO DA FICHA TÉCNICA DO FORNECEDOR (2018). 

A temperatura de decomposição térmica do antioxidante utilizado, como 

observado na Tabela 8, é acima da temperatura de degradação do hidróxido de 

magnésio, sendo este aspecto importante tendo em vista que é desejável que o 

hidróxido se decomponha antes dos demais materiais empregados. 

TABELA 8 - PROPRIEDADES DO ANTIOXIDANTE UTILIZADO. 

Propriedade Dado fornecido 

Densidade 1,116 g/cm³ 

pH 5,9 

Temperatura de fusão 117,1°C 

Decomposição térmica >350 °C 

FONTE: ADAPTADO DA FICHA TÉCNICA DO FORNECEDOR (2018). 

As propriedades do negro de fumo empregado, vide Tabela 9, não interferem 

no estudo, sendo a quantidade utiliza o fator mais impactante. 

TABELA 9 - PROPRIEDADES DO NEGRO DE FUMO UTILIZADO. 

Propriedade Dado fornecido 

Densidade 1,7 – 1,9 g/cm³ 

Viscosidade Baixa 

FONTE: ADAPTADO DA FICHA TÉCNICA DO FORNECEDOR (2018). 

As propriedades do dióxido de titânio não foram disponibilizadas pelo 

fabricante, devido a este fato foi verificado por análise de difração de raios-X se o 
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material adquirido era realmente um dióxido de titânio antes de ser empregado no 

estudo. 

3.1 MÉTODO 

Na Figura 6 é apresentado o fluxograma do método sendo na sequencia 

detalhado as etapas pertinentes. 

FIGURA 6 - FLUXOGRAMA DO MÉTODO. 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

3.1.1 Aquisição dos materiais 

O polietileno de alta densidade da marca DOW modelo CONTINUUM™ 

DMDC-1250 NT7, antioxidante IRGANOX® 1010 FF da BASF S.A., dióxido de titânio 

da Colorfix e negro de fumo MOGUL® fabricado pela CABOT foram adquiridos com 

recursos do Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento – LACTEC, quanto ao 

hidróxido de magnésio MAGNIFIN® H-5 GV o mesmo foi uma cortesia do fabricante 

HUBER como fomento à pesquisa. 
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3.1.2 Desenvolvimento das formulações  

Devido a propriedade do hidróxido de magnésio de, ao se degradar, formar 

óxido de magnésio e água, conforme citado no item 2.3.1, foi extrapolado que tal 

processo pode elevar a resistência ao trilhamento elétrico, pelo fato do óxido de 

magnésio gerar uma camada de passivação protetiva e a água abaixar a temperatura 

no local da descarga parcial, dificultando a carbonização do polietileno de alta 

densidade e consequentemente o fenômeno degradante do trilhamento elétrico. 

Com isto foram preparadas três formulações poliméricas contemplando o 

polietileno de alta densidade (HDPE), hidróxido de magnésio (MH), antioxidante, 

dióxido de titânio (TiO2) e negro de fumo. As proporções utilizadas foram em 

porcentagens massa em massa para dois quilogramas de material formulado, 

conforme a Tabela 10, sendo variada somente a proporção do hidróxido de magnésio 

(MH) e, consequentemente, ajustada à massa do polietileno de alta densidade para 

manter as devidas proporções. A quantidade de hidróxido de magnésio utilizada foi 

determinada de modo que fosse inferior as estudadas por (MA, CHEN, et al., 2017), 

pois nas proporções de seu estudo o polietileno enrijeceu se tornando um material 

frágil, característica esta indesejável para um material a ser utilizado em redes 

protegidas de distribuição de energia elétrica. Quanto aos demais componentes da 

formulação foram utilizados em proporções que não prejudicassem as propriedades 

elétricas do material, utilizando como referência o estudo de (UEKI, 1997), e que 

possibilitassem proteção aos raios ultravioletas, à oxidação e a cor cinza característica 

dos componentes da rede protegida. 
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TABELA 10 - PROPORÇÃO DOS MATERIAIS EM PORCENTAGEM EM MASSA DE CADA 
FORMULAÇÃO. 

Formulação 

A B C 

Material 

HDPE 92,97% 87,97% 82,97% 

MH 5% 10% 15% 

Antioxidante 0,5% 0,5% 0,5% 

TiO2 1,5% 1,5% 1,5% 

Negro de Fumo 0,03% 0,03% 0,03% 

TOTAL 100% 100% 100% 

FONTE: O AUTOR (2018). 

O processamento dos materiais para a obtenção das formulações foi feito pelo 

processo de extrusão utilizando uma extrusora de dupla rosca da marca COPERION 

com diâmetro de 35 mm e relação L/D = 44 seguindo as condições apresentadas na 

Tabela 11, de modo que garantisse uma boa dispersão das cargas no polietileno de 

alta densidade sem ocorrer degradação dos materiais empregados. Foram produzidos 

2 quilogramas de material para cada formulação. 

TABELA 11 - CONDIÇÕES GERAIS DA EXTRUSÃO. 

Condições gerais de extrusão Dado fornecido 

Perfis de temperatura em °C 190/190/195/195/200/200/205/205/210/210 

Rotação da rosca 200 rpm 

Temperatura do cabeçote 210°C 

Corrente 40 A 

FONTE: O AUTOR (2018). 

3.1.3 Confecção de corpos de prova 

Quanto à confecção dos corpos de prova, os pellets de cada formulação 

obtido no fim da extrusão, foram secos em estufa da marca FANEM, modelo 520 na 

temperatura de 60°C pelo período de 4 horas a fim de retirar a umidade dos mesmos, 

tendo em vista que o processo final da extrusão ocorre em via úmida e essa umidade 

prejudica o processo de confecção dos corpos de prova por impossibilitar um 

aquecimento uniforme dos pellets durante o processo de confecção dos corpos de 

prova por termo moldagem, sendo essa feita após a secagem dos corpos de prova 
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utilizando prensa aquecida desenvolvida pelo LACTEC nas condições apresentadas 

na Tabela 12 que permitem uma total fluidez do polímero dentro do molde evitando 

assim que os corpos de prova apresentem vazios internos que são pontos de 

fragilidade e inviabilizariam a realização de ensaios mecânicos. Quanto ao 

resfriamento ele foi feito na prensa para que os corpos de prova tenham tempo 

suficiente para cristalizarem o máximo possível e assim viabilizar a determinação do 

grau de cristalinidade com o mínimo de influência do processamento nos resultados. 

Os corpos de prova foram moldados em dois tipos: Tipo 1: placas quadradas 

de 100 milimetros por 2 milimetros de espessura e Tipo 2: placas retangulares de 50 

milimetros por 120 milimetros e espessura de 6 milimetros, vide Figura 7, de modo 

que permitissem serem utilizados nos ensaios de caracterização. 

FIGURA 7 – FORMATO DOS CORPOS DE PROVA TIPO 1 E TIPO 2 CONFECCIONADOS. 

 
FONTE: O AUTOR (2018). 
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TABELA 12 - CONDIÇÕES GERAIS DA CONFECÇÃO DOS CORPOS DE PROVA POR TERMO 

MOLDAGEM. 

Condições gerais Dado obtido 

Temperatura média placa inferior 169,8°C 

Temperatura média placa superior 178,8 

Tempo a pressão de 0 kgf/cm² 4 min 

Tempo a pressão de 10 kgf/cm² 3 min 

Tempo a pressão de 20 kgf/cm² 3 min 

Tempo a pressão de 30 kgf/cm² 1 min 

Resfriamento Na prensa até temperatura ambiente 

FONTE: O AUTOR (2018). 

3.1.4 Envelhecimento acelerado 

3.1.4.1 Ensaio de intemperismo artificial 

O envelhecimento acelerado por intemperismo artificial foi realizado para 

verificar o processo de degradação natural do material e como isso impacta em suas 

propriedades mecânicas, físicas e elétricas, sendo utilizado a câmara Weather-

Ometer, fabricante ATLAS, modelo Ci400, n° de série 22565, seguindo a norma ASTM 

G155, Ciclo 1. As condições gerais de operação da câmara de envelhecimento estão 

apresentadas na Tabela 13. 

TABELA 13 - CONDIÇÕES GERAIS DE OPERAÇÃO DA CÂMARA DE ENVELHECIMENTO. 

Parâmetro Condição 

Irradiância automática 0,35 ± 0,05 W/m² a 340 nm 

Temperatura de painel preto 63 ±2 °C 

Clico 
102 min. de luz 

18 min. de luz + aspersão 

FONTE: O AUTOR (2018). 

Foram envelhecidos um corpo de prova do tipo 1 e cinco corpos de prova do 

tipo 2 para cada formulação, sendo utilizados para os ensaios de resistência ao 

trilhamento elétrico, tração, dureza, ângulo de contato, microscopia ótica e 

microscopia eletrônica de varredura. Todos os corpos de prova, com exceção dos 

utilizados para o ensaio de resistência ao trilhamento elétrico, foram envelhecidos no 

período de 500 horas e 1000 horas, tendo em vista que para maiores envelhecimentos 

os resultados sofreriam mais influência das cargas protetivas do que do hidróxido de 
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magnésio em si, fugindo assim do escopo do estudo. Quanto a exceção o 

envelhecimento foi de 2000 horas conforme recomendado pela norma (ABNT NBR 

10296, 2014). 

3.1.5 Caracterização dos corpos de prova 

3.1.5.1 Ensaio de termogravimetria (TGA) 

O ensaio de termogravimetria foi realizado seguindo a norma ASTM E1131, 

no equipamento marca Netzsch, modelo TG 209, nas condições da norma 

apresentadas na Tabela 14. 

TABELA 14 - CONDIÇÕES UTILIZADAS NO ENSAIO DE TERMOGRAVIMETRIA. 

Parâmetro Condição 

Faixa de temperatura na atmosfera de nitrogênio De 23 a 550°C 

Faixa de temperatura na atmosfera de oxigênio 550°C a 900°C 

Fluxo de gases 15mL/min 

Taxa de aquecimento 20 °C/min 

FONTE: O AUTOR (2018). 

Foram ensaiados cinco corpos de prova de cada formulação na condição sem 

envelhecimento, o polietileno de alta densidade e o hidróxido de magnésio, desta 

forma foi possível extrapolar as temperaturas e porcentagem de perda de massa em 

cada material e assim verificar, pelo comportamento de degradação térmica dos 

materiais, se a utilização do hidróxido de magnésio ocasionou a diminuição da 

temperatura da primeira perda de massa, tendo em vista que o mesmo degrada em 

temperatura inferior que o polietileno de alta densidade e se a massa residual está 

dentro das proporções esperadas devido a adição deste material, ou seja, a dispersão 

das cargas do polietileno de alta densidade foi uniforme. 

3.1.5.2 Ensaio de calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

O ensaio de calorimetria diferencial de varredura foi realizado em 

equipamento Netszch, modelo DSC 204 F conforme a norma ASTM D3418. As 

condições de ensaio estão apresentadas na Tabela 15. 
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TABELA 15 - CONDIÇÕES DE ENSAIO DE CALORIMETRIA DIFERENCIAL DE VARREDURA. 

Parâmetro Condição 

Faixa de aquecimento 20°C a 200°C 

Taxa de aquecimento 10°C/min 

Atmosfera de aquecimento Nitrogênio 

Temperatura e tempo em isoterma 200°C/5min 

Temperatura final no resfriamento 20°C 

Taxa de resfriamento 10°C/min 

Número de vezes do ciclo por amostra 2 

FONTE: O AUTOR (2018). 

Foram ensaiados cinco corpos de prova de cada formulação na condição sem 

envelhecimento e pós-envelhecimento e o polietileno de alta densidade. 

Através deste ensaio foi possível obter a entalpia dos materiais. A temperatura 

de fusão cristalina das formulações e determinar o grau de cristalinidade conforme 

equação (1). 

𝑊𝑐,𝑥 =
∆𝐻𝑓𝑢𝑠ã𝑜

∆𝐻𝑓𝑢𝑠ã𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎
× 100% (1) 

Sendo: 

Wc,x o grau de cristalinidade; 

∆Hfusão a entalpia de fusão da amostra; 

∆Hfusão cristalina a entalpia de fusão do polietileno totalmente cristalino, adotado 

o valor de 209 J/g (MINIK, MOET e BAER, 1995). 

3.1.5.3 Ensaio de temperatura de oxidação (OOT) 

A temperatura de oxidação foi obtida através do equipamento de análise 

térmica simultânea marca Netzsh, modelo STA 449, conforme a norma ASTM E2009, 

seguindo as condições apresentadas na Tabela 16. 

TABELA 16 – CONDIÇÕES DE ENSAIO DE TEMPERATURA DE OXIDAÇÃO. 

Parâmetro Condição 

Faixa de temperatura 20°C a 300°C 

Taxa de aquecimento 10°C/min 

Atmosfera Oxigênio 

Fluxo de gás 50 mL/min 

FONTE: O AUTOR (2018). 
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Com este ensaio foi possível determinar a temperatura em que o material 

sofreu degradação por oxidação e se o hidróxido de magnésio influenciou este 

aspecto, sendo ensaiadas as formulações e o polietileno de alta densidade. 

3.1.5.4 Ensaio de espectroscopia do infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 

O espectrômetro de infravermelho marca Bruker, modelo Lumos foi utilizado 

para este ensaio que foi realizado em consonância com as normas ASTM E1252 e 

ASTM E2310 com as condições apresentadas na Tabela 17. 

TABELA 17 - CONDIÇÕES UTILIZADAS NO ENSAIO DE ESPECTROSCOPIA DO 
INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE FOURIER. 

Parâmetro Condição 

Faixa de aquisição 4000 a 400 cm-1 

Resolução 4 cm-1 

Número de scans 64 

Método ATR 

FONTE: O AUTOR (2018). 

O polietileno de alta densidade e as formulações antes e pós-envelhecimento 

foram ensaiados a fim de avaliar qualitativamente as bandas características do 

polietileno de alta densidade e dos materiais adicionados verificando assim se é 

possível identificar a presença do hidróxido de magnésio nas formulações por esta 

técnica e se houve significativa mudança nas cadeias poliméricas do material devido 

ao envelhecimento. 

3.1.5.5 Ensaio de difração de raios – X (DRX) 

Foi utilizado o difratrometro de raios X marca Bruker, modelo ECO D8 

ADVANCE, fonte de CuKα e λ de 1,54060 Å, com as seguintes condições de ensaio 

apresentadas na Tabela 18. 
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TABELA 18 - CONDIÇÕES DE ENSAIO DE DIFRAÇÃO DE RAIOS-X. 

Parâmetro Condição 

Tensão 40 kV 

Corrente 25 mA 

Intervalo 2Ɵ varredura 1 5 a 100° 

Modo de varredura TwoTheta/Theta 

FONTE: O AUTOR (2018). 

O processamento de dados foi feito pelo software DIFFRAC.EVA® v4.2.2, 

verificando os elementos presentes por similaridade dos picos de difração com o 

banco de dados do software. 

Foram ensaiados cinco corpos de prova de cada formulação na condição sem 

envelhecimento, o polietileno de alta densidade e o hidróxido de magnésio. Este 

ensaio foi executado para responder os seguintes pontos: 

a) O hidróxido de magnésio se manteve neste estado nas formulações 

após o processamento? 

b) O polietileno de alta densidade adquirido apresenta os planos 

cristalinos [110] e [200] característicos deste material? 

c) Qual o grau de cristalinidade, em porcentagem, em cada formulação 

utilizando a equação (2): 

𝑊𝑐,𝑥 =
𝐼𝐶

𝐼𝑐 + 𝐾𝑥𝐼𝑎
× 100% (2) 

onde: 

Ic é o valor da integração das intensidades de espalhamento dos picos 

cristalinos; 

Ia é o valor da integração das intensidades de espalhamento da banda amorfa; 

Kx é o fator de proporcionalidade para a determinação da cristalinidade, sendo 

utilizado o valor de 1,235. (WUNDERLICH, 1980). 
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3.1.5.6 Ensaio de microscopia de varredura (MEV) 

As imagens foram obtidas pelo microscópio eletrônico de varredura marca 

TESCAN modelo VEGA 3, as imagens foram realizadas seguindo as especificações 

presentes na Tabela 19. 

TABELA 19 – CONDIÇÕES DO ENSAIO DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA. 

Parâmetro Condição 

Tensão 20,0 kV 

Distância de trabalho 15,00 mm 

Modo de detecção 
Elétrons 

secundários (SE) 

Intensidade do feixe de elétrons para imagem 10 

Intensidade do feixe de elétrons para EDS 20 

FONTE: O AUTOR (2018). 

Para a viabilidade do ensaio foi realizada a metalização com alvo de ouro por 

pulverização catódica na metalizadora BAL-TEC modelo SCD 005 na distância de 

trabalho de 50 mm, pressão 0,05 mbar, corrente de 30 mA, na presença de gás 

argônio, no tempo de 90 segundos, gerando um filme de espessura em torno de 12 

nanometros sobre a superfície das amostras 

O ensaio foi executado para verificar a morfologia superficial dos corpos de 

prova antes e após envelhecimento, a fim de verificar a degradação ocorrida e se 

houve migração de cargas para a superfície. 

3.1.5.7 Ensaio de dureza Shore D 

A dureza dos materiais formulados foi avaliada pelo durômetro marca Bareiss 

modelo HPE – D, seguindo a norma ASTM D2240, com as especificações conforme 

a Tabela 20. 

TABELA 20 - ESPECIFICAÇÕES DO ENSAIO DE DUREZA SHORE D. 

Parâmetro Condição 

Carga 5 kgf 

Tempo após estabilização 15 segundos 

Temperatura Ambiente 

Umidade 50% 

FONTE: O AUTOR (2018). 
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O levantamento da dureza foi realizado em sete corpos de prova para cada 

um dos materiais formulados antes e após envelhecimento, e no polietileno de alta 

densidade, de modo a verificar se houve aumento na dureza nas formulações e se, 

com o envelhecimento, ocorreu variação. 

3.1.5.8 Ensaio de resistência à tração 

O ensaio de resistência à tração foi realizado em consonância com a norma 

ASTM D638 na máquina universal de tração marca Instron®, conforme a Tabela 21. 

TABELA 21 - CONDIÇÕES DE ENSAIO DE RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. 

Parâmetro Condição 

Célula de carga 5 kN 

Comprimento inicial da amostra a temperatura ambiente 25 mm 

Velocidade do ensaio 50,0 mm/min 

Fixação Garra pneumática 

Temperatura do ensaio 
Temperatura 

ambiente 

Umidade relativa 50% 

FONTE: O AUTOR (2018). 

Foram ensaiados sete corpos de prova em formato de gravata retirados do 

corpo de prova tipo 1 para cada formulação na condição sem envelhecimento, pós-

envelhecimento e o polietileno de alta densidade. Através deste ensaio foi possível 

levantar as curvas de tensão por deformação de cada formulação e do polietileno de 

alta densidade a fim de avaliar impacto da formulação no desempenho mecânico. 

3.1.5.9 Análise do ângulo de contato 

A verificação do ângulo de contato foi realizada no equipamento Attension 

Theta Lite da marca Biolin Scientific em conjunto com o software One Attension, nas 

condições apresentadas na Tabela 22. 
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TABELA 22 - CONDIÇÕES DO ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DE ÂNGULO DE CONTATO. 

Parâmetro Condição 

Modo Ângulo de contato 

Sólido Polietileno (PE) 

Fase pesada Água 

Fase leve Ar 

Temperatura 20°C 

Volume da gota 10 a 12 µL 

Tempo de aquisição 10 segundos 

FONTE: O AUTOR (2018). 

Pela obtenção do ângulo de contato foi possível verificar como a topografia do 

material muda após o processo de envelhecimento e se eventualmente ele pode ficar 

mais ou menos hidrofóbico, sendo esta condição influenciadora no processo do 

trilhamento elétrico. Para tanto foi analisado os materiais formulados antes e pós-

envelhecimento. 

3.1.5.10 Ensaio de resistência ao trilhamento elétrico 

A determinação da resistência ao trilhamento elétrico foi realizada conforme 

as especificações da norma ABNT NBR 10296:2014 método 2 em corpos de prova 

das formulações sem envelhecimento e envelhecidos 2000 horas. 

Foram utilizados corpos de prova do tipo 2 onde a superfície a ser ensaiada 

foi levemente lixada com lixa fina de carbeto de silício e limpa com água deionizada. 

Os corpos foram acoplados ao suporte de ensaio, com a face lixada voltada para 

baixo, com inclinação em ângulo de 45° da horizontal. Nesta face foram fixadas oito 

camadas de papel de filtro de laboratório que servem como reservatório da solução 

de ensaio. Esta solução, conhecida como solução contaminante, é preparada com 

adição de 0,1% em massa de cloreto de amônio (NH4Cl) e 0,02% em massa de 

isooctil fenoxipolietoxietanol em água deionizada, apresentando resistividade de 3,95 

± 0,05 Ωm à 23°C. 

Este ensaio foi realizado simultaneamente em 5 amostras envelhecidas e em 

5 sem envelhecimento para a mesma formulação afim de verificar se o hidróxido de 

magnésio gerou uma melhora na resistência ao trilhamento elétrico e mensurar de 

quanto foi esse ganho comparando os resultados obtidos entre as formulações. 

  



46 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Verificação do processamento 

A Figura 8 apresenta os resultados obtidos por difração de raios-X dos 

compostos. Quanto a Figura 9 apresenta o detalhamento dos espectros em um novo 

arranjo. 

FIGURA 8 – ESPECTROS DE DIFRAÇÃO DE RAIOS – X DOS COMPOSTOS APÓS O 
PROCESSAMENTO. 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 
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FIGURA 9 – DETALHAMENTO DOS ESPECTROS DE DIFRAÇÃO DE RAIOS – X DO HIDRÓXIDO 
DE MAGNÉSIO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E DOS COMPOSTOS APÓS O 

PROCESSAMENTO. 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

Pela Figura 9 nota-se pelas setas laranjas que em I e II o hidróxido de 

magnésio manteve-se estável  após o processamento, tendo em vista que os planos 

cristalinos característicos se mantiveram, havendo somente um pequeno desvio nos 

ângulos entre as formulações e nas alturas do pico, pois há diferença nas quantidades 

do hidróxido de magnésio nas formulações. Quanto ao polietileno de alta densidade 

os planos característicos (110) e (200) estão nos ângulos corretos de acordo com o 

banco de dados COD. 
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4.2 Avaliação qualitativa por FTIR 

A Figura 10 apresenta a similaridade entre o espectro obtido por FTIR do 

polietileno de alta densidade utilizado com um espectro do mesmo material obtido do 

banco de dados, ou seja, o polietileno utilizado é um polietileno de alta densidade. As 

Figura 11 a Figura 13 apresentam os espectros das formulações antes a após o 

envelhecimento. 

FIGURA 10 – ESPECTRO OBTIDO POR FTIR DO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

FIGURA 11 - ESPECTROS OBTIDOS POR FTIR DO COMPOSTO A ANTES E APÓS O 
ENVELHECIMENTO. 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 
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FIGURA 12 - ESPECTROS OBTIDOS POR FTIR DO COMPOSTO B ANTES E APÓS O 
ENVELHECIMENTO. 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

FIGURA 13 - ESPECTROS OBTIDOS POR FTIR DO COMPOSTO C ANTES E APÓS O 
ENVELHECIMENTO. 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

Conforme a Figura 11 para a formulação A não foram identificadas diferenças 

significativas entre o espectro da amostra e do banco de dados, entretanto entre as 
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amostras da formulação A ensaiadas é possível visualizar banda acima de 3500cm-1 

referente a vibração do grupo OH, indicando nas amostras envelhecidas a carga 

estava na superfície da amostra por possível migração de carga deixando exposto o 

hidróxido de magnésio, quanto as formulações B e C, vide Figura 12 e Figura 13, é 

possível visualizar do grupo OH mesmo sem envelhecimento, devido a maior 

presença do hidróxido de magnésio nestas formulações, sendo maior o pico quanto 

mais hidróxido de magnésio presente na formulação. Com relação ao envelhecimento 

a formulação A, B e C não apresentou bandas inferiores a 2000cm-1, ou seja, não foi 

visualizado C=O e C=C que são características da degradação do polímero, ou seja, 

a degradação não foi significativa no decorrer do envelhecimento. 

4.3 Temperatura de fusão e cristalização e grau de cristalinidade 

As temperaturas de fusão e cristalização, obtidas pelas curvas obtidas por 

calorimetria diferencial de varredura (ANEXO 1 – Curvas de DSC), para o HDPE e as 

formulações antes e após envelhecimento estão apresentadas  na Figura 14 e o 

detalhamento dos valores na Tabela 23. 

FIGURA 14 – TEMPERATURA DE FUSÃO E CRISTALIZAÇÃO DOS COMPOSTOS OBTIDAS POR 
CALORIMETRIA DIFERENCIAL DE VARREDURA. 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 
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TABELA 23 – DETALHAMENTO DA TEMPERATURA DE FUSÃO E CRISTALIZAÇÃO DOS 
COMPOSTOS OBTIDAS POR CALORIMETRIA DIFERENCIAL DE VARREDURA. 

Compostos 
Temperatura de 

Cristalização Máxima 

Temperatura de Fusão 

Cristalina 

HDPE 111,3 134,2 

A 0h 112,5 132,3 

A 500h 111,8 133,4 

A 1000h 113,2 131,5 

B 0h 113,8 131,7 

B 500h 112,8 131,9 

B 1000h 113,4 131,6 

C 0h 112,3 132,8 

C 500h 112,4 133,6 

C 1000h 113,5 131,6 

FONTE: O AUTOR (2019). 

A adição do hidróxido de magnésio juntamente com as demais cargas na 

proporção do estudo não influenciou de maneira significativa a temperatura de fusão 

cristalina e a temperatura de cristalização máxima, sendo este aspecto mantido 

mesmo após envelhecimento dos compósitos. 

O grau de cristalinidade obtido via calorimetria diferencial de varredura, Figura 

15, e por difração de raios X, Figura 16, para as amostras antes e após exposição em 

câmara de intemperismo artificial têm divergências devido as formas de obtenção. Via 

DSC é utilizado na equação (1) o valor da entalpia de um polietileno 100% cristalino, 

sendo que o empregado no estudo não atinge este grau de cristalinidade, gerando 

assim um erro no cálculo. Quanto na difração de raios X o hidróxido de magnésio tem 

um pico cristalino em um ângulo dentro da zona amorfa do polietileno, gerando erro 

no processamento via software, pois o mesmo não consegue determinar com exatidão 

a área amorfa, apresentando assim um grau de cristalinidade maior do que o real. 

Nota-se que com o aumento da concentração de hidróxido de magnésio nas 

formulações ocorre leve aumento da cristalinidade do mesmo modo que foi observado 

por MA indicando assim que essa carga age como agente nucleante aumentando a 

cristalização dos polímeros. Com o envelhecimento ocorreu aumento da cristalinidade 

indicando que devido a temperatura da câmara pode ter ocorrido recristalização e/ou, 
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devido a fotodegradação, pode ter ocorrido quebra de cadeias e oxidação formado 

cristalização oxidativa. (MA, CHEN, et al., 2017). 

FIGURA 15 – GRAU DE CRISTALINIDADE OBTIDO VIA CALORIMETRIA DIFERENCIAL DE 
VARREDURA. 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

FIGURA 16 - VARIAÇÃO DO GRAU DE CRISTALINIDADE OBTIDA POR DIFRAÇÃO DE RAIOS X 
PELO TEMPO DE ENVELHECIMENTO EM CÂMARA DE INTEMPERISMO ARTIFICIAL. 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

4.4 Propriedades mecânicas 

No ensaio de dureza, Figura 17, verificou-se o aumento da rigidez tanto no 

acréscimo do teor de carga como no decorrer do tempo de intemperismo. O aumento 

da dureza com o acréscimo do teor de carga era esperado pelo reforço dado pela 

carga, com relação ao envelhecimento é devido ao aumento do teor cristalino da 

amostra conforme demostrado pelo ensaio de difração de raios X. Outro fator que 

pode estar aumentado a dureza, especialmente no tempo de mil horas de 

envelhecimento, é a ocorrência de processos de entrecruzamento das cadeias pela 

formação radicais livres pela fotodegradação. 
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FIGURA 17 - VARIAÇÃO DUREZA SHORE D OBTIDA PARA OS COMPOSTOS PELO TEMPO DE 
ENVELHECIMENTO EM CÂMARA DE INTEMPERISMO ARTIFICIAL. 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

Nos ensaios mecânicos de tensão e alongamento na ruptura foram analisados 

os resultados médios sendo desconsideradas da média as curvas atípicas, sendo 

exposto todas as curvas no ANEXO 2 – Curvas de tensão por deformação. Nas Figura 

18 e Figura 19, nota-se que ocorreu aumento da tensão média na ruptura com o 

acréscimo do teor de carga, sendo que com 15% ocorreu uma alta significativa da 

tensão na ruptura, que pode ser causado pela maior dificuldade de movimentação das 

cadeias devido a presença da carga que faz com que aumente a tensão e diminua o 

alongamento na ruptura. Com o envelhecimento ocorreu alta da tensão na ruptura e 

redução do alongamento que é devido ao aumento da cristalinidade associado aos 

processos de fotodegradação, como cristalização oxidativa, entrecruzamento e 

formação de microfissuras na superfície do material. 

FIGURA 18 - VARIAÇÃO DA TENSÃO MÉDIA NA RUPTURA PELO TEMPO DE 
ENVELHECIMENTO EM CÂMARA DE INTEMPERISMO ARTIFICIAL. 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 
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FIGURA 19 – VARIAÇÃO DO ALONGAMENTO MÉDIO NA RUPTURA DOS COMPOSTOS PELO 
TEMPO DE ENVELHECIMENTO EM CÂMARA DE INTEMPERISMO ARTIFICIAL. 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

Levando em conta as exigências da norma (ABNT NBR 11873, 2011) nenhum 

dos compostos atendeu o alongamento na ruptura de 300% para o material não 

envelhecido, sendo o composto A o que apresentou menor aumento de rigidez e 

consequentemente menor tensão na ruptura e maior alongamento antes e após o 

envelhecimento em comparação com os demais compostos. 

4.5 Medida do ângulo de contanto 

Não houve variação significativa do ângulo de contato com o aumento do teor 

de carga, Figura 20, entretanto o intemperismo artificial ocasionou degradações no 

polietileno de alta densidade que expuseram as cargas polares e o surgimento de 

grupos oxidados causando medidas de menor ângulo de contato, consequentemente, 

maior molhabilidade da superfície, dificultando a remoção das sujidades o que 

associado ao campo elétrico pode ocasionar degradação do material por trilhamento 

elétrico. 

FIGURA 20 - VARIAÇÃO DO ÂNGULO DE CONTATO DA SUPERFÍCIE DOS COMPOSTOS PELO 
TEMPO DE ENVELHECIMENTO EM CÂMARA DE INTEMPERISMO ARTIFICIAL. 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 
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4.6 Avaliação morfológica superficial 

A degradação superficial do composto A, B e C conforme observado nas 

Figura 21, Figura 22 e Figura 23 tiveram início em tempo inferior a 500h de 

envelhecimento acelerado, sendo possível observar pontos esbranquiçados que são 

cargas migradas à superfície sendo que no tempo de 1000h há uma planificação dos 

compostos com o surgimento de conglomerados de carga (setas laranjas) e pequenos 

buracos (setas verdes) mostrando que houve perda de material polimérico. A 

quantidade de conglomerados de carga é maior para os compostos B e C devido aos 

mesmos apresentarem maior quantidade de carga em suas formulações. 

FIGURA 21 – IMAGENS DO COMPOSTO A COM DETALHAMENTO DOS CONGLOMERADOS 
(SETA LARANJA) E BURACOS (SETA VERDE) OBTIDAS POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE 

VARREDURA SEM ENVELHECIMENTO E ENVELHECIDOS A 500H E 1000H. 

 
FONTE: O AUTOR (2019). 

FIGURA 22 - IMAGENS DO COMPOSTO B COM DETALHAMENTO DOS CONGLOMERADOS 
(SETA LARANJA) E BURACOS (SETA VERDE) OBTIDAS POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE 

VARREDURA SEM ENVELHECIMENTO E ENVELHECIDOS A 500H E 1000H. 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 
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FIGURA 23 - IMAGENS DO COMPOSTO C COM DETALHAMENTO DOS CONGLOMERADOS 
(SETA LARANJA) E BURACOS (SETA VERDE) OBTIDAS POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE 

VARREDURA SEM ENVELHECIMENTO E ENVELHECIDOS A 500H E 1000H. 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

4.7 Degradação térmica 

A degradação térmica levantada pela perda de massa do HDPE, hidróxido de 

magnésio e amostras obtidas pela análise de termogravimetria são apresentadas na 

Tabela 24 e na Figura 24, detalhado as curvas dos compostos. 

TABELA 24 – RESULTADOS DE PERDA DE MASSA DEVIDO A TEMPERATURA OBTIDO PELO 
ENSAIO DE TERMOGRAVIMETRIA. 

Perda de 

Massa 
1º 2º 3º Residual 

Amostra 
Temp 

°C 
% 

Temp 

°C 
% 

Temp 

°C 
% Temp °C % 

HDPE 410 -99,71 510 -0,02 - - 897,2 0,31 

Mg(OH)2 300 -3,63 420 -24,7 - - 897,2 71,67 

A 290 -3,97 540 -92,7 860 -0,13 897,2 3,83 

B 290 -5,74 540 -87,3 860 -0,37 897,2 6,59 

C 290 -8,66 540 81,7 860 -0,19 897,2 9,98 

FONTE: O AUTOR (2019). 
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FIGURA 24 – CURVAS TERMOGRAVIMÉTRICAS OBTIDAS DOS COMPOSTOS. 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 

Como observado na Tabela 24 o início da degradação devido a temperatura 

do hidróxido de magnésio e do polietileno de alta densidade ocorrem dentro da faixa 

indicada por ROTHON, 300ºC, e CANEVAROLO, 510ºC. No que diz respeito aos 

compostos, houve uma diminuição na temperatura para o início de cada perda de 

massa em relação ao polietileno de alta densidade sem adição de carga comprovando 

que o hidróxido de magnésio degrada antes do polietileno de alta densidade, e o 

acrescimento de hidróxido de magnésio não gerou mudanças nas temperaturas de 

perda de massa entre as formulações, entretanto a massa residual foi maior quanto 

maior a presença do hidróxido de magnésio, isto ocorre devido a geração do óxido de 

magnésio a partir do hidróxido, consequentemente quanto maior hidróxido mais óxido 

é gerado, ficando este presente ao final do ensaio e como manteve a 

proporcionalidade das porcentagens de hidróxido de magnésio utilizadas apresenta 

que durante o processamento das formulações houve uma boa dispersão desta carga 

no polietileno de alta densidade. (ROTHON e HORNSBY, 1996) e (CANEVAROLO 

JUNIOR, 2006). 
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4.8 Degradação por oxidação 

A ocorrência de degradação por oxidação devido a exposição do polietileno 

de alta densidade e dos compostos na atmosfera oxidante com temperatura está 

apresentada na Tabela 25. 

TABELA 25 – RESULTADOS DA TEMPERATURA DE INÍCIO DE OXIDAÇÃO PARA O 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E OS COMPOSTOS. 

Amostra 
Temperatura de início de 

oxidação (°C) 

HDPE 217 

A 267,9 

B 267,2 

C 263,7 

FONTE: O AUTOR (2019). 

Nota-se pela Tabela 25 que a adição do antioxidante nas proporções 

estipuladas gerou um ganho de 23% na temperatura de início da oxidação, entretanto 

quando a proporção de hidróxido de magnésio ficou em 15% houve pequena redução 

na temperatura de início da oxidação, o que pode estar alinhado ao fato da 

degradação do hidróxido de magnésio ocorrer em 300ºC, ou seja em temperatura 

inferior ao do antioxidante,350ºC, sendo assim gerando óxido que pode acelerar o 

processo de degradação quando presente nas proporções da formulação C. 

4.9 Resistência ao trilhamento elétrico 

Os resultados obtidos da resistência ao trilhamento elétrico, apresentados na 

Tabela 26, deixam nítido o ganho significativo que o hidróxido de magnésio nas 

proporções do estudo gera na resistência ao trilhamento, sendo que para as amostras 

envelhecidas o composto C têm um resultado 27,77% melhor que B que por sua vez 

é 7,69% melhor que A, ou seja, a proporção de hidróxido de magnésio em 15% em 

massa apresenta um resultado melhor que as proporções de 10% e 5%, este fato 

ocorre devido a proporção de hidróxido presente no composto ser suficiente para que 

mesmo com a ocorrência de arcos em banda seca gerados por tensões abaixo de 

4,50 kV a temperatura não chegue a patamares que degradem o polietileno de alta 

densidade, esta condição é revista no ensaio realizado na amostra sem 
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envelhecimento que o composto C suportou uma tensão de 6,00kV sem trilhar, fato 

não observado nos demais compostos que trilharam em tensões inferiores. 

TABELA 26 – RESULTADOS DA RESISTÊNCIA AO TRILHAMENTO ELÉTRICO DOS 
COMPOSTOS ANTES E APÓS ENVELHECIMENTO. 

Composto Tensão (kV) Tempo (min) Estado 

Resistividade 

da solução 

(Ωm à 23°C) 

A 0h 3,25 21 Trilhou 3,93 

A 2000h 3,00 34 

Trilhou 

entrando em 

combustão 

3,93 

B 0h 4,00 15 Trilhou 3,93 

B 2000h 3,25 48 Trilhou 3,93 

C 0h 

6,00 60 Suportou 3,95 

Maior que 

6,00 
- 

Ocorreu arco 

através do 

líquido 

contaminante e 

o ar 

3,95 

C 2000h 4,50 55 Trilhou 3,95 

FONTE: O AUTOR (2019). 

Ajustando os resultados apresentados na Tabela 26 com a nomenclatura 

especificada no método 2 da norma (ABNT NBR 10296, 2014) e comparando os 

resultados obtidos com o exigido na norma (ABNT NBR 11873, 2011) temos a Tabela 

27, onde é possível observar que todos os compostos apresentaram resultados acima 

do exigido pela norma, sendo assim no quesito trilhamento elétrico quaisquer dos 

compostos desenvolvidos são adequados para aplicação como material base de 

isoladores, espaçadores e cabos protegidos em redes compactas. 
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TABELA 27 – COMPARATIVO ENTRE OS RESULTADOS DE TRILHAMENTO ELÉTRICO DOS 
COMPOSTOS COM O EXIGIDO PELA NORMA (ABNT NBR 11873, 2011). 

Composto 

Nomenclatura 

Classe 2 

(ABNT NBR 10296, 2014) 

Exigido pela 

norma 

(ABNT NBR 11873, 2011) 

Diferença em 

porcentagem  

A 0h A3,25 A2,75 118,19% 

A 2000h A3,00 A2,50 120,00% 

B 0h A4,00 A2,75 145,46% 

B 2000h A3,25 A2,50 130,00% 

C 0h A6,00 A2,75 218,19% 

C 2000h A4,50 A2,50 180,00% 

FONTE: O AUTOR (2019). 

Em inspeção visual das amostras após o ensaio de trilhamento é possível 

observar pela Figura 25 que a profundidade da erosão e a zona termicamente afetada 

foi menor conforme o aumento da quantidade de hidróxido de magnésio no composto, 

ou seja, além de aumentar a resistência ao trilhamento elétrico o hidróxido diminui os 

efeitos secundários oriundos deste processo de degradação. 

FIGURA 25 – IMAGENS DAS AMOSTRAS DOS COMPOSTOS DEPOIS DO ENSAIO DE 
TRILHAMENTO ELÉTRICO. 

 

FONTE: O AUTOR (2019). 
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5 CONCLUSÕES 

O processamento por extrusora do hidróxido de magnésio em partículas 

micrométricas nas proporções em massa de 5%, 10% e 15% com o polietileno de alta 

densidade, dióxido de titânio, antioxidante e negro de fumo permitiu a obtenção de 

compostos com cargas dispersas e, consequentemente, corpos de prova 

homogêneos garantindo precisão nos resultados obtidos com relação aos compostos.  

Na caracterização dos corpos de prova os compostos apresentaram 

propriedades térmicas sem variações significativas, tanto no material novo quanto 

envelhecido, ou seja, foi de pouca influência a incorporação do hidróxido de magnésio 

na aplicabilidade térmica dos compostos garantindo a mesma gama de utilização 

encontrada no polietileno de alta densidade. 

A cristalinidade dos compostos aumentou em decorrência tanto do 

envelhecimento quanto conforme aumentou-se a proporção em massa de hidróxido 

de magnésio, ou seja, a priori o hidróxido de magnésio possui características de um 

agente nucleante. Consequentemente houve impacto nas propriedades mecânicas 

como a ocorrência do enrijecimento, que aumentou a dureza e a tensão da ruptura e 

diminuiu o alongamento na ruptura, de modo que os compostos ficaram aquém das 

exigências da norma ABNT NBR 11873, impossibilitando assim a sua utilização como 

material para cobertura de cabos protegidos. 

Apesar da impossibilidade de utilização dos compostos nos cabos protegidos, 

os ganhos obtidos na resistência ao trilhamento elétrico pós envelhecimento 

chegaram a 33% entre o composto com 5% e o de 15% de hidróxido de magnésio, 

validando assim que nas proporções deste estudo o hidróxido de magnésio é uma 

carga funcional para aumento da resistência ao trilhamento elétrico. 

Uma vez que a degradação do hidróxido de magnésio ocorre antes do 

polietileno de alta densidade, há a liberação de água em conjunto com a redução do 

hidróxido a óxido e, consequentemente, quando ocorre o arco em banda seca devido 

ao trilhamento elétrico o calor gerado é diminuído mitigando a zona termicamente 

afetada e a erosão. 

Em síntese, os três compostos não atingiram as exigências da norma ABNT 

NBR 11873 para as propriedades mecânicas, entretanto obtiveram êxito quanto a 

resistência ao trilhamento elétrico, ou seja, apesar de não poderem ser empregados 

como material de cobertura de cabos na rede protegida os mesmos são materiais que 

possuem elevada resistência ao trilhamento elétrico. O composto com 5% em massa 
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de hidróxido de magnésio apresentou os melhores resultados na relação propriedades 

mecânicas versus resistência ao trilhamento elétrico, pois sofreu menor enrijecimento 

e apresentou uma resistência ao trilhamento elétrico após o envelhecimento de 20% 

acima da estipulada na norma supracitada. 
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6 TRABALHOS FUTUROS 

Com relação a trabalhos futuros é pertinente a busca de novas formulações 

de modo que diminua o efeito de endurecimento do hidróxido de magnésio sem alterar 

a propriedade de resistência ao trilhamento elétrico. Outro ponto é a avaliação 

quantitativa de efeito erosivo por perfilômetro decorrente do trilhamento elétrico nestes 

compostos. É pertinente estudar os efeitos nos compostos do intemperismo artificial 

em tempos maiores que 1000 horas, a fim de verificar se as quantidades de cargas 

antioxidante e anti-UV estão em proporções adequadas para maiores 

envelhecimentos. 
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ANEXO 1 – Curvas de DSC 

FIGURA 26 - CURVA DE DSC OBTIDA DO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

FIGURA 27 - CURVA DE DSC OBTIDA DO COMPOSTO A SEM ENVELHECIMENTO. 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

FIGURA 28 - CURVA DE DSC OBTIDA DO COMPOSTO A COM 500 HORAS DE 
ENVELHECIMENTO. 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

  



67 

 

FIGURA 29 - CURVA DE DSC OBTIDA DO COMPOSTO A COM 1000 HORAS DE 
ENVELHECIMENTO. 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

FIGURA 30 - CURVA DE DSC OBTIDA DO COMPOSTO B SEM ENVELHECIMENTO. 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

FIGURA 31 - CURVA DE DSC OBTIDA DO COMPOSTO B COM 500 HORAS DE 
ENVELHECIMENTO. 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 
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FIGURA 32 - CURVA DE DSC OBTIDA DO COMPOSTO B COM 1000 HORAS DE 
ENVELHECIMENTO. 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

FIGURA 33 - CURVA DE DSC OBTIDA DO COMPOSTO C SEM ENVELHECIMENTO. 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

FIGURA 34 - CURVA DE DSC OBTIDA DO COMPOSTO C COM 500 HORAS DE 
ENVELHECIMENTO. 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 
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FIGURA 35 - CURVA DE DSC OBTIDA DO COMPOSTO C COM 1000 HORAS DE 
ENVELHECIMENTO. 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 
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ANEXO 2 – Curvas de tensão por deformação 

FIGURA 36 - CURVAS DE TRAÇÃO DO COMPOSTO A SEM ENVELHECIMENTO. 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

FIGURA 37 - CURVAS DE TRAÇÃO DO COMPOSTO A ENVELHECIDO 500 HORAS. 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

FIGURA 38 - CURVAS DE TRAÇÃO DO COMPOSTO A ENVELHECIDO 1000 HORAS. 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 
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FIGURA 39 - CURVAS DE TRAÇÃO DO COMPOSTO B SEM ENVELHECIMENTO. 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

FIGURA 40 - CURVAS DE TRAÇÃO DO COMPOSTO B ENVELHECIDO 500 HORAS. 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

FIGURA 41 - CURVAS DE TRAÇÃO DO COMPOSTO B ENVELHECIDO 1000 HORAS. 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 
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FIGURA 42 - CURVAS DE TRAÇÃO DO COMPOSTO C SEM ENVELHECIMENTO. 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

FIGURA 43 - CURVAS DE TRAÇÃO DO COMPOSTO C ENVELHECIDO 500 HORAS. 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 

FIGURA 44 - CURVAS DE TRAÇÃO DO COMPOSTO C ENVELHECIDO 1000 HORAS. 

 

FONTE: O AUTOR (2018). 


