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RESUMO 

 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) por meio da resolução normativa n° 

270/2007 criou a chamada parcela variável (PV), que busca garantir aos usuários a 

qualidade do serviço de transmissão de energia elétrica. Os desligamentos não 

programados geram multas elevadas às concessionárias de energia elétrica. Tais multas 

podem chegar a 15 vezes o valor aplicado ao desligamento programado, isto considerando 

a mesma proporção temporal para as duas possibilidades de desligamento. Alguns destes 

desligamentos não programados devem-se a falhas no sistema de isolamento dos 

equipamentos elétricos. A confiabilidade das linhas de transmissão está diretamente 

relacionada ao desempenho de seus isoladores. Além disso, o aumento do número de 

linhas de transmissão, sobretudo na região amazônica, obriga as empresas a investirem no 

desenvolvimento de novas tecnologias que auxiliem os profissionais na predição de falhas. 

Neste trabalho é apresentado um estudo sobre técnicas de inspeção instrumental em 

linhas de transmissão, abordando as técnicas de detecção de radiação ultravioleta, 

radiação infravermelha, ultrassom e radio frequência. Os experimentos realizados baseiam-

se no estudo das técnicas de inspeção instrumental aplicadas a linhas de transmissão, 

dando ênfase na avaliação da resposta dos seguintes instrumentos: de termovisão, câmera 

de radiação ultravioleta e de ultrassom. Buscou-se verificar a eficácia de tais instrumentos 

frente a defeitos de corrosão nos pinos de cadeias de isoladores de vidro. Estes foram 

retirados de operação apresentando três estágios de corrosão. Como referência para este 

estudo utilizou-se também isoladores de mesma fabricação considerados novos. Os 

resultados laboratoriais obtidos indicam que o uso combinado das técnicas de termografia 

e de medição de ultrassom constitui uma ferramenta promissora para o estabelecimento de 

uma metodologia para manutenção preditiva da corrosão metálica em pinos de isoladores 

de vidro. Nos trabalhos realizados não foram obtidos resultados que possibilitassem a 

discussão referente à detecção de defeitos por rádio interferência. 

 

Palavras-Chave: Isoladores de vidro. Inspeção instrumental. Linhas de transmissão. 

Corrosão. Pinos de isoladores. 

 



 

ABSTRACT 

 

 The Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) [National Electric Energy 

Agency] through the Resolution Nº 270/2007 created the call parcela variável (VP) [variable 

portion], which aims to guarantee users the quality of the electricity transmission service. 

Unscheduled shutdowns, generate fines on the electric utilities, which can reach 15 times 

the value of a scheduled shutdown. In addition, the increase in the number of transmission 

lines, especially in the Amazon region, forces companies to invest in developing new 

technologies that help professionals in failures prediction. Some of these unscheduled 

shutdowns are due to faults in the insulation system of electrical equipment. For 

transmission lines to its reliability depends on their insulators. This work presents a study of 

instrumental inspection techniques in transmission lines by addressing the ultraviolet 

radiation detection techniques, infrared radiation, ultrasound and radio frequency. The 

experiments are based on the study of instrumental inspection techniques applied to 

transmission lines on the evaluation by emphasizing the response of the infrared radiation 

detection instruments, detection of ultraviolet and ultrasound face to metal corrosion defects 

pins chains glass insulators removed from service in three stages: low, medium and high 

level, beyond insulators, of the same manufacturing, which never started operating. In the 

work done was not obtained results that enabled the discussion regarding the detection of 

radio frequency defects. The laboratory obtained results indicate that the combined use of 

infrared thermography with the ultrasound measurement techniques are a promising tool for 

the development of a method for predictive maintenance of metallic corrosion in pins of 

insulators glass. 

 

 

Keywords: Glass insulators; Instrumental inspection; Transmission lines; Corrosion; Pin 
insulators. 

 

 

 



 

SUMÁRIO 
 
 
1.  INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18  

1.1. Cenário ............................................................................................................................ 18 

1.2. Objetivos ......................................................................................................................... 19 
1.2.1. Objetivo Geral ............................................................................................................. 19 

1.2.2. Objetivos Específicos .............................................................................................. 20 
1.3. Justificativa .................................................................................................................... 20 

1.4. Estrutura da dissertação ............................................................................................ 22 
2.  ESTADO DA ARTE DAS TÉCNICAS DE INSPEÇÃO INSTRUMENTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23  

3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37  

3.1. Tecnologias de isoladores de transmissão ........................................................... 37 

3.1.1. Isoladores cerâmicos .............................................................................................. 38 

3.1.2. Isoladores poliméricos ............................................................................................ 42 

3.2. Inspeção instrumental em isoladores ..................................................................... 47 

3.2.1. Inspeção instrumental por termografia ................................................................. 48 

3.2.2. Inspeção instrumental por câmeras de ultravioleta ............................................ 52 

3.2.3. Inspeção instrumental por detector de ultrassom .............................................. 58 

3.2.4. Inspeção instrumental por detector de radio interferência ................................ 60 
4.  MATERIAIS E MÉTODOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63  

4.1. Materiais e Equipamentos .......................................................................................... 64 

4.1.1. Materiais .................................................................................................................... 64 
4.1.2. Equipamentos .......................................................................................................... 65 

4.2. Métodos ........................................................................................................................ 66 
4.2.1. Condições ambientais de temperatura e umidade ............................................. 66 

4.2.2. Montagem das cadeias e níveis de tensão aplicados ....................................... 67 
4.2.3. Montagem do arranjo de ensaio ............................................................................ 70 

4.2.4. Energização da cadeia de isoladores e medições realizadas.......................... 71 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES .................................................................................... 76 
5.1. Cadeia 1, configuração 5N ......................................................................................... 76 

5.1.1. Termografia .............................................................................................................. 77 

5.1.2. Medição de ultrassom ............................................................................................. 81 

5.2. Cadeia 2, configuração 5.F5 ....................................................................................... 84 
5.2.1. Termografia .............................................................................................................. 85 

5.2.2. Medição de ultrassom ............................................................................................. 90 
5.2.3. Medição ultravioleta ................................................................................................ 91 

5.3. Cadeia 3, configuração 5.F3 ....................................................................................... 92 
5.3.1. Termografia .............................................................................................................. 92 
5.3.2. Medição de ultrassom ............................................................................................. 97 

5.3.3. Medição de ultravioleta ........................................................................................... 98 
5.4. Cadeia 4, configuração 5.F1 ....................................................................................... 99 

5.4.1. Termografia .............................................................................................................. 99 
5.4.2. Medição de ultrassom ........................................................................................... 103 

5.4.3. Medição de ultravioleta ......................................................................................... 105 



 

5.5. Cadeia 5, configuração F55N ................................................................................... 106 
5.5.1. Termografia ............................................................................................................ 106 

5.5.2. Medição de ultrassom ........................................................................................... 111 
5.5.3. Medição ultravioleta .............................................................................................. 112 

5.6. Cadeia 6, configuração 5NF5 ................................................................................... 113 

5.6.1. Termografia ............................................................................................................ 113 
5.6.2. Medição de ultrassom ........................................................................................... 118 

5.6.3. Medição de ultravioleta ......................................................................................... 119 

5.7. Discussões dos Resultados .................................................................................... 120 
6.  CONCLUSÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133  

7.  TRABALHOS FUTUROS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135  

REFERÊNCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Arranjo para verificação dos fatores que influenciam a RI (Zaazou, 1964). . 23 

Figura 2 - Efeito da umidade no nível de RI no isolador (Zaazou, 1964). ......................... 24 

Figura 3 - Efeito da umidade no nível de RI (a) U= 30 g/m3, t=30 °C (b) U= 41.5 g/m3; t= 

37 ° C. .................................................................................................................................................. 25 

Figura 4 - Processo de funcionamento detecção por radiointerferência (Shihab, 2000).

 .............................................................................................................................................................. 27 

Figura 5 - Fatores que afetam a medição da radiação infravermelha (Lactec, 2014). .. 30 

Figura 6 - Componentes de isoladores cerâmicos (Mello, 2007). ...................................... 39 

Figura 7 - Perfuração em isolador de porcelana cuja campânula foi removida (Vosloo, 

2006). ................................................................................................................................................... 40 

Figura 8 - Rachaduras radiais devido à dilatação do cimento (Gorur, 2011). ................. 40 

Figura 9 - Quebra de isolador de disco (Vosloo, 2006). ........................................................ 42 

Figura 10 - Elementos dos isoladores poliméricos (Ferreira, 2007). ................................. 42 

Figura 11 - Erosão em revestimentos poliméricos (Stri, 2005; Vosloo, 2006). ............... 44 

Figura 12 - Danos nos revestimentos de isoladores causados por animais (Ferreira, 

2009). ................................................................................................................................................... 44 

Figura 13 - Exemplos de trilhamento interno nos revestimentos poliméricos (Bezerra 

et al, 2009). ......................................................................................................................................... 45 

Figura 14 - Exemplos de fratura frágil (Frank, 2003). ............................................................. 46 

Figura 15 - Falha mecânica devido a estresse elétrico (Stri, 2005). .................................. 46 

Figura 16 - Espectro de frequência de irradiações eletromagnéticas (Barros, 2011). . 48 

Figura 17 - Diagrama do processamento da imagem infravermelho (Dos Santos, 

2009). ................................................................................................................................................... 51 

Figura 18 - Imagem térmica de um objeto em foco e fora de foco respectivamente 

(Lactec, 2014). ................................................................................................................................... 51 

Figura 19 - Gráfico tensão x corrente de pulsos (Souza, 2009). ......................................... 53 

Figura 20 - Pulsos de Trichel, Glow negativo e Streamers negativos respectivamente 

(Epri, 1982). ....................................................................................................................................... 54 



 

Figura 21 - Pulsos onset, Glow positivo e Streamers positivos respectivamente. (Epri, 

1982). ................................................................................................................................................... 55 

Figura 22 - Efeito corona na atmosfera (Dos Santos, 2009). ............................................... 56 

Figura 23 - Sistema de detecção corona (Barros, 2011). ...................................................... 57 

Figura 24 - Processo de funcionamento da câmera Daycor SuperB (Lindner, 2004). .. 57 

Figura 25 - Propagação do som (Souto, 2013). ....................................................................... 58 

Figura 26 - Espectro de frequência do som (Souto, 2013). .................................................. 58 

Figura 27 - (a) absorção (b) dispersão (c) e (d) efeitos combinados (Lundgaard, 1992).

 .............................................................................................................................................................. 60 

Figura 28 - Vista aérea do laboratório de alta tensão da Eletrobras Eletronorte 

(Tostes, 2013). .................................................................................................................................. 63 

Figura 29 - Desenho esquemático dos equipamentos utilizados ...................................... 65 

Figura 30 – Isolador com corrosão F1 (O autor, 2015). ......................................................... 68 

Figura 31 – Isolador com corrosão F3 (O autor, 2014). ......................................................... 69 

Figura 32 - Isolador retirado da posição P5 da cadeia 2 (O autor, 2014). ........................ 69 

Figura 33 - Isolador novo, porém com aquecimento anormal na cimentação (O autor, 

2014). ................................................................................................................................................... 70 

Figura 34 - Arranjo de ensaios (O autor, 2014). ....................................................................... 71 

Figura 35 – Medidor de ultrassom (O autor, 2014). ................................................................ 72 

Figura 36 – Câmera de ultravioleta (O autor, 2014). ............................................................... 73 

Figura 37 – Câmera de termovisão (O autor, 2014). ............................................................... 74 

Figura 38 - Termograma da cadeia 1, 80 kV, umidade: 82% (O autor, 2014). .................. 77 

Figura 39 - Termograma cadeia 1, 80 kV, umidade: 87% (O autor, 2014). ........................ 78 

Figura 40 - Maior diferença de temperatura entre isoladores, cadeia 1 (O autor, 2015).

 .............................................................................................................................................................. 80 

Figura 41 - Maior diferença de temperatura entre o isolador e o ambiente, cadeia 1 (O 

autor, 2015). ....................................................................................................................................... 80 

Figura 42 - Tendência das variações de temperatura em relação à referência (O autor, 

2014). ................................................................................................................................................... 81 

Figura 43 - Gráfico dos níveis de ultrassom para diferentes umidades, cadeia 1 (O 

autor, 2015). ....................................................................................................................................... 83 



 

Figura 44 - Imagem ultravioleta cadeia 1, 100 kV, umidade: 85% a 86% (O autor, 2015).

 .............................................................................................................................................................. 84 

Figura 45 - Termograma cadeia 2, 80 kV, umidade: 80% (O autor, 2015). ........................ 85 

Figura 46 - Termograma cadeia 2, 80kV, umidade: 86% (O autor, 2015). ......................... 87 

Figura 47 - Maior diferença de temperatura entre isoladores, cadeia 2 (O autor, 2015).

 .............................................................................................................................................................. 88 

Figura 48 - Maior diferença de temperatura entre o isolador e o ambiente, cadeia 2 (O 

autor, 2015). ....................................................................................................................................... 89 

Figura 49 - Tendência das variações de temperatura em relação à referência (O autor, 

2015). ................................................................................................................................................... 89 

Figura 50 - Gráfico dos níveis de ultrassom para diferentes e umidades (O autor, 

2015). ................................................................................................................................................... 91 

Figura 51 - Termograma cadeia 3, 80 kV, 75% (O autor, 2015). ........................................... 93 

Figura 52 - Termograma cadeia 3, 80 kV, umidade: 83% (O autor, 2015). ........................ 94 

Figura 53 - Maior diferença de temperatura entre isoladores, cadeia 3 (O autor, 2015).

 .............................................................................................................................................................. 95 

Figura 54 - Maior diferença de temperatura entre o isolador e o ambiente, cadeia 3 (O 

autor, 2015). ....................................................................................................................................... 96 

Figura 55 - Tendência das variações de temperatura em relação à referência (O autor, 

2015). ................................................................................................................................................... 96 

Figura 56 - Gráfico dos níveis de ultrassom para diferentes umidades, cadeia 3 (O 

autor, 2015). ....................................................................................................................................... 98 

Figura 57 - Termograma cadeia 4, 80 kV, umidade: 79% (O autor, 2015). ...................... 100 

Figura 58 - Cadeia 4, 80 kV, umidade 75% (O autor, 2015). ................................................ 101 

Figura 59 - Maior diferença de temperatura entre isoladores, cadeia 4 (O autor, 2015).

 ............................................................................................................................................................ 102 

Figura 60 - Maior diferença de temperatura do isolador em relação ao ambiente (O 

autor, 2015). ..................................................................................................................................... 102 

Figura 61 - Tendência das variações de temperatura em relação à referência (O autor, 

2015). ................................................................................................................................................. 103 



 

Figura 62 - Gráfico dos níveis de ultrassom para diferentes umidades, cadeia 4 (O 

autor, 2015). ..................................................................................................................................... 104 

Figura 63- Imagem ultravioleta, cadeia 4, 110KV .................................................................. 105 

Figura 64 - Termograma cadeia 5, 80 kV, umidade: 81% (O autor, 2015). ...................... 107 

Figura 65 - Termograma cadeia 5, 80 kV, umidade: 78% (O autor, 2015). ...................... 108 

Figura 66 - Maior diferença de temperatura entre isoladores, cadeia 5 (O autor, 2015).

 ............................................................................................................................................................ 109 

Figura 67 - Maior diferença de temperatura entre o isolador e o ambiente, cadeia 5 (O 

autor, 2015). ..................................................................................................................................... 110 

Figura 68 - Tendência de variação de temperatura para diferentes referências (O 

autor, 2015). ..................................................................................................................................... 110 

Figura 69 - Gráfico dos níveis de ultrassom para diferentes umidades, cadeia 5 (O 

autor, 2015). ..................................................................................................................................... 112 

Figura 70 - Imagem ultravioleta, 80 kV, umidade: 81% (O autor, 2015). ......................... 113 

Figura 71 - Termograma cadeia 6, 80kV, umidade 82% (O autor, 2015). ........................ 114 

Figura 72- Termograma cadeia 6, 80kV, 79% (O autor, 2015). ........................................... 115 

Figura 73 - Maior diferença de temperatura entre isoladores, cadeia 6 (O autor, 2015).

 ............................................................................................................................................................ 116 

Figura 74 - Maior diferença de temperatura do isolador em relação ao ambiente (O 

autor, 2015). ..................................................................................................................................... 117 

Figura 75- Tendências de temperatura para diferentes referencias, cadeia 6 (O autor, 

2015). ................................................................................................................................................. 117 

Figura 76 - Gráficos de níveis de ultrassom em diferentes umidades, cadeia 6,  (O 

autor, 2015). ..................................................................................................................................... 119 

Figura 77 - Imagem ultravioleta, cadeia 6 (O autor, 2015). ................................................. 120 

Figura 78 - Maior delta entre isoladores, cadeias 1, 2, 3 e 4 (O autor, 2015). ................ 121 

Figura 79 - Comparação entre cadeias com isoladores F1, F3 e F5 (O autor, 2015). . 122 

Figura 80 – Distribuição de temperatura, cadeia 2, umidade: 80% (O autor, 2015). ... 123 

Figura 81 - Maior diferença de temperatura entre isoladores cadeia 5 e 6. ................... 124 

Figura 82 - Distribuição de temperatura aparente ao longo da cadeia 1 para 80 kV (O 

autor, 2015). ..................................................................................................................................... 124 



 

Figura 83 - Distribuição de radiação térmica para cadeia 2 na tensão de 80 kV (O 

autor, 2015). ..................................................................................................................................... 125 

Figura 84- Termogramas: (a) cadeia1,U= 82%(b)cadeia 2 (F5), U=80% (c) cadeia 1, U = 

87% (d) cadeia 2, U=86% (O autor, 2015). ............................................................................... 126 

Figura 85 - Cadeia 5, umidade: 81% e cadeia 5, umidade: 78% (O autor, 2015). .......... 127 

Figura 86 - Cadeia F1, F3 e F5 respectivamente (O autor, 2015). ..................................... 127 

Figura 87 - Comparação medições de ultrassom para as cadeias  2, 3 e 4 ( O autor, 

2015). ................................................................................................................................................. 129 

Figura 88- Imagem ultravioleta cadeia 5, 80 kV, umidade: 81% (O autor, 2015). ......... 130 

Figura 89 - Comparação nível de ultrassom cadeias 1 e 2 ( O autor, 2015) .................. 131 

Figura 90 - Comparação nível de ultrassom cadeias 2 e 3 ( O autor, 2015). ................. 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Tabela resumo sobre as diferentes técnicas de inspeção e defeitos 

detectáveis. ................................................................................................................................ 62 

Tabela 2 - Levantamento da umidade interna no laboratório  de alta tensão. ......... 67 

Tabela 3 - Configurações cadeias de isoladores. ............................................................ 68 

Tabela 4 - Valores de emissividade. .................................................................................... 75 

Tabela 5 - Temperaturas aparentes cadeia 1, umidade: 82 a 83%. ............................. 78 

Tabela 6 - Temperaturas aparentes cadeia 1, umidade: 86 a 87%. ............................. 79 

Tabela 7 - Nível de ultrassom cadeia 1, umidade: 82 a 83%. ........................................ 82 

Tabela 8 - Nível de ultrassom cadeia 1, umidade: 86 a 87%. ........................................ 82 

Tabela 9 - Medição ultravioleta cadeia 1, umidade: 80 a 81%. ..................................... 83 

Tabela 10 - Medição ultravioleta cadeia 1, umidade: 85 e 86%. ................................... 84 

Tabela 11 - Temperaturas aparentes cadeia 2, umidade: 80%. .................................... 86 

Tabela 12-Temperaturas aparentes cadeia 2, umidade: 85% a 86%. .......................... 87 

Tabela 13 - Nível de ultrassom cadeia 2 , umidade: 80%. .............................................. 90 

Tabela 14 - Nível de ultrassom cadeia 2, umidade: 85 a 86%. ...................................... 90 

Tabela 15 - Medição ultravioleta, cadeia 2, umidade: 80%. ........................................... 91 

Tabela 16 - Medição ultravioleta, cadeia 2, umidade: 86 e 87%. .................................. 92 

Tabela 17 - Temperaturas aparentes, cadeia 3, umidade: 74 a 75%. .......................... 93 

Tabela 18 - Temperaturas aparentes, cadeia 3, umidade: 83%. ................................... 95 

Tabela 19 - Nível de ultrassom, cadeia 3, umidade: 74 a 75%. ..................................... 97 

Tabela 20 - Nível de ultrassom, cadeia 3, umidade: 83%. .............................................. 97 

Tabela 21 - Medição ultravioleta, cadeia 3, umidade: 74 a 75%. .................................. 98 

Tabela 22 - Medição ultravioleta, cadeia 3, umidade: 83%. ........................................... 98 

Tabela 23 - Temperaturas aparentes, cadeia 4,umidade: 79 a 80%. ......................... 100 

Tabela 24 - Temperaturas aparentes cadeia 4, umidade: 74 a 76%. ......................... 101 

Tabela 25 - Nível de ultrassom, cadeia 4, umidade: 74 a 76%. ................................... 103 

Tabela 26 - Nível de ultrassom, cadeia 4, umidade: 79 a 80%. ................................... 104 

Tabela 27 - Medição ultravioleta, cadeia 4, umidade: 74 a 76%. ................................ 105 

Tabela 28 - Medição ultravioleta, cadeia 4, umidade: 79 a 80%. ................................ 105 



 

Tabela 29 - Temperaturas aparentes, cadeia 5, umidade: 81%. ................................. 107 

Tabela 30 - Temperaturas aparentes, cadeia 5, umidade: 77 a 79%. ........................ 109 

Tabela 31 - Nível de ultrassom, cadeia 5, umidade: 77 a 79%. ................................... 111 

Tabela 32 - Nível de ultrassom, cadeia 5, umidade: 81%. ............................................ 111 

Tabela 33 - Medição ultravioleta, cadeia 5, umidade: 77 a 79%. ................................ 112 

Tabela 34 - Medição ultravioleta, cadeia 5, umidade: 81%. ......................................... 113 

Tabela 35 - Temperaturas aparentes, Cadeia 6, umidade: 82 a 83%. ....................... 114 

Tabela 36 - Temperaturas aparentes, cadeia 6, umidade: 78 a 80%. ........................ 116 

Tabela 37 - Medição de ultrassom, cadeia 6, umidade: 78 a 80%. ............................ 118 

Tabela 38 - Medição de ultrassom, cadeia 6, umidade: 82 a 83%. ............................ 118 

Tabela 39 - Medição ultravioleta, cadeia 6, umidade: 82 a 83%. ................................ 119 

Tabela 40 - Medição ultravioleta, cadeia 6, umidade: 78 a 80%. ................................ 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

AM: Amplitude Modulada 

ANEEL: Agencia Nacional de Energia Elétrica 

ARM: Análise das Regressões Múltiplas 

CA: Corrente Alternada 

DC: Corrente Contínua 

ONS: Operador Nacional do Sistema 

PV: Parcela Variável 

RAP: Receita Anual Permitida 

RF: Radio Frequência 

RI: Radio Interferência. 

SIN: Sistema Interligado Nacional 

UV: Ultravioleta 

U: Umidade 

T: Temperatura 

TV: Televisão 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
1.1. Cenário 
 

O Sistema Interligado Nacional (SIN) possui dimensões de milhares de 

quilômetros e particularidades que o torna diferente quando comparado com o de outros 

países. Neste sistema destacam-se características como: uma grande costa oceânica, 

grandes cargas alimentadas por uma única linha de transmissão e ainda grandes cargas 

isoladas. Estas ocorrem, por exemplo, em alguns locais da região norte do país. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é responsável por proporcionar 

condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com 

equilíbrio entre os agentes, bem como em benefício da sociedade. Dentre as atividades 

dessa agência se destacam: regular a produção, a transmissão, a distribuição e a 

comercialização de energia; fiscalizar as concessões e serviços;  implementar as 

políticas relativas à exploração da energia; e finalmente estabelecer as tarifas a serem 

utilizadas pelas concessionárias. Todas essas ações buscam permitir a competitividade 

entre as transmissoras, que podem concorrer a leilões e competir em uma mesma área 

geográfica (DE AQUINO, 2010).  

O setor elétrico brasileiro encontra-se descentralizado em sistemas de geração, 

transmissão e distribuição regulados pela ANEEL, sob a coordenação de operação do 

Operador Nacional do Sistema (ONS). Este último órgão mantém com as 

concessionárias de transmissão um contrato de prestação de serviço da transmissão, por 

meio do qual as empresas são obrigadas a cumprir exigências como: permitir novas 

conexões à instalação de transmissão, disponibilizar em tempo real os dados 

necessários para operação do sistema e permitir o acesso às instalações transmissoras 

no sentido de verificar se estão cumprindo os procedimentos operacionais (ONS, 2013). 

Estes procedimentos se fazem fundamentais para avaliação do desempenho das 

instalações repercutindo diretamente no recebimento da chamada receita anual 

Permitida (RAP). A RAP representa a remuneração recebida pelas concessionárias de 

energia elétrica pela disponibilidade das suas instalações para o ONS. 
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A ANEEL, por meio da resolução normativa n° 270/2007 criou a chamada 

parcela variável (PV), que busca garantir aos usuários a qualidade do serviço de 

transmissão de energia elétrica e tem como principal inovação o estabelecimento de um 

sinal econômico associado ao desempenho operacional (DE AQUINO; VALE, 2009). Os 

desligamentos programados e os não programados geram multas que são descontadas 

da RAP. Desligamentos não programados podem chegar a 15 vezes o valor de um 

desligamento programado, considerando um mesmo tempo de desligamento. 

Como a PV trata do controle da qualidade do SIN, restringindo as interrupções 

dos sistemas de transmissão, devem ser realizadas ações para que as manutenções 

ocorram sem desligamento. Além disso, o aumento do número de linhas de transmissão, 

sobretudo na região Amazônica, com grandes desafios de manutenção, obriga as 

empresas a investirem no desenvolvimento de novas tecnologias que auxiliem os 

profissionais na predição de falhas. 

A confiabilidade das linhas de transmissão está diretamente relacionada com o 

desempenho dos isoladores (NIGRI, 1999). A existência de uma variedade de materiais 

e tecnologias de isoladores de transmissão torna complexa a tarefa de inspecioná-los ou 

substituí-los quando os mesmos estão instalados e em serviço. 

Este cenário impõe às concessionárias de energia elétrica ações que aumentem 

a confiabilidade dos sistemas de transmissão, reduzam os custos de operação e 

preservem a integridade dos profissionais que trabalham em linhas de transmissão 

(BEZERRA;TEIXEIRA JR;NASCIMENTO, 2011).  

 

1.2. Objetivos 
 
1.2.1. Objetivo Geral 
 

Estudar técnicas de inspeção instrumental em linhas de transmissão, com ênfase 

na análise da detecção da corrosão metálica em pinos de isoladores de vidro, por meio 

da termovisão, da medição de ultrassom, da medição de rádio interferência e da medição 

de radiação ultravioleta. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 
 

 Estudar os modos de degradação e de falhas das diferentes tecnologias de 

isoladores de transmissão; 

 Compreender as principais técnicas de inspeção instrumental aplicadas a linhas 

de transmissão, bem como os fatores que influenciam cada tipo de medição e quais 

grandezas são medidas para cada uma das técnicas; 

 Avaliar em laboratório a resposta dos instrumentos para diferentes níveis de 

corrosão nos pinos de isoladores de vidro. 

1.3. Justificativa 
 

A manutenção preditiva permite aperfeiçoar a substituição de componentes de 

forma a prever quando estes estarão próximo do seu limite de operação. As tecnologias 

disponíveis atualmente possibilitam o desenvolvimento de dezenas de técnicas de 

manutenção preditiva (XENOS, 1998). Deve-se cada vez mais implantar nas empresas a 

manutenção baseada na condição em complementação à manutenção baseada somente 

no tempo. 

As principais causas de interrupção no fornecimento de energia elétrica aos 

diversos consumidores estão relacionadas à falhas no sistema de isolamento dos 

equipamentos elétricos. A confiabilidade das linhas de transmissão de energia está 

diretamente relacionada com o desempenho dos seus isoladores (NIGRI, 1999). 

O custo das perdas associadas à reposição de isoladores danificados, somente no 

Brasil, está na faixa de várias centenas de milhões de reais. Diversos estudos têm sido 

realizados, tanto no Brasil quanto no exterior, visando identificar e mitigar esse problema 

(DOMINGUES et al, 1997).  

Os isoladores utilizados em linhas de transmissão  podem ser classificados, de 

acordo com o material dielétrico, em cerâmicos e poliméricos. Dentre os cerâmicos 

podem-se encontrar os isoladores de porcelana e vidro. Os mecanismos de falhas destes 

isoladores têm sido associados aos materiais e processos de fabricação (GORUR, 2011). 
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A existência de uma variedade de materiais e tecnologias empregadas para 

fabricação de isoladores de transmissão torna difícil a tarefa de identificar os 

mecanismos e causas de degradação quando os mesmos estão instalados e em serviço. 

Dessa maneira, faz-se necessário possuir um completo entendimento sobre os modos de 

degradação e falhas de isoladores de transmissão.  

Tal compreensão se faz indispensável para definição da melhor técnica de 

inspeção a ser empregada em campo, assim possibilitando a predição de uma possível 

falha. Portanto, é importante que se faça uma ampla investigação e avaliação dos tipos 

de falha que ocorrem em cada modelo de isolador e suas consequências para o sistema, 

bem como os métodos de inspeção visual e instrumentalizada aplicáveis para cada caso, 

de forma a garantir que o sistema opere sem interrupções (DE TOURREIL, 2000).  

Atualmente existem diversas técnicas utilizadas na inspeção de isoladores em 

linhas de transmissão e distribuição. Essas vão desde a simples visualização dos 

componentes da linha por meio de binóculos até o uso de modernas técnicas de 

inspeção instrumentalizada (GONÇALVES; NAGANO, 2006). Entre as técnicas 

destacam-se: rádio interferência , ultrassom, termografia e detecção de radiação 

ultravioleta. 

Neste trabalho, então, será apresentado um estudo sobre técnicas de inspeção 

instrumental aplicadas em linhas de transmissão, com ênfase nas técnicas de detecção 

de radiação ultravioleta, termografia, ultrassom e rádio interferência. Serão abordados o 

principio físico de funcionamento dos instrumentos, os fatores que influenciam na 

medição e os modos de defeitos das diferentes tecnologias de isoladores.  

Além disso, no trabalho são apresentados e discutidos os resultados de 

experimentos realizados em laboratório relacionados a avaliação da resposta dos 

instrumentos de termovisão, ultravioleta e ultrassom frente a três níveis de corrosão em 

pinos de isoladores de vidro retirados de linhas de transmissão.  

Esses estudos subsidiarão o desenvolvimento de uma metodologia para 

realização de inspeção instrumentalizada em linhas de transmissão de energia elétrica, 
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bem como a possibilidade de se estabelecer critérios para aplicação de manutenção 

preditiva. 

 

1.4. Estrutura da dissertação 
 

 Esta dissertação baseia-se no estudo das técnicas de inspeção instrumental 

aplicada a isoladores utilizados em linha de transmissão, bem como os modos de 

degradação e falha das diferentes tecnologias de isoladores. Os experimentos foram 

realizados para avaliação da resposta dos instrumentos em três níveis de corrosão nos 

pinos de isoladores de vidro. O texto está dividido em sete capítulos. 

 Após a seção de introdução, o capítulo 2 trata do estado da arte das técnicas de 

inspeção instrumental aplicadas a linhas aéreas de transmissão, abordando as técnicas 

de termovisão, ultravioleta, ultrassom e rádio interferência.  

 No capítulo 3 são descritos os detalhes construtivos das diferentes tecnologias de 

isoladores, assim como os modos de degradação e falha. Ainda apresenta as técnicas 

de inspeção instrumental à distância, aplicadas a isoladores instalados em linhas de 

transmissão. 

 No capítulo 4 estão descritos os materiais e métodos empregados na realização 

dos procedimentos experimentais, mostrando o escopo e os meios empregados para o 

estabelecimento dos testes. 

 No capítulo 5 são apresentados os resultados e discussões dos experimentos 

realizados em seis configurações de cadeias, compostas por cinco isoladores, em 

diferentes níveis de umidade, observando a resposta dos instrumentos frente às 

condições ambientais e a três níveis de corrosão. 

 No capítulo 6 apresentam-se as conclusões obtidas a partir da revisão 

bibliográfica e dos experimentos realizados. 

 Finalmente, no capítulo 7 são sugeridos alguns trabalhos futuros que poderão ser 

desenvolvidos a partir desta pesquisa. 
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2. ESTADO DA ARTE DAS TÉCNICAS DE INSPEÇÃO INSTRUMENTAL 

 
 Neste capítulo serão apresentados, em ordem cronológica, os artigos técnicos e 

científicos levantados durante a realização dos estudos. Foi dada ênfase ao 

levantamento bibliográfico referente a detecção de defeitos em isoladores, por meio das 

diferentes técnicas de inspeção instrumentalizada. 

 Em 1964, Zaazou realizou experimentos em isoladores para verificação do nível 

de ruído emitido em condições ambientais controladas, dentro de uma câmara, como 

mostra a Figura 1. Esse estudo foi realizado sobre isoladores do tipo pino. Admitiu-se 

que a influência das condições atmosféricas são semelhantes, mesmo sabendo-se que a 

correlação da irradiação eletromagnética com os diferentes tipos e projetos de isoladores 

é complexa (ZAAZOU, 1964). 

 

Figura 1 - Arranjo para verificação dos fatores que influenciam a RI (Zaazou, 1964). 
 

 Para a obtenção de maior umidade foi desenvolvido um recipiente cheio de água 

contendo aquecedor e ventilador. Para a obtenção de alta umidade e baixa temperatura 

foram inseridos recipientes de gelo na câmara de teste. A análise das emissões por 

descarga no isolador foi realizada mantendo-se aplicada uma tensão constante ao objeto 

e variando-se gradativamente a umidade da câmara de teste. O resultado evidenciou o 

aumento do ruído com o aumento da umidade (ZAAZOU, 1964). 
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 A Figura 2 ilustra o mesmo teste executado para diferentes níveis de tensão, 

mostrando tanto o acréscimo da umidade, quanto o decréscimo da mesma (linhas 

pontilhadas). Essas curvas mostram que a taxa de crescimento do nível de ruído é maior 

quanto menor for o nível de tensão e maior for a umidade relativa (ZAAZOU, 1964). 

 

  
Figura 2 - Efeito da umidade no nível de RI no isolador (Zaazou, 1964). 

 

 Além das características atmosféricas, também foi verificada a influência de uma 

atmosfera poluída por partículas de cimento. Foi constatado que o cimento contido no 

isolador, quando umidificado, reduz a emissão de ruídos de rádio em cerca de uma 

ordem de grandeza. Tal fato indica que as descargas ocorrem na superfície do cimento e 

em espaços vazios do mesmo, o que é suprimido quando a condutividade do cimento 

aumenta por estar molhado.  

 A Figura 3 mostra esse comportamento e indica uma maior susceptibilidade a 

emissões de ruídos por um isolador poluído em função do aumento da umidade.  
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Figura 3 - Efeito da umidade no nível de RI (a) U= 30 g/m
3
, t=30 °C (b) U= 41.5 g/m

3
; t= 37 ° C. 

 

Na Figura 3 pode-se observar que a exposição prolongada a uma atmosfera 

úmida também influencia nas emissões eletromagnéticas, provocando decaimento do 

nível de ruído, o que pode ser justificado pela absorção de água pelo cimento do isolador 

e pela  alteração de sua condutividade (ZAAZOU, 1964). 

Em 1987 Kino estudou a emissão de ondas acústicas para a detecção de 

microfissuras em isoladores. Foi sugerido que estas ocorrem devido ao surgimento de 

descargas parciais na região da microfissura, resultando em excitações para as ondas 

mecânicas que se propagam ao longo do dielétrico. Essas ondas são de natureza 

mecânica, onde mudanças na pressão em um certo volume resultam em mudanças na 

densidade e em deslocamento de moléculas do meio (KINO, 1987). 

Em 1991, Kannus et al concluíram que seccionadoras e isoladores de média 

tensão emitem ruídos que interferem nas frequências de rádio e televisão. Em laboratório 

foram realizados experimentos em equipamentos de média tensão em diferentes 

condições meteorológicas para determinar diferentes níveis de interferência. Os 

resultados obtidos foram comparados com os níveis mínimos mencionados no Comitê 

Consultivo Internacional de Rádio o qual estabelece os critérios para minimizar os 

impactos causados pelas fontes de ruídos (KANNUS et al, 1991). 
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 Leijon realizou estudo, em 1992, para avaliar as propagações acústicas de modo a 

verificar a relação entre o espectro dos sinais registrados com o tipo do defeito emissor 

do sinal. Nesta pesquisa, realizada em laboratório, foram criados defeitos em uma resina 

acrílica, de modo a simular defeitos internos no isolamento. Foram inseridos três tipos de 

cavidades cilíndricas na resina: a chamada cavidade tridimensional, a cavidade 

bidimensional e a cavidade unidimensional. Pelo espectro de frequência das medições, 

foi possível constatar que é perceptível a diferença entre os três casos, particularmente 

pelos distintos modos de ressonância acústica peculiares a cada modelo. Concluiu-se 

então que a técnica do ruído audível poderia ser incrementada pela análise em 

computador com filtros para realização da transformada de Fourier ou outras 

transformadas integrais visando à automatização da inspeção instrumentalizada 

(LEIJON, 1992). 

Em 1997, foram realizados estudos por Domingues et al visando a determinação 

de causas de ocorrências de corrosão precoce em pinos e campânulas de isoladores de 

suspensão utilizados em linhas de transmissão aéreas de alta tensão, através de 

investigações por simulação, testes laboratoriais e verificações de campo. Com base nos 

resultados verificados em simulações e ensaios, os autores propuseram uma hipótese 

para o processo de corrosão do pino e da campânula de isoladores. Segundo os 

estudiosos, o processo de corrosão é decorrente da circulação de uma corrente 

desbalanceada, a qual circula no pino e campânula de isoladores acoplados. Esta 

corrente tem origem na formação de corona, ocorrendo na interface pino-cimento-

dielétrico e na campânula. Tal corrente possui alta componente DC, compatível com o 

processo de corrosão verificado em campo (DOMINGUES et al, 1997). 

 Em 2000, Vitelli et al realizaram um estudo sobre a influência do depósito de 

poluentes sobre a superfície de um isolador na distribuição de temperatura do mesmo 

objetivando-se obter uma ferramenta para a predição de arcos de banda seca em 

cadeias de isoladores. A análise feita por esses autores considera que a fonte do calor 

que se propaga no isolador é oriunda do efeito joule. A densidade de corrente na região 

poluída e o campo elétrico estão relacionados por uma lei dependente da temperatura. A 
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partir de um conjunto de equações, relacionando o campo elétrico e a temperatura, 

concluiu-se que o perfil de temperatura de um isolador está intimamente relacionado ao 

perfil de campo elétrico. As simulações realizadas mostram que para os casos 

analisados os maiores valores de temperatura foram atingidos perto do pino do isolador. 

Isto ocorre devido aos altos valores de densidade de corrente nessa região e, 

consequentemente, aos altos valores de dissipação de potência elétrica. Tal situação foi 

verificada nos testes realizados, já que se percebeu um grande aumento de temperatura 

nas redondezas de pinos de isoladores comprometidos com corrosão e depósito de 

óxido (VITELLI, 2000). 

 Em 2000, Shihab et al. descreveram uma técnica para detecção de falhas em 

isoladores de linhas de transmissão por meio de detecção de radio interferência, onde foi  

utilizada uma antena bicônica, com banda de 20 a 300 MHz. Foram captados pulsos de 

rádio interferência emitidos pelos equipamentos defeituosos. Esses sinais foram 

armazenados, analisados e caracterizados. Foram realizados estudos que apontam para 

a possibilidade da captação de sinais na faixa de radio interferência emitidos por 

componentes do sistema elétrico, particularmente pelos isoladores e partes integrantes. 

Essa técnica é possível, pois os sinais emitidos pelos componentes apresentam 

peculiaridades relacionadas ao seu estado de conservação, sugerindo a caracterização 

de defeitos a partir das emissões captadas. A Figura 4 ilustra o princípio desse 

funcionamento (SHIHAB, 2000). 

 
Figura 4 - Processo de funcionamento detecção por radiointerferência (Shihab, 2000). 
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 Fatores de envelhecimento de equipamentos, tais como corrosão e poluição não 

foram detectados como fonte de ruído para linhas de distribuição (SHIHAB, 2000).  

 Em 2002, Pinnangudi et al. propuseram a quantificação da energia associada com 

descargas corona na superfície de isoladores sob uma variedade de condições 

atmosféricas. Os autores utilizaram técnicas de processamento de imagens para medir o 

brilho das descargas em temos de níveis de iluminação de pixels (PINNANGUDI et al, 

2002). 

 Também em 2002, Ishino apresenta e discute os resultados obtidos com a 

aplicação da técnica de imagem térmica obtida com câmeras de detecção de radiação 

infravermelha de isoladores da rede de distribuição. Em função dos pinos dos isoladores 

influenciarem a imagem térmica, estes têm sua imagem retirada da imagem obtida do 

conjunto na rede. Este processo é feito através de um programa que corrige a imagem 

sem o pino do isolador. Os resultados, obtidos com a aplicação desta técnica, mostram 

independência do operador e permitem uma redução de erros de identificação de falhas 

em aproximadamente 3% (ISHINO, 2002). 

 Em 2004, Neri avaliou técnicas de inspeção para detectar isoladores defeituosos 

ou na iminência de falhar. As técnicas avaliadas fazem uso da medição de descargas 

parciais em laboratório, da radiação ultravioleta emitida pelas descargas corona e da 

radiação infravermelha emitida pelos corpos aquecidos. A inspeção de isoladores 

poliméricos, com o uso combinado de detectores de ultravioleta e infravermelho, mostrou 

ser uma técnica promissora para detecção de isoladores defeituosos. Entretanto, foi 

ressaltada a necessidade de confirmar a eficácia da técnica em situações reais (NERI, 

2004). 

Segundo o trabalho publicado por Lindner em 2005, a atividade corona dissipa 

pequenas quantidades de calor e é geralmente não detectável por termovisores. Isto 

porque as câmeras de detecção infravermelha localizam pontos quentes devido ao fluxo 

de corrente e a geração de corona depende somente do campo elétrico. A inspeção 

corona depende fortemente da umidade relativa, sendo que o sinal aumenta com o 
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incremento da umidade e a diminuição da pressão atmosférica. Tal inspeção geralmente 

detecta defeitos no estágio inicial de degradação e a termografia detecta em estágios 

mais avançados (LINDNER, 2005). 

 Em 2006, Wesley apresentou uma metodologia para monitoramento de isoladores 

poliméricos relacionando o efeito combinado das câmeras de infravermelho e ultravioleta. 

A aplicação da teoria dos quadrantes correlaciona de modo significativo os resultados 

quantitativos obtidos pelos equipamentos. Porém, Wesley observou ser extremamente 

difícil a obtenção de padrões de inspeção, pois não há correlação aparente entre as 

imagens obtidas em laboratório daquelas obtidas em campo, devido a fatores como 

vento e distância (WESLEY, 2006). 

 No mesmo ano, Dos Santos investigou as limitações e influências da aplicação da 

termografia infravermelha na inspeção de uma subestação de alta tensão desabrigada. 

Concluiu que o período após a chuva é inadequado para inspeção. Dos Santos ressaltou 

a utilização equivocada da corrente instantânea versus a corrente máxima do circuito, 

considerando a análise do efeito em sistemas com grande variação de cargas sem 

considerar a resposta térmica (DOS SANTOS, 2006).  

Em 2006, Neri concluiu que que os resultados obtidos com a técnica de inspeção 

termohgráfica dependem fortemente da reflexão solar. Então, para o estudioso desta 

técnica um ambiente quente pode ser um problema. Assim, para isoladores poliméricos 

uma variação menor que 1°C na superfície do isolador já pode indicar um defeito (NERI, 

2006).  

Os fatores que influenciam na correta medição da temperatura superficial de um 

objeto são: a transmissão atmosférica, a emissividade da superfície do objeto, a 

absorção atmosférica e o resfriamento por ventos, conforme ilustrado na Figura 5 

(LACTEC, 2014). 
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Figura 5 - Fatores que afetam a medição da radiação infravermelha (Lactec, 2014). 

 

Oliveira em 2007 realizou a avaliação de 1436 isoladores de pino defeituosos, 

utilizando a técnica de ultrassom por meio de medições realizadas em laboratório e 

campo. Em sua conclusão, afirma que as condições atmosféricas influenciam essa 

técnica de inspeção pela sua ligação com o fenômeno de condutividade superficial em 

um isolador. A atividade elétrica na superfície de um isolador pode ser associada à 

presença de eletrólitos que são dissociados pela água quando esta se acumula na 

superfície do mesmo. Além disso, a velocidade do vento, a temperatura ambiente e a 

umidade relativa interferem nos resultados obtidos no processo de detecção de falhas via 

ultrassom (OLIVEIRA, 2007). 

 Em trabalho publicado em 2007, Mello comenta que as técnicas elétricas para 

detecção de defeitos em isoladores são extremamente sensíveis, porém com difícil 

aplicação para isoladores em serviço, como a detecção de descargas parciais captadas 

por bobinas de Rogowski, isolômetros e outros dispositivos que utilizam circuitos 

elétricos. A medição da corrente de fuga é uma das melhores maneiras de se avaliar o 

desempenho de isoladores poliméricos e o grau de envelhecimento da superfície 

polimérica, pois é possível verificar a interação entre as solicitações elétricas e 

ambientais (MELLO, 2007). 
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 Segundo Philips e Engelbrecht, 2008, a observação de atividades de descargas 

por meio de câmeras ultravioleta em conjunto com a medição de parâmetros ambientais, 

tem mostrado ser um método de diagnóstico confiável para se avaliar o nível de 

contaminação crítico em isoladores. Os autores ressaltam que, se as atividades de 

cintilação e arcos de bandas secas são observados em uma unidade, isto se mostra 

como uma indicação positiva por apontar que o isolador está contaminado a ponto de 

representar um risco real para uma descarga disruptiva ( PHILIPS, ENGELBRECHT, 

2008). 

 Em 2008, Gianelli avaliou o emprego da tecnologia de câmera ultravioleta em 

regime de linha viva no processo de caracterização de falhas em isoladores poliméricos, 

para sistemas com tensões não superiores a 69 kV. Segundo o autor, para um melhor 

funcionamento do equipamento faz-se necessário operá-lo em temperaturas inferiores a 

29 °C, e alta umidade relativa do ar, ou seja, acima de 75% (GIANELLI, 2008). 

 Em 2009, Wenjun et al. implementaram uma plataforma de medição e análise de 

descarga corona utilizando um dispositivo haste-plano combinando a uma câmera de 

corona com um ambiente de programação. A porcentagem da área da imagem UV 

captada, relativa à zona de descarga, é caracterizada como parâmetro para 

quantificação do efeito corona. Estabeleceu-se um critério considerado crítico para 

degradação do material polimérico, ocorrendo quando a relação entre a área ocupada 

pela radiação ultravioleta e a área total é superior a 17,5 % (WENJUN et at., 2009).  

Em 2009 Han et al, propôs um novo método de inspeção de isoladores chamado 

de método da onda eletrônica. Foi desenvolvido um dispositivo composto por um 

receptor de radio frequência e um receptor ultrassônico. Para isto foi proposto a 

utilização de um robô móvel dotado de um tipo de dispositivo de detecção harmônica 

com processamento de imagem, inteligência artificial e sensores. Esta máquina robótica 

pode ser usada a certas distâncias e realizar a análise do ruído irradiado, estabelecendo 

o método de recuperação harmônica. O robô realiza a validação dos resultados por meio 

da termografia e sua correlação com as componentes de baixa frequência harmônica. Os 
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resultados de testes preliminares indicam que a termografia traz informações confiáveis 

para detecção de degradação em cadeias de isoladores de porcelana, tais como 

rachaduras internas, corrosão e trilhamento (HAN et al., 2009) 

Ainda em 2009, dos Santos fez uso combinado das tecnologias de inspeção ótica, 

ou seja, detecção de radiação infravermelha e de emissões ultravioleta. O autor concluiu 

que a aplicação combinada possibilita estender o espectro da visão humana, ampliando-

se a gama dos defeitos que podem ser detectados em isoladores (DOS SANTOS, 2009). 

Segundo o trabalho realizado por Chisholm, em 2009, os termovisores operam 

satisfatoriamente com uma umidade relativa acima de 80 % para detecção de defeitos 

em isoladores. Os dias nublados, com pouca incidência solar, são melhores para reduzir 

o efeito da radiação solar, ou seja, da chamada temperatura refletida. Este efeito se 

mostra mais significativo para materiais de baixa emissividade (CHISHOLM, 2009). 

Em 2010, Alessi e Ogawa realizaram um estudo comparativo de técnicas de 

inspeção instrumentalizada de redes de distribuição. Os estudos focaram a detecção de 

isoladores que apresentam defeitos. Foi observado que no período pós chuva, ou seja, 

quando o isolador se encontra úmido, a técnica de ultrassom não detecta a intensidade 

sonora como esperada. Assim, não se apresentaram valores de medições confiáveis 

nessa condição.  

Em 2011 He et al. Analisaram, por meio de simulação computacional e 

experimentos, a distribuição de temperatura em uma chapa de aço com uma pequena 

área corroída, excitada por pulsos de alta corrente, objetivando investigar os efeitos da 

corrosão no aço, exposto às condições atmosféricas. Para amostras expostas às 

condições atmosféricas por diferentes períodos foi verificado que a temperatura aparente 

máxima da região com corrosão, quando é medida por meio de uma câmera 

infravermelha, atinge valores bem maiores do que a temperatura no restante do aço. 

Este resultado se mostrou coerente com as simulações realizadas em software 

especialista (He et al., 2011). 
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 Kim desenvolveu, em 2011, uma plataforma de testes que consistia em um sensor 

UV acoplado a uma lente óptica e realizou uma comparação com os resultados obtidos 

pela câmera de visualização de corona. Kim concluiu que com o aumento da distância há 

uma redução na contagem de pulsos. Para uma distância de 5 metros as descargas 

corona foram detectadas em aproximadamente 37,5 % da tensão disruptiva do isolador. 

Entretanto, para distâncias entre 7 e 10 metros houve dificuldades em se obter uma 

precisão da descarga corona para 37,5 % da tensão disruptiva (KIM, 2011). 

Ainda em 2011, Hui propõe um método de reconstrução de imagem a partir da 

imagem térmica. O autor teve o propósito de melhorar a clareza e detalhes da imagem 

térmica. Com este método houve uma melhoria na detecção de cadeias de isoladores 

com defeitos (HUI, 2011). 

Em 2012, foram executados experimentos por Li, que constatou a possibilidade da 

caracterização do defeito em equipamentos pelas emissões em ultra alta frequência 

(UHF). Os experimentos obtiveram uma caracterização satisfatória para os seguintes 

defeitos modelados: mecanismo de descarga corona simulado por meio do sistema de 

eletrodo ponta-plano; cavidade de gás no dielétrico e imperfeição construtiva por meio da 

inserção de uma partícula metálica próxima aos eletrodos. Para cada defeito estudado, 

obteve-se uma alta taxa de reconhecimento das emissões eletromagnéticas, através do 

processamento do sinal captado (LI, 2012). 

Em 2012 Schmuck et al aplicaram a técnica da termografia e concluíram que o 

método é particularmente eficiente na detecção de defeitos condutivos ou 

semicondutivos localizados, ou seja, a constatação de problemas desenvolvidos se 

verifica em uma seção do isolador, com outras partes restantes em boa condição, em 

situação secas e de baixa umidade. A sensibilidade do método foi investigada por 

simulação de defeito condutivo, usando um fio metálico localizado sobre a superfície do 

isolador, no lado vivo, no lado aterrado e para um potencial flutuante, por exemplo, no 

meio do isolador. Os resultados mostraram que as câmeras de ultravioleta geralmente 
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são capazes de visualizar todos os defeitos condutivos ao longo de 20 a 30 % do 

comprimento do isolador (SCHMUCK et al, 2012). 

 Em 2012, Sklenicka utilizou câmeras ultravioleta e infravermelha para monitorar 

componentes de linha de transmissão de alta e ultra alta tensão, concluindo que as 

melhores condições para diagnóstico de isoladores pela câmera ultravioleta são aquelas 

produzidas logo após a chuva ou no início da manhã considerando a condensação da 

umidade do ar ( SKLENICKA, 2012). 

Em 2012, Fernando et al., utilizando duas gotas de água sobre uma superfície 

polimérica, variando volume e distância entre elas, avaliaram os espectros de frequência 

na faixa de 0 GHz a 2,5 GHz, irradiados por descargas corona e arcos de banda seca. 

Por meio da medição de rádio interferência utilizaram sensores óticos em duas faixas de 

frequência: uma entre 800 MHz e 900 MHz e a outra na faixa entre 1,25 GHz e 1,4 GHz. 

A ocorrência de maiores amplitudes de sinal na faixa entre 800 MHz e 900 MHz, era uma 

indicação da presença de arcos de banda seca. Entretanto, a ocorrência de maiores 

amplitudes na faixa entre 1,25 GHz e 1,4 GHz, era um indicativo da ocorrência de 

descargas corona (FERNANDO et al, 2012). 

Testes realizados por Ueta em 2012 utilizou a técnica de radiointerferência, para 

avaliar modelos construídos com resina epóxi para simulação de rachadura de 

proporções mínimas e presença de cavidade não preenchida no isolante. As medições 

evidenciaram a coerência do sinal captado pela antena com a corrente, indicando a 

descarga em instantes separados apenas pelo tempo de propagação do sistema de 

medição. Além disso, as formas de onda obtidas mostram peculiaridades para cada 

defeito, indicando a possibilidade da associação dos padrões de emissões com os 

defeitos que proporcionam tais emissões (UETA, 2012). 

 Em 2013, Shurrab et al analisaram as emissões eletromagnéticas de modelos 

construídos em material de silicone, utilizado em revestimento de isoladores, como 

fontes de descargas parciais, uma vez que esse tipo de revestimento é uma das 

principais causas de degradação de isoladores poliméricos. Nesse sentido, estudos 
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foram realizados para a verificação de padrões de rádio interferência para cada defeito 

encontrado em laboratório.Também foram estudados os efeitos do acúmulo de água, 

bem como o efeito de pontas em eletrodos isolados eletricamente por material 

polimérico, utilizado no invólucro de isoladores compósitos (SHURRAB, 2013).  

 Em 2013, Coltzer et al. realizaram um estudo sobre a calibração individual de 

detectores de descargas corona, uma vez que as energias medidas em diferentes 

câmeras usualmente apresentam valores distintos. Nesse sentido, foi verificado que para 

inspeção de equipamentos elétricos são necessárias alterações em parâmetros como 

estimativas de áreas e atenuação devido à distância da medição, que podem influenciar 

na precisão da medida da energia detectada. Nos testes realizados para a verificação da 

influência desses parâmetros, foi percebido que a distância é o principal parâmetro para 

a calibração da câmera. (COLTZER, 2013). 

 Ainda em 2013, Chen et al, utilizando um tento rompido de cabos de linhas de 

transmissão como modelo de eletrodo e uma câmera de imagem ultravioleta, estudaram 

a influência da taxa de contagem de fótons com a variação da distância, do campo 

elétrico, do comprimento do tento e do ganho do instrumento. Em seguida foi realizada a 

análise de regressão múltipla, tendo como resultado uma equação que relaciona a taxa 

de contagem de fótons em função dos fatores acima descritos (CHEN et al, 2013).  

 Em 2013, Lee apresentou uma metodologia de inspeção que consiste inicialmente 

em realizar uma rigorosa inspeção de patrulhamento com detector de alta frequência e 

ultrassom, por meio de veículos que não podem ultrapassar a velocidade de 30 a 40 

km/h. Posteriormente, realiza-se uma inspeção detalhada por meio de telescópio, 

câmera UV e inspeção termográfica. Se necessário são transportados isoladores para 

realização de ensaios laboratoriais para verificação de mudança de critério. O autor 

concluiu que os principais métodos para a localização de defeitos internos são o 

ultrassom e a medição de alta frequência. Porém, não existe uma relação entre a 

intensidade do sinal e o nível de degradação. As imagens térmicas e a detecção UV não 

são satisfatórias para condições de pequena corrente de fuga. Além disso, foi mostrado 
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que a inspeção com termovisor é eficiente durante a noite e em boa condição de tempo. 

Outra conclusão foi que a inspeção por ultrassom obteve uma maior taxa de detecção 

durante a temporada de verão ao invés da temporada de inverno. Ainda foi verificado 

que as respostas do isolador cerâmico defeituoso se alteram com a temperatura 

ambiente (LEE, 2013). 

 Em 2013, Du realizou experimentos usando borracha de silicone de isoladores 

poliméricos, relacionando à perda de hidrofobicidade e a análise das características 

presentes na emissão acústica de descargas parciais. O estudo realizado verificou que a 

tensão de disrupção decresce em módulo com o envelhecimento da borracha de silicone. 

Em contrapartida, o número de pulsos registrados nesse teste decresceu quanto maior 

foi o tempo de degradação. Esse comportamento pode ser entendido de uma maneira 

geral pelo fato de que a tensão disruptiva do material testado em boas condições de 

conservação é maior do que a verificada no material deteriorado. Dessa maneira, pode-

se admitir que há uma maior energia armazenada no dielétrico em boas condições. 

Então, justifica-se uma maior energia em sinais na borracha de silicone conservada (DU, 

2013). 

 Em 2013 a revista INMR publicou recomendação sobre inspeções por ultrassom, 

ressaltando que as mesmas são mais eficazes em condições secas e adequadas para 

detecção de fissuras radiais nos isoladores cerâmicos (INMR, 2013). 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Neste capítulo pretende-se apresentar os fundamentos associados às tecnologias 

utilizadas na inspeção instrumentalizada, bem como o conhecimento disponível sobre os 

isoladores aplicados às linhas de transmissão. 

 
3.1. Tecnologias de isoladores de transmissão 
 

 Isoladores são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas e de 

isolamento elétrico. Os isoladores devem ser capazes de suportar os esforços 

produzidos pelos condutores e exercer a função de isolar os mesmos quando estão 

submetidos a uma diferença de potencial elétrico. Isto tanto em relação a uma estrutura 

aterrada quanto em relação a condutores adjacentes (MAMEDE, 1994).  

 Quando em operação os isoladores ficam submetidos a uma variedade de 

estresses, incluindo estresses elétricos, mecânicos, térmicos e ambientais. Estes 

estresses agem nos equipamentos e materiais de forma individual ou combinada. A 

natureza e a intensidade destes estresses variam de forma significativa e dependem de 

detalhes como o projeto do isolador, a qualidade dos materiais, o tipo de aplicação e a 

localização de instalação (DE TOURREIL, 2006). 

 As condições atmosféricas podem intensificar alguns mecanismos de degradação, 

por exemplo, a erosão no revestimento polimérico ou a corrosão nos pinos e ferragens 

dos isoladores. A fragilidade inerente a certos materiais de seus componentes ou 

mudanças de suas propriedades intrínsecas pode facilitar os mecanismos de degradação 

(DE TOURREIL, 2006). 

 Cada tipo de isolador possui mecanismos de falha específicos que são 

relacionados à qualidade dos materiais utilizados, ao seu processo de fabricação, bem 

como o seu projeto. Estatísticas mostram que isoladores de vidro, cerâmicos ou 

poliméricos possuem taxas de falha de 1 em 10000 por ano. A taxa de falha de um grupo 

de isoladores não é apenas dependente da qualidade do seu processo de fabricação, 
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mas também da habilidade de seleção dos tipos corretos de isoladores para cada 

aplicação e condição de serviço (VOSLOO, 2006). 

 Em linhas de transmissão os isoladores utilizados podem ser classificados de 

acordo com o material dielétrico em: cerâmicos e poliméricos.  

 

3.1.1. Isoladores cerâmicos 

 
Dentre os isoladores cerâmicos aplicados em linhas de transmissão podem-se 

encontrar os isoladores de porcelana e os de vidro. 

 
Isoladores de porcelana 

 

 No estado cru a porcelana é um complexo heterogêneo formado por uma mistura 

de uma substância argilosa de quartzo e feldspato. Atualmente existem dois tipos de 

massa para fabricação de isoladores: a quartzosa e a aluminosa (MELLO, 2007). 

 A porcelana é produzida por meio da queima em um forno de argilas e materiais 

inorgânicos, a qual resulta em uma matriz vítrea de óxidos e silicatos, tornando-se 

impermeável. A porcelana é esmaltada para proporcionar uma superfície lisa que inibe a 

adesão de contaminantes e facilita a lavagem natural. Uma camada externa compressiva 

de esmalte limita rachaduras superficiais e aumenta a suportabilidade mecânica 

(MELLO, 2007). 

 Isoladores de porcelana possuem suas propriedades elétricas dependentes de 

diversos parâmetros, tais como composição, espessura e temperatura, entre outras. Pelo 

fato de haver uma heterogeneidade muito grande no material da porcelana, é comum 

que alguns espaços vazios sejam formados durante o processo de fabricação, resultando 

em alterações das características elétricas do produto final (GORUR, 2011). 

 Estruturalmente os isoladores de porcelana e vidro são semelhantes sendo 

constituídos, conforme ilustra a Figura 6, por: uma campânula metálica, geralmente 
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fabricada em aço galvanizado, um disco isolante (porcelana ou vidro) e um pino metálico, 

onde campânula e o pino são unidos ao disco isolante. Utilizam-se cimento com faixas 

de areia para proporcionar maior aderência das superfícies com o cimento (FARZANEH; 

CHISHOLM, 2009). 

  

Figura 6 - Componentes de isoladores cerâmicos (Mello, 2007). 

 

 Um tipo de defeito encontrado neste tipo de isolador é o derretimento do esmalte 

da porcelana em decorrência de arcos elétricos, provocando o surgimento de uma 

superfície rugosa. Os isoladores de porcelana podem sofrer também rachaduras e 

perfurações, conforme é apresentado na Figura 7. A existência de porosidades no 

isolador submetido ao estresse (elétrico, térmico e mecânico) provoca microfissuras que 

podem evoluir ao longo do tempo (VOSLOO, 2006). 
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Figura 7 - Perfuração em isolador de porcelana cuja campânula foi removida (Vosloo, 2006). 

 

 Outro evento característico nos isoladores de porcelana são as rachaduras radiais, 

conforme a Figura 8. Esse fato ocorre principalmente nos isoladores que utilizam o 

cimento do tipo Portland, em função da expansão do cimento (GORUR, 2011). 

 

 

Figura 8 - Rachaduras radiais devido à dilatação do cimento (Gorur, 2011). 

 

 
Isoladores de vidro 

 

 Existem dois tipos de isoladores de vidro: o temperado e o recozido. Atualmente, 

por questões de desempenho mecânico, utiliza-se a fabricação de isoladores com vidro 
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temperado. A diferença entre as terminologias citadas está no processo de fabricação, 

pois a têmpera é conseguida através do resfriamento rápido por jatos de ar. Desse 

modo, forma-se uma fina camada superficial extremamente dura e resistente, 

submetendo o isolador a tensões mecânicas internas de elevado valor. Esta camada 

previne a formação de microfissuras superficiais e inibe a propagação de rachaduras. Em 

caso de ruptura da camada superficial, as tensões internas são liberadas e provocam a 

completa destruição do isolador (MELLO, 2007).  

 Isoladores de vidro apresentam três principais defeitos de fabricação: as 

sementes, as pedras e as cordas. As sementes são pequenas bolhas de gás que se 

formam e não são corretamente retiradas durante o processo de fabricação. As pedras 

são pequenas imperfeições cristalinas, naturalmente encontradas em materiais vítreos. 

Por fim, as cordas, são estruturas amorfas criadas no vidro, porém com índice de 

refração diferente do mesmo. (GORUR; CHERNEY; BURNHAM, 1999). 

 As descargas corona e o centelhamento em isoladores de porcelana e vidro, 

quando ocorrem em baixa intensidade, não representam riscos para a confiabilidade da 

linha. Porém, em casos de alta atividade de descarga, há a aceleração do processo de 

corrosão dos pinos metálicos e queima parcial dos discos isolantes (GORUR; 

CHERNEY; BURNHAM, 1999). 

 Existem casos mais acentuados nos quais foram constatadas atividades corona 

na junção do pino com o disco isolante (DOMINGUES, 1997), podendo provocar a 

dilatação do cimento, levando à fissura radial do disco ou a quebra do isolador levando à 

separação da campânula e do pino (GORUR, 2011).  

 O fenômeno da quebra espontânea, conforme mostrado na Figura 9, é 

característico de isoladores de vidro temperados e ocorre sem nenhuma ação externa, 

devido à libertação das tensões mecânicas internas que são induzidas por meio do 

processo de têmpera. Este estilhaçamento pode ser ocasionado pela presença de 

impurezas nas zonas de tensão do vidro ou mesmo pela presença de partículas “duras” 

(inclusões) que não são derretidas pelo processo de fundição do vidro.  
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Figura 9 - Quebra de isolador de disco (Vosloo, 2006). 

   

3.1.2. Isoladores poliméricos 

 

 Os isoladores poliméricos são constituídos por três elementos principais: núcleo 

de fibra de vidro, revestimento de borracha e ferragens terminais. A Figura 10 apresenta 

o desenho de um isolador polimérico com alguns modelos de terminais. 

 

 

Figura 10 - Elementos dos isoladores poliméricos (Ferreira, 2007). 
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 Vários fatores influenciam no envelhecimento dos isoladores poliméricos. O termo 

envelhecimento refere-se à degradação de um isolador por diferentes efeitos ambientais, 

por estresses mecânicos, térmicos e elétricos. Os estresses por atividade elétrica 

incluem: o efeito corona, as descargas internas, os arcos superficiais, a corrente de fuga 

e o arco de potência. Estes fenômenos provocam efeitos como: a erosão do 

revestimento, a formação de bandas secas, a corrosão entre outros. Além disso, pode 

provocar a redução da hidrofobicidade caracterizada pela capacidade de um material 

repelir água, presente nos materiais poliméricos (VOSLOO, 2006). 

 Os isoladores poliméricos vêm sendo largamente utilizados nos últimos anos por 

apresentarem diversas vantagens se comparados com isoladores de vidro e de 

porcelana. A característica hidrofóbica dos isoladores poliméricos, particularmente os de 

borracha de silicone, os torna ideais para a utilização em ambientes com alta poluição e 

umidade. Pode-se destacar também que os mesmos apresentam-se mais resistentes ao 

vandalismo, tem baixo peso e uma excelente razão resistência mecânica/peso 

(GUBANSKI et al, 2007). 

 A principal desvantagem dos isoladores poliméricos é a dificuldade em se detectar 

defeitos quando estão em serviço e a degradação do material frente à radiação 

ultravioleta. Os isoladores poliméricos podem apresentar defeitos na superfície como 

rachaduras e a erosão. Esta consiste na degradação irreversível e não-condutiva na 

superfície do revestimento implicando na perda de material causada por efeito corona, 

pelas descargas superficiais ou arcos de potência (STRI, 2005). A erosão, ilustrada na 

Figura 11, causa aumento da rugosidade gerando pontos de depósito de poluição, além 

de diminuir a hidrofobicidade. 
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Figura 11 - Erosão em revestimentos poliméricos (Stri, 2005; Vosloo, 2006). 

 
 

 Há também situações em que ocorrem ataques de roedores ao revestimento, 

devido ao armazenamento impróprio e também aos ataques de pássaros em isoladores 

instalados, principalmente na fase de construção da linha de transmissão, conforme 

ilustrado na Figura 12. 

  

  

Figura 12 - Danos nos revestimentos de isoladores causados por animais (Ferreira, 2009). 

 

 O trilhamento é uma degradação irreversível ocasionado pela formação de 

caminhos condutivos desenvolvidos na superfície do material isolante. Estes trilhamentos 

possuem aspecto de trilhas carbonizadas que não podem ser facilmente removidas e são 

condutivas mesmo quando secas (STRI, 2005). O trilhamento elétrico, conforme 
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mostrado na Figura 13 pode ser externo ou interno. Este último é ocasionado pela perda 

de aderência entre o núcleo e o revestimento polimérico. 

 

  

Figura 13 - Exemplos de trilhamento interno nos revestimentos poliméricos (Bezerra et al, 2009). 

 

 Existe também um defeito chamado de fratura frágil, conforme a Figura 14, 

decorrente da ação química da umidade com a fibra de vidro do bastão, resultando em 

um enfraquecimento da mesma. Tal defeito culmina com a falha por ruptura mecânica do 

isolador (CIGRÉ, 1992). A fratura frágil é um defeito de difícil identificação que gera 

redução das propriedades mecânicas do núcleo e, consequentemente, a ruptura 

mecânica do isolador. A fratura frágil pode evoluir rapidamente, desta forma, quando for 

detectada, deve-se substituir o isolador urgentemente (FRANK, 2003). 

 A seguir têm-se algumas características típicas de ruptura frágil. Primeiramente, a 

fratura lisa ocorrendo perpendicularmente ao núcleo. Ás vezes ocorrem formações 

graduais de superfícies lisas. Ainda, ocorre a quebra de fibra e resina em alguns planos. 

Finalmente, verifica-se uma superfície fraturada limpa (sem vidro ou partícula de resina) 

ou normalmente uma seção residual pequena a qual é geralmente fibrosa (STRI, 2005). 
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Figura 14 - Exemplos de fratura frágil (Frank, 2003). 

 

 Além da ruptura mecânica do isolador polimérico por fratura frágil pode ocorrer a 

falha mecânica devido a estresse elétrico, conforme apresenta a Figura 15. Este tipo de 

falha tem característica de marcas de descarga elétrica (STRI, 2005). 

 

 

Figura 15 - Falha mecânica devido a estresse elétrico (Stri, 2005). 
 

 Pelo exposto, pode-se verificar que existem algumas diferenças entre isoladores 

de vidro, de porcelana e poliméricos. Todavia, ao se projetar uma linha de transmissão, 
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as dimensões dos isoladores e suas características de suportabilidade elétrica e 

mecânica são praticamente as mesmas para as três tecnologias (GORUR, 2011). 

 Tão importante quanto à taxa de falha é o impacto de uma única falha na 

confiabilidade do sistema (DE TOURREIL, 2000). Sendo assim, é importante que se faça 

uma ampla investigação dos tipos de falha que ocorrem em cada tipo de isolador, suas 

consequências para o sistema, bem como os métodos de inspeção aplicáveis para cada 

caso. Isto de forma a garantir que o sistema opere sem interrupções, além de minimizar 

os riscos para o operador responsável pela inspeção.  

 
3.2. Inspeção instrumental em isoladores 
 

 As técnicas para detecção de defeitos em isoladores podem ser classificadas em 

três grupos, tendo por critério o princípio físico utilizado. Elas podem ser técnicas óticas, 

sonoras e elétricas (MACHADO, 2011). Entre as técnicas óticas destacam-se a detecção 

de pontos de aquecimento devido as atividades elétricas e a detecção de luz ultravioleta, 

gerada pelo efeito corona presente em vários tipos de defeitos em isoladores. As 

técnicas sonoras detectam ruídos devido a descargas parciais, superficiais ou corona de 

natureza audível, ultrassônica ou eletromagnética. Estas podem ser à distância, por 

proximidade e até por contato, dependendo do sensor a ser utilizado. 

 Para melhor entendimento das técnicas óticas e das elétricas é preciso 

compreender o espectro eletromagnético, que consiste no intervalo completo da radiação 

eletromagnética caracterizado pelo comprimento de onda e pela frequência. A divisão 

deste espectro pode ser visualizada na Figura 16. Pode-se verificar radiações 

eletromagnéticas de comprimentos de onda da ordem de      metros, correspondentes 

aos raios cósmicos, e comprimentos de onda da ordem de    metros, que representam 

ondas de radio de baixa frequência. 
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Figura 16 - Espectro de frequência de irradiações eletromagnéticas (Barros, 2011). 

 De um modo geral as descargas produzem ondas eletromagnéticas numa faixa de 

frequência que se estende desde as ondas de rádio, de televisão, passando até a faixa 

do infravermelho (IR), da radiação visível e finalmente, chegando a faixa do ultravioleta 

(UV) (LINDNER, 2005). 

 Para este estudo foram escolhidas as técnicas denominadas óticas, sendo estas a 

termografia infravermelha e corona ultravioleta e as técnicas sonoras de ultrassom e 

radio interferência. As técnicas elétricas, apesar de serem utilizadas em ensaios 

laboratoriais, não foram apresentadas devido às várias dificuldades da aplicação em 

campo. 

 

3.2.1. Inspeção instrumental por termografia 

 

 O conceito de temperatura está intimamente relacionado à agitação das moléculas 

ou átomos, que é proporcional à energia cinética das partículas. O calor relacionado ao 

transporte de energia térmica que se propaga do corpo de maior temperatura para o 

corpo de menor temperatura. A quantidade de calor envolvida é diretamente proporcional 

à massa do objeto, ao calor específico do material e a variação de temperatura (FLIR 

SYSTEMS, 2005). Podem-se considerar três processos de propagação de calor: a 
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condução térmica, a convecção térmica e a radiação. A eficiência de cada um irá 

depender do estado físico da matéria. 

 A condução térmica é o processo que consiste na transferência de calor entre 

moléculas ou átomos da estrutura do corpo. Esta se faz mais eficiente nos materiais 

sólidos. Já a convecção térmica é o processo de propagação de calor, ocorrendo pela 

ação combinada da condução e armazenamento de energia. Este processo é 

caracterizado pelo movimento de matéria sendo mais eficiente em meios líquidos e 

gasosos. Por fim, a radiação, é um mecanismo pelo qual o calor é transmitido de um 

corpo de alta temperatura para um de menor temperatura, quando tais corpos estão 

separados no espaço ou ainda exista vácuo entre eles (BARBOSA, 2014). 

 Em 1800 o astrônomo inglês Sir William Herschel (1738-1822) descobriu o 

infravermelho. Considerando que a luz solar continha todas as cores do espectro e que 

era também uma fonte de calor, Herschel descobriu qual ou quais eram as cores 

responsáveis pelo aquecimento dos objetos. O autor realizou um experimento utilizando-

se de um prisma, papelão e termômetros com bulbos pretos, medindo as temperaturas 

das diferentes cores (DOS SANTOS, 2006).  

 No espectro criado pela luz do Sol atravessando o prisma foi observado um 

aumento de temperatura à medida que o termômetro movia-se de violeta para o 

vermelho. A partir deste experimento foi possível descobrir que a temperatura mais 

quente surgia além da luz vermelha. Porém, a radiação responsável por este 

aquecimento não era visível ao espectro da visão humana. Então, Herschel denominou a 

radiação invisível como “raios caloríficos”. Atualmente, ela é conhecida como radiação 

infravermelha (FLIR SYSTEMS, 2005). 

 A partir deste estudo foram estabelecidas leis físicas, tais como a afirmação de 

que todos os objetos acima do zero absoluto (0 K ou -273,16° C) emitem radiação 

eletromagnética na faixa do infravermelho. Isto devido a agitação térmica de átomos e 

moléculas dos quais são constituídos. Quanto maior essa agitação, maior a temperatura 

em que o objeto se encontra e maior a radiação térmica que ele emite. Segundo a lei de 
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Stefan-Boltzmann, a radiação total M (W/m2) emitida por um corpo aumenta com a 

quarta potência de sua temperatura T (K) onde σ é a constante de Boltzmann que é  

igual a 1, 386058 x 10-23 [ J.K-1], conforme equação 1. 

4.TM      (1) 

 

 A inspeção com a utilização de termovisores, por ser um método prático dentre as 

alternativas de medição sem contato, é adequada para locais com grande número de 

equipamentos, tais como as subestações de alta tensão. Ela tem a vantagem de ser um 

método ótico capaz de examinar uma grande imagem em pouco tempo (DOS SANTOS, 

2006). 

 Um termovisor consiste em uma câmera equipada com sensores especiais que 

convertem a radiação infravermelha, emitida pelos objetos que estejam sendo 

focalizados, em uma escala de cores, conforme mostrado na Figura 17. Na imagem 

térmica a temperatura dos corpos pode ser identificada pela sua cor. Em muitas 

situações uma anormalidade pode ser indicada pelo aumento ou diminuição na 

temperatura. Esse processo é chamado de gradiente térmico, da superfície de um 

equipamento (EPPERLY, 1999). A emissividade superficial dos materiais é um 

importante fator para a correta medição da temperatura na superfície dos materiais. 

 Existem dois tipos de tecnologia de detecção em termovisores: o sistema de 

detecção por varredura (scanning system) e o sistema fixo de detecção. O primeiro tem a 

vantagem de utilizar apenas um detector ou um arranjo linear de detectores. Porém, o 

sistema de varredura limita a taxa de repetição dos quadros, prejudicando a qualidade da 

imagem ( DOS SANTOS, 2009). 

 O sistema fixo de detecção, também chamado de matriz de plano focal, utiliza 

uma matriz bidimensional de detectores, na qual a radiação infravermelha é obtida 

diretamente, tornando a taxa de repetição dos quadros alta. Além disso, cada elemento 

de detecção pode monitorar a emissão de radiação oriunda do objeto a ser inspecionado 

(MALGAQUE; MOORE, 2001). 
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Figura 17 - Diagrama do processamento da imagem infravermelho (Dos Santos, 2009). 

 

 Os parâmetros fundamentais a serem ajustados em um termovisor para a correta 

medição da temperatura da superfície de objetos inspecionados são: a faixa de 

temperatura, o foco óptico e a composição da imagem (ITC, 2013). 

 O foco óptico é um parâmetro importante porque está relacionado à correta 

medição da temperatura superficial. Para se verificar a focalização correta da imagem, 

deve-se buscar a maior leitura de temperatura possível em um ponto especifico da 

imagem. Para tanto, deve-se observar as bordas da imagem, conforme a Figura 18, 

deixando a parte escura o mais delgada possível. O ajuste deste parâmetro é feito como 

em câmeras fotográficas, girando a lente frontal (LACTEC,2014). 

 

 

Figura 18 - Imagem térmica de um objeto em foco e fora de foco respectivamente (Lactec, 2014). 
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3.2.2. Inspeção instrumental por câmeras de ultravioleta 

 

 As descargas parciais podem ser classificadas em: interna, superficial e corona. A 

descarga parcial pode ser definida como uma descarga elétrica que ocorre numa região 

do espaço sujeita a um campo elétrico, cujo caminho condutor formado pela descarga 

não une os dois eletrodos de forma completa (IEC 60270, 1981). 

 O efeito corona é definido como sendo um tipo de descarga elétrica localizada, 

resultante da ionização transitória de gases em um sistema de isolamento quando o 

campo elétrico excede um valor crítico. Quando esta ionização ocorre no ar, o campo 

crítico varia com as condições atmosféricas, sendo proporcional à densidade relativa do 

ar (SOUZA, 2011). 

 O efeito corona possui implicações diretas na economia das concessionárias de 

energia elétrica provocando perdas de energia, degradação dos materiais e de emissão 

de campos eletromagnéticos. Foi constatado, por exemplo, que as perdas por corona em 

linhas de transmissão operadas em extra-alta tensão, podem variar de alguns quilowatts 

por quilometro até algumas centenas de quilowatts por quilometro. Isto sob condições 

adversas de chuva ou garoa. As perdas médias constituem apenas uma pequena parte 

das perdas por efeito joule. Porém, as perdas máximas podem ter influencia significativa 

nas demandas dos sistemas (ARORA, 1995). 

 Durante o processo de ionização os elétrons do gás ganham e liberam energia 

continuamente. Quando os elétrons liberam energia, ondas eletromagnéticas são 

emitidas. O comprimento de onda dessa radiação está relacionado ao gás que está 

sendo ionizado. No caso do ar, que contém cerca de 80% de gás nitrogênio, seu 

espectro eletromagnético é em sua maior parte ultravioleta (DOS SANTOS, 2009). 

 A formação do efeito corona é explicada pelos mecanismos de descargas em 

gases, em especial, pelo processo de avalanche eletrônica descrito por Townsend 

(GOLDMAN et al., 1992). Inicialmente a corrente aumenta proporcionalmente com a 
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tensão aplicada até um valor Io, conforme a Figura 19. Este valor corresponde à corrente 

resultante da ionização de moléculas neutras por fótons de radiações cósmicas ou 

ultravioleta. Verifica-se a permanência da corrente constante até a tensão V2.  

A energia cinética adquirida por estes elétrons pode ser suficiente para que, ao 

colidirem com partículas neutras, provocam a sua ionização (colisão elástica).  Este 

processo repete-se continuamente e é chamado de ionização por colisão provocando um 

aumento exponencial na corrente observado no trecho entre V2 e V3. Entretanto, 

Townsend observou em seus experimentos que para tensões elevadas a corrente tinha 

um comportamento abrupto não previsto pelas equações, descrito pelo trecho entre V3 e 

V4 (EPRI, 1981). 

 

 

 
Figura 19 - Gráfico tensão x corrente de pulsos (Souza, 2009). 

 

 De acordo com a natureza da tensão aplicada, pode-se falar em corona do tipo 

D.C., A.C. ou impulsivo. Ainda, pode-se falar sobre corona unipolar ou bipolar 

dependendo da presença de um ou dois eletrodos ativos. No caso de corona unipolar, 

este pode ser classificado em corona negativo ou positivo, dependendo da polaridade da 

tensão aplicada ao eletrodo ativo (KUFFEL, 2000). 
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 Para uma mesma polaridade, positiva ou negativa, tem-se diferentes 

manifestações do fenômeno. Estas se relacionam ao formato do eletrodo, a tensão 

aplicada e a rugosidade da superfície. Cada tipo de manifestação de corona possui 

diferentes características, tais como a intensidade e a forma de onda da corrente (EPRI, 

1982). 

 Na Figura 20 têm-se as formas de corona negativo, conhecidas por pulsos de 

Trichel, Glow negativo e Streamers negativos, respectivamente. 

 

Figura 20 - Pulsos de Trichel, Glow negativo e Streamers negativos respectivamente (Epri, 1982). 
 

 Na Figura 21 têm-se as formas de corona positivo, conhecidos por pulsos onset, 

Glow positivo e Streamers positivos, respectivamente. 
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Figura 21 - Pulsos onset, Glow positivo e Streamers positivos respectivamente. (Epri, 1982). 
 

 O efeito corona gera ondas de ultrassom, radiação ultravioleta, erosão mecânica 

da superfície dos materiais, ondas na faixa de rádio frequência, além da formação de 

ozônio e óxidos de nitrogênio contribuindo para a aceleração do processo corrosivo pela 

formação de acido nítrico (BARTNIKAS et al., 1979). 

 As descargas individuais de corona provocam pulsos de tensão e corrente de 

curta duração que se propagam ao longo das linhas de transmissão, resultando em 

intensos campos eletromagnéticos nas suas imediações. Essas descargas ocorrem 

durante ambos os semi ciclos da tensão aplicada. Porém, aquelas que ocorrem durante 

os semi ciclos positivos é que irradiam ruídos. Esses são capazes de interferir na rádio 

recepção nas faixas de frequência das transmissões em amplitude modulada (AM), em 

particular nas faixas das ondas médias. 

 A descarga corona pode ser identificada pela emissão de radiação e pelo seu 

ruído. Entretanto, tal procedimento restringe-se a ambientes silenciosos e com pouca 

luminosidade e a descargas relativamente intensas. Para detectar descargas de pequena 

intensidade é necessário utilizar um equipamento especial, as câmeras de visualização 

de radiação ultravioleta (DOS SANTOS, 2009). 
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 As câmeras de ultravioleta (UV) são equipamentos que detectam atividades de 

corona e de outras descargas superficiais (CIGRÉ, 2008). Os aparelhos atuais são 

compostos por uma câmera de imagem visível e outra de imagem UV, com filtro, 

combinadas eletronicamente (LINDNER, 2004). 

A faixa de comprimento de onda relativa à radiação ultravioleta corresponde ao 

intervalo de 240 nm a 400 nm. Os filtros permitem a passagem de ondas 

eletromagnéticas entre 240 nm e 280 nm. Apesar de ser uma faixa em que a intensidade 

da emissão é relativamente menor que a encontrada na faixa entre 280 a 400 nm, 

conforme mostrado na Figura 22. Esta escolha deve-se ao fato da radiação solar não 

conseguir atingir a superfície da Terra na faixa entre 240 nm e 280 nm, devido à camada 

de ozônio (LINDNER, 2005).  

 

 

Figura 22 - Efeito corona na atmosfera (Dos Santos, 2009). 

 

 Um contador de fótons responde à emissão de radiação ultravioleta. O sistema 

eletrônico combina as duas imagens e mostra uma análise quantitativa da intensidade do 

efeito corona. A emissão corona é calculada usando o número de pulsos de luz emitidos. 

Estes são chamados de “blobs”. Um contador apresenta um número proporcional a 

quantidade de “blobs” recebidas pelo sensor, como ilustrado na Figura 23 (BARROS, 

2011). 
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Figura 23 - Sistema de detecção corona (Barros, 2011). 

 

 Na Figura 24 é possível observar um desenho do princípio de funcionamento do 

equipamento de medição ultravioleta, chamado de DayCor Super B. A imagem 

ultravioleta passa por um filtro de radiação solar de faixa estreita e vai diretamente para o 

detector de ultravioleta. Enquanto a imagem visível é refletida pelos espelhos E1 e E2 e 

finalmente captada pela câmera de vídeo convencional. 

 

 

Figura 24 - Processo de funcionamento da câmera Daycor SuperB (Lindner, 2004). 
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3.2.3. Inspeção instrumental por detector de ultrassom 

 

 O som é uma onda mecânica longitudinal, propagando-se de forma tridimensional, 

apenas em meios materiais. Estes têm massa e elasticidade, como os  meios sólidos, 

líquidos ou gases. A Figura 25 mostra de maneira simplificada a propagação do som 

(SOUTO, 2013). 

 

 

Figura 25 - Propagação do som (Souto, 2013). 

 

 O ouvido humano é sensibilizado quando o som se propaga com frequência na 

faixa de 20 Hz a 20 kHz. A Figura 26 apresenta as faixas de infra-sons, sons audíveis e 

ultra-sons (SOUTO, 2013).  

 

 

Figura 26 - Espectro de frequência do som (Souto, 2013). 

 

 O termo ultrassom refere-se a ondas sonoras na faixa de frequência de 20 kHz a 

100 kHz. A detecção do ultrassom pode ser dividida em duas grandes classes: detecção 
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à distância (ondas cilíndricas e esféricas) e a detecção por contato (ondas planas) 

(LUNDGAARD, 1992). 

 No mercado são encontrados alguns equipamentos que possuem somente um 

fone de ouvido para que o operador possa escutar o ruído do sinal de ultrassom. Em 

outros, além do fone de ouvido, há um indicador de intensidade sonora. Podem ser 

encontrados equipamentos que detectam as ondas ultra-sônicas através de um 

transdutor piezoelétrico que converte o ruído sonoro em sinal elétrico e posteriormente 

em sinal audível. Utiliza-se ainda uma antena parabólica acoplada ao sensor para que 

seja possível a realização de medidas direcionais a distância (LACTEC, 2014). 

 A escolha do sensor de emissão acústica deve ser específica para a aplicação 

que se pretende ter, uma vez que a variedade de sensores disponível é enorme. A 

eficiência do sensor depende também do casamento de impedância acústica entre o 

meio de propagação da onda e o sistema de medição, assim diminuindo-se a reflexão. 

Para tanto podem ser utilizados guias de onda de fibra de vidro, para que o sinal se 

propague primeiramente para o guia e depois para o sensor (LUNDGAARD, 1992). 

 A tecnologia de detecção de fontes de ultrassom tem foco na observação de 

ondas sonoras, com frequências acima da capacidade de detecção humana, cerca de 21 

kHz. Essas ondas são captadas por sistemas com amplificação, uma vez que demandam 

uma maior quantidade de energia, isto por ter frequência mais elevada do que uma onda 

sonora (OLIVEIRA, 2007). 

 Os medidores de ultrassom também são úteis para detecção de descargas 

parciais internas. Como as medições das emissões acústicas são realizadas a uma 

distância considerável das fontes de descargas parciais, é necessário levar em conta 

fatores que podem contribuir para a atenuação da intensidade. Entre tais fatores 

destacam-se: o espalhamento geométrico da onda, a absorção acústica (traduzida em 

conversão de energia acústica em energia térmica) e as reflexões da onda devido a 

mudança de meio ou de anteparo. Essa redução da intensidade acústica resulta em um 

decrescimento relacionado com o quadrado da distância. De maneira geral, a 
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propagação da onda acústica proveniente da descarga parcial pode ter dois tipos de 

modificação: a atenuação ou a mudança na forma da onda (LUNDGAARD, 1992). 

 A atenuação, caracterizada pela redução da amplitude, pode ser decorrente do 

espalhamento geométrico da onda, das perdas em refrações para outros meios e pela 

ocorrência de absorção da onda por certos materiais. A mudança da forma da onda pode 

ocorrer devido à dispersão. Esta é caracterizada pela propagação da onda em um meio 

cujas características são dependentes da frequência da onda, fazendo com que 

componentes da onda com diferentes frequências, cheguem ao sensor em tempos 

distintos. Além da dispersão, o fenômeno de absorção da onda também pode resultar em 

mudanças da forma de onda, uma vez que nesse fenômeno são absorvidas 

preferencialmente as componentes de alta frequência. Os diagramas da Figura 27  

ilustram os fenômenos de dispersão e absorção de maneira isolada e combinada 

(LUNDGAARD, 1992). 

 

 

Figura 27 - (a) absorção (b) dispersão (c) e (d) efeitos combinados (Lundgaard, 1992). 

 

3.2.4. Inspeção instrumental por detector de radio interferência 

 

Em 1880 Heinrich Hertz, iniciou suas pesquisas experimentais sobre a 

elasticidade dos gases e sobre as descargas elétricas que ocorrem por meio destes. Em 
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1887, o físico chegou à conclusão que as descargas elétricas geram efeitos que se 

manifestam em forma de ondas. Assim, Hertz criou os termos “ondas indutivas” ou 

“ondas aéreas”. Tais ondas são denominadas hoje de “hertzianas” ou popularmente 

conhecidas como ondas de radio interferência (RI). Suas aplicações são inúmeras como: 

sistemas de comunicação, localização e orientação, difusão de rádio e televisão. As 

ondas “hertzianas” são radiações eletromagnéticas produzidas por inversões rápidas de 

corrente em um condutor (AMBROZIO, 2009). 

O princípio de funcionamento do equipamento de medição de RI é semelhante ao 

de um rádio convencional. Neste se acopla uma antena na entrada do aparelho para a 

captação do sinal. Um medidor de ruído de rádio é basicamente um receptor de rádio 

calibrado que funciona como um voltímetro de radio interferência. Nele há a amplificação 

do sinal captado na frequência de rádio. Nesta a modulação do sinal é feita pelo 

oscilador. A leitura do conteúdo registrado é realizada por circuitos de amostragem 

referenciados para aquisição de valores tanto de pico do envelope, quanto da média do 

envelope ou ainda valores intermediários de quase-pico, conforme a necessidade (EPRI, 

1982). 

O sinal emitido pela fonte é detectado por uma antena que pode ser do tipo 

bicônico, radial ou parabólica, em uma faixa de frequências geralmente entre 30 MHz e 

300 MHz, podendo chegar a faixas de Ultra Alta frequência (UHF), de banda definida de 

0,3 a 3 GHz. (MACHADO, 2011).  

Com relação á utilização desta técnica para detecção de fontes de RI em linhas de 

transmissão ou redes de distribuição, uma desvantagem é a dificuldade em definir a 

localização exata da fonte emissora das ondas eletromagnéticas e da presença do ruído 

de fundo, dificultando a medição em campo. Logo, deve-se tomar bastante cuidado ao se 

interpretar os dados obtidos (PINNANGUDI B.; GORUR R. S., 2005). 

Fechando a discussão sobre as técnicas aplicadas para detecção de defeitos no 

isolamento da redes, pode-se perceber que não existe uma técnica de inspeção 

instrumental que isoladamente apresente um diagnóstico conclusivo acerca do tipo de 



62 

 

 

 

degradação do isolador. Além disso, as condições atmosféricas são determinantes para 

utilização eficaz de cada instrumento. A Tabela 1 apresenta um resumo das diferentes 

técnicas de inspeção, defeitos detectáveis para cada tipo de isolador, fatores que 

influenciam as melhores condições de operação.  

 

Tabela 1 – Tabela resumo sobre as diferentes técnicas de inspeção e defeitos detectáveis. 

TÉCNICAS DE 
INSPEÇÃO 

DEFEITOS 
ISOLADORES 
CERÂMICOS 

DEFEITOS 
ISOLADORES 
POLIMÉRICOS 

FATORES QUE 
INFLUENCIAM 

MELHORES 
CONDIÇÕES PARA 

OPERAÇÃO 

TERMOVISÃO 

Fissuras 

Rachaduras internas; 

-Corrosão; 

-Trilhamento. 

Trilhamento interno; 

Trilhamento externo; 

Depósito condutivo. 

-Radiação solar 

-Emissividade 

-Absorção atmosf. 

- Ventos 

-Alta umidade  

-Pouca radiação solar 

-Baixa Veloc. ventos 

ULTRAVIOLETA 

-Contaminação 

-Arcos de banda seca 

-Corona 

- Corrosão 

- Erosão; 

- Trilhamento; 

-Contaminação; 

-Arcos de banda seca; 

-Corrosão. 

-Distância; 

-Transmissão 
atmosférica; 

- Absorção atmosf.; 

- Umidade. 

-Alta umidade; 

-Baixa pressão; 

-  Ventos fortes. 

ULTRASSOM 

- Corona. 

- Rachaduras. 

- Corrosão 

- Hidrofobicidade. 

- Cavidades. 

- Bolhas 

-Umidade; 

- Veloc. do vento; 

- Distância; 

- Ruído de Fundo. 

-Baixas temp.; 

-Baixa umidade; 

- Ventos fracos. 

RÁDIO 

INTERFERÊNCIA 

-Depósito condutivo ou 
semi-condutivo; 

- Corona; 

-Cintilação; 

- Arcos de banda seca; 

- Cavidade de gás; 

- Acúmulo de água; 

-Hidrofobicidade; 

-Corona; 

-Rachadura. 

- Umidade; 

-Distância; 

-Ruído de Fundo. 

Alta umidade. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Para a realização da parte experimental foi utilizada a infra-estrutura do laboratório 

de Alta Tensão da empresa Eletrobrás Eletronorte, localizado na cidade de Belém no 

estado do Pará. Tal espaço pode ser observado na Figura 28.  

 

 
Figura 28 - Vista aérea do laboratório de alta tensão da Eletrobras Eletronorte (Tostes, 2013). 

 

 A escolha pela realização dos ensaios em Belém deve-se ao fato desta cidade 

apresentar um clima onde são verificadas temperaturas elevadas e alta umidade relativa. 

Observa-se na capital paraense (onde funciona o laboratório em que se realizou a 

pesquisa) uma condição climática marcada pela alta umidade, decorrente da presença 

sistemática de rios e a grande floresta amazônica. Esta condição também caracteriza a 

maior parte do espaço geográfico por onde se instalam as linhas de transmissão da 

empresa em referência. 

 Neste capítulo têm-se duas unidades. Na primeira unidade são mostrados os 

materiais e equipamentos utilizados nos experimentos. A segunda unidade tratará dos 

métodos utilizados na efetivação dos experimentos. 
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4.1. Materiais e Equipamentos 
 

 Os materiais, primeiramente, e os equipamentos, na sequência, utilizados neste 

experimento são apresentados a seguir. 

 

4.1.1. Materiais 

 

 Foram utilizados isoladores novos e isoladores retirados de campo, tendo como 

objetivo avaliar a influência da temperatura e umidade na identificação de isoladores 

onde o pino apresenta corrosão. Os isoladores foram classificados em quatro estágios de 

vida útil. Os isoladores novos serão denominados de N e os usados de F: 

 N – Pino de isolador novo, que nunca entrou em serviço; 

 F1 – Nível baixo de corrosão, apresentando inicio de corrosão vermelha e 

aumento da rugosidade; 

 F3 – Nível médio de corrosão, comprometendo parcialmente a luva de zinco e 

sem aumento aparente de volume do pino; 

 F5 – Nível alto de corrosão comprometendo totalmente a luva de zinco e 

apresentando aumento de volume do pino na região da cimentação. 

Além disso, nos experimentos foram utilizados: 

  Tubo de alumínio de 6 m de comprimento e 5 cm de diâmetro, para simulação 

dos cabos condutores; 

  Ferragens integrantes da cadeia para conexão da mesma no lado fase e terra; 

 Isolador polimérico classe 230 kV para isolamento das cadeias estudadas em 

relação à ponte rolante; 

  Cordoalha de cobre de 20 mm de diâmetro e 3 metros de comprimento para 

conexão  do tubo de alumínio a fonte de alta tensão; 

  Cordoalha de cobre de 10 mm de diâmetro e 8 metros de comprimento para 

aterramento da cadeia; 
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  4 calotas de alumínio de 20 cm de diâmetro para colocação na extremidade do 

tubo para equalização da distribuição de campo elétrico. 

 

4.1.2. Equipamentos 

 

 Para a realização dos experimentos foram utilizados os equipamentos na 

sequência descritos. A Figura 29 abaixo apresenta um desenho esquemático do arranjo 

de ensaios e equipamentos utilizados para a realização dos experimentos. Conforme se 

observa na Figura 29 os equipamentos aparecem em número de oito, sendo 

demonstrados a partir da sequência alfabética de a até h. 

 

GND KVM
ARC

 DET SCOPE

Mesa de 

Comando 

Hipotronics

Divisor de tensão 

1000 kV / 1000 pF

Multímetro Fluke 189 

Pat. 18450

Unidade Secundária 

Hipotronics

Cabo KVM

Mocape com Cadeia 

de Isoladores com 

cinco Isoladores 

 

 5 metros

3 metros

 
Figura 29 - Desenho esquemático dos equipamentos utilizados 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

     

Condições ambientais 

(g) (h) 
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Onde: 
 

(a) Fonte Serie Ressonante, 800 KV, 1,5 A, fabricação Hipotronics, modelo 1200-800 SR; 
(b) Divisor de tensão capacitivo, 1000 KV, fabricação Haefely, modelo  KKO 1000 -1; 
(c) Mutimetro digital, modelo 189, fabricação Fluke; 
(d) Termovisor, fabricação Flir systems, modelo: P660; 
(e) Medidor de ultrassom com antena parabólica, fabricação SDT, modelo SDT200; 
(f) Câmera de visualização de radiação ultravioleta, fabricação Ofil, modelo Daycor 
SuperB; 
(g) Termohigrômetro digital modelo RH520, fabricação Extech; 
(h) Barômetro digital, modelo 2120, fabricação Lufft. 

 

4.2. Métodos 

 

 Nessa unidade, que trata dos métodos utilizados no experimento, são 

apresentadas quatro sub-unidades. A primeira aborda as condições ambientais de 

temperatura e umidade. A segunda refere-se à montagem das cadeias e níveis de 

tensão aplicados. A terceira delimita-se à montagem do arranjo de ensaio e finalmente a 

quarta aborda a energização da cadeia de isoladores e medições realizadas. 

 
4.2.1. Condições ambientais de temperatura e umidade 

 

 Durante a realização de todos os experimentos, para se atingir altos valores de 

umidade, o portão principal do laboratório de alta tensão foi mantido aberto e o sistema 

de climatização desligado. 

 Antes da realização dos experimentos, primeiramente foram monitoradas a 

temperatura e umidade interna do laboratório durante 5 dias objetivando verificar o 

comportamento das condições ambientais durante o período. Tal monitoramento se fez 

no intervalo de horário compreendido entre 8:00 h e 16:00 h. Os registros foram tomados 

a cada 1 hora, conforme Tabela 2.  
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Tabela 2 - Levantamento da umidade interna no laboratório  de alta tensão. 

Umidade relativa (%) 

Hora dia 1 dia 2 dia 3 dia 4 dia 5 

08:00 82% 86% 85% 84% 83% 

09:00 81% 84% 83% 81% 81% 

10:00 80% 81% 80% 79% 80% 

11:00 77% 79% 75% 77% 80% 

12:00 75% 73% 71% 74% 83% 

13:00 74% 75% 72% 79% 81% 

14:00 76% 76% 72% 83% 82% 

15:00 77% 77% 75% 80% 80% 
16:00 79% 78% 77% 81% 76% 

Fonte: O autor, 2015 

 Durante os experimentos os registros de temperatura e umidade foram realizados 

para cada configuração e em cada nível de tensão, logo após a captura da imagem 

termográfica. A umidade e a temperatura variaram dentro das faixas abaixo descritas 

durante os 12 experimentos realizados, ou seja, em 6 configurações diferentes e dois 

níveis de umidades distintas para cada configuração.  

 Temperatura ambiente: 25 °C < T < 30° C. 

  Umidade relativa r: 70 % < U < 90%. 

 

4.2.2. Montagem das cadeias e níveis de tensão aplicados 

 

 Para a montagem das cadeias de isoladores foi seguida a diretriz estabelecida 

pela norma NBR 5032 - Isoladores para linhas áreas com tensões acima de 1000 V- 

“Isoladores de porcelana e vidro para sistemas de corrente alternada”. Desta norma, se 

considerou a cadeia reduzida normalizada montadas com cinco isoladores de vidro.  

A Tabela 3 apresenta as seis configurações testadas nos experimentos realizados. 

Assim, o isolador na posição P1 está conectado a fase e o isolador na posição P5 é 

aquele que se encontra conectado à extremidade aterrada. Todos os isoladores foram 
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adequadamente limpos antes da realização dos experimentos. N indica isolador novo, F1 

isolador com corrosão leve, F2 com corrosão média e F5 com alto estágio de corrosão. 

 
Tabela 3 - Configurações cadeias de isoladores. 

Posição\Cadeia 1 2 3 4 5 6 

P5 N F5 F3 F1 N F5 

P4 N F5 F3 F1 N N 

P3 N F5 F3 F1 N N 

P2 N F5 F3 F1 N N 

P1 N F5 F3 F1 F5 N 

Fonte: O autor, 2014 

 

  A Figura 30 mostra a imagem do isolador com corrosão F1. A cadeia 4 é 

composta por isoladores de mesma fabricação retirados da linha de transmissão com 

nível de corrosão F1. 

  
Figura 30 – Isolador com corrosão F1 (O autor, 2015). 

 

A Figura 31 mostra a imagem do isolador com corrosão F3. A cadeia 3 é 

compostas por cinco isoladores retirados de operação F3. 
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Figura 31 – Isolador com corrosão F3 (O autor, 2014). 

 

 A Figura 32 representa o isolador retirado da posição P5 da cadeia 2. Este 

isolador foi colocado em substituição ao isolador P1 da cadeia 1 formando a Cadeia 5 

(F5NNNN). Este mesmo isolador também foi utilizado para composição da cadeia 6 

(NNNNF5) sendo colocado na posição P5. 

 
Figura 32 - Isolador retirado da posição P5 da cadeia 2 (O autor, 2014). 

 

 Para se investigar a possibilidade de se diferenciar um isolador com corrosão F5 

de um isolador novo (com aquecimento acima da média), foi colocado um isolador com 

estas características na cadeia 1, ficando localizado na posição P5 conforme Figura 33. 

Este isolador manteve-se na posição P5 nas cadeias 1 e 5, e na posição P4 na cadeia 6. 
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Figura 33 - Isolador novo, porém com aquecimento anormal na cimentação (O autor, 2014). 

 

 

4.2.3. Montagem do arranjo de ensaio 

 

 A cadeia de isoladores foi elevada por meio de uma ponte rolante a uma altura de 

3 metros em relação ao piso do laboratório. Também foi afastada a cadeia a uma 

distância de 4 metros dos equipamentos presentes no laboratório. Entre a extremidade 

da parte superior da cadeia e a ponte rolante foi utilizado um isolador polimérico classe 

230 kV. A parte superior da cadeia foi aterrada. Na Figura 34 pode-se observar o arranjo 

de ensaio montado para uma das cadeias avaliadas.  

 No isolador da posição P1 da cadeia, próximo à fase, a ferragem original foi 

instalada, destinada a aprisionar um tubo de alumínio, com o diâmetro de 5 centímetros e 

comprimento de 6 metros. Este tubo foi ligado à fonte de tensão em corrente alternada. 

Nas terminações dos tubos foram instaladas calotas para equalização de campo elétrico. 
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Figura 34 - Arranjo de ensaios (O autor, 2014). 

 

Os instrumentos foram posicionados no laboratório à distância de 5 metros da 

cadeia. Tais instrumentos foram sempre mantidos nestas mesmas posições sobre tripés. 

 

4.2.4. Energização da cadeia de isoladores e medições realizadas 

 

 Após a montagem de cada arranjo de ensaio, a cadeia foi energizada com uma 

tensão inicial de 50 kV por um intervalo de tempo de 10 min. Após este intervalo as 

medições de ultrassom e radiação ultravioleta foram realizadas e posteriormente a 

imagem termográfica obtida com as condições ambientais registradas. Terminadas as 

medições neste nível de tensão, elevou-se a tensão aplicada na cadeia para 60 kV. Após 

um intervalo de 5 min as medições novamente foram realizadas. Estes passos foram 

repetidos até atingir-se a tensão de 110 kV. 

 

Medição de ultrassom 
 

 O medidor de ultrassom é um instrumento de simples operação. Para operá-lo se 

faz necessário somente apontar sua antena em direção ao ponto ou região exata em que 

se está realizando a medição. O instrumento apresenta como saída um valor, cuja 
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unidade é dBμV e como variável de configuração um ganho, o qual tem sua alteração 

indicada, caso o sinal captado não esteja dentro da sensibilidade adequada. 

 Para medição do nível de ultrassom foi realizada, para cada configuração e nível 

de tensão, a medição de ruído de fundo, apontando a antena sempre para um ponto fixo 

do laboratório. A medição de ultrassom na cadeia de isoladores foi iniciada pela posição 

P1 até o isolador da posição P5. Para obtenção do nível de ultrassom emitido pelo 

equipamento realizou-se a subtração do valor medido pelo ruído de fundo. Na Figura 35 

se apresenta o instrumento utilizado. 

 

Figura 35 – Medidor de ultrassom (O autor, 2014). 

 

 

Medição de radiação ultravioleta 
 

 A câmera de detecção ultravioleta especificada em materiais e equipamentos, 

apresenta como resultado de medição um valor indicado como “contagem por minuto” 

sem nenhuma dimensão específica. Para realizar a medição é necessário pressionar a 

tecla “count”. Desse modo, irá aparecer um quadrado. Caso, a tecla “count” seja 

pressionada novamente a área de medição irá aumentar. A tecla ganho (“gain”) é a única 

função de configuração disponível, o que altera o valor da contagem apresentada. Para 

medição de emissão ultravioleta foi padronizado um ganho de 160 para obtenção dos 

valores medidos. 
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 Para cada medição deve-se posicionar o quadrado de medição na área que está 

emitindo a radiação ultravioleta a ser avaliada, realizando um vídeo de duração de pelo 

menos 15 segundos, pressionado a tecla “REC”. O vídeo deve ser avaliado 

posteriormente, capturando-se a imagem que mostra o maior valor de contagens 

observado. A Figura 36 apresenta o instrumento utilizado nos experimentos. 

 

 

Figura 36 – Câmera de ultravioleta (O autor, 2014).  

 

 
Medição de rádio interferência 

 

 Com este equipamento foram realizadas medidas nas frequências de 30 MHz e 40 

MHz como retratadas na bibliografia (Shihab, 2000; Tungkanawanich, 2001; Ueta, 2012; 

Li, 2012). O equipamento teve o ganho mantido sempre no nível 2, de forma a minimizar 

os ruídos de fundo. Como o equipamento não possui forma para armazenagem de 

dados, são retiradas fotografias do mostrador do equipamento para posterior análise. 

 

Termovisão 
 

 O termovisor apresenta como resultado uma imagem termográfica, onde cada cor 

está relacionada a uma temperatura proporcional a radiação captada, auxiliando na 

identificação de pontos quentes. Sua operação exige um número maior de 

parametrizações, se comparado às demais técnicas, tais como: a temperatura ambiente, 
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emissividade característica da superfície do material, umidade relativa, distância, 

temperatura refletida e altura. 

 Os parâmetros mais importantes a serem ajustados no momento da inspeção, 

pois não podem ser modificados via software, são o foco óptico, a faixa de temperatura, 

e a composição da imagem. A Figura 37 apresenta uma imagem do termovisor utilizado 

nos experimentos. 

 

Figura 37 – Câmera de termovisão (O autor, 2014). 

 

 Após a análise da imagem termográfica é possível obter valores de temperatura 

em °C. Todavia, a maior aplicação desta técnica está na localização de gradientes de 

temperatura, pois existem dificuldades em determinar a temperatura superficial exata de 

alguns tipos de materiais em campo, principalmente os de baixa emissividade. 

 É importante ressaltar que a câmera infravermelha obtém uma imagem da 

intensidade de radiação térmica que nem sempre representa uma imagem de 

distribuição de temperatura. Ela evidencia as diferenças de intensidade de radiação, não 

diferenças reais de temperatura.  

 A imagem térmica sempre será uma imagem da temperatura aparente, ou seja, 

uma leitura não compensada, contendo toda a radiação incidente no instrumento, 

independente de suas fontes. Ela é diferente da temperatura que está relacionada ao 

movimento dos átomos é moléculas. 

 Foram utilizados como metodologia de análise os seguintes parâmetros: 

- a maior diferença de temperatura entre isoladores medida na região do pino; 
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- a maior diferença de temperatura de um isolador em relação à temperatura ambiente; - 

avaliação da imagem termográfica gerada e o estabelecimento de padrões. 

 Considerando que em uma inspeção termográfica a distância não se conhece o 

grau de corrosão do pino do isolador considerou-se a emissividade igual a 0,7, valor 

fundamentado na bibliografia (ITC, 2013). 

 A Tabela 4 apresenta os valores de emissividade para os diferentes estágios de 

corrosão  

 

Tabela 4 - Valores de emissividade. 

Ferro e Aço 

Aço polido - Emissividade = 0,14-0,38 

Aço forjado -  Emissividade = 0.28 

Com corrosão vermelha - Emissividade = 0,61-0,85 

Com bastante corrosão –  Emissividade=0,96 

Fonte: - Infrared Training Center, 2013 

 

 No início dos testes foi medida a temperatura aparente refletida, dentro do 

laboratório de alta tensão, na posição fixa em que se encontrava a câmera de detecção 

infravermelha, obtendo-se o valor de 28,3 °C. A temperatura aparente refletida é aquela 

dos objetos que resulta na radiação. Esta é refletida pelo alvo e para dentro da câmera.  

 Para determinação da temperatura aparente refletida foi seguida a metodologia 

mencionada por Spencer (2008), chamada de método refletor. Deve-se amarrotar uma 

folha de papel alumínio cuja emissividade é igual a 1. Cola-se esta folha em um papelão 

e a coloca-se a um metro da câmera, na mesma direção do objeto a ser medido, no caso 

a cadeia de isoladores. Ajustam-se os parâmetros da câmera, tais como, a distância 

igual a 1, a temperatura ambiente, a umidade relativa e daí define-se a emissividade 

igual a 1. Posteriormente, verifica-se o valor médio da temperatura na superfície de papel 

alumínio amassado. Este será o valor da temperatura aparente refletida (SPENCER, 

2008).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos na parte experimental. 

Com relação à técnica de inspeção instrumentalizada de rádio interferência, 

experimentos em laboratório foram realizados nas faixas de frequências levantadas em 

bibliografia (Shihab, 2000; Tungkanawanich, 2001; Ueta, 2012; Li, 2012) e mapeadas. 

Nestes experimentos não foi possível a obtenção de resultados que possibilitassem uma 

análise dos mesmos, inviabilizando neste trabalho a sua aplicação.  

 Assim, serão apresentados e discutidos os resultados obtidos para diferentes 

configurações de cadeias em diferentes condições de umidade e temperatura ambientais 

para as técnicas de termovisão, ultrassom e ultravioleta. 

Para comparação da resposta dos instrumentos frente a diferentes umidades 

relativas e níveis de corrosão, foi utilizado como tensão de referência, o valor de 80 kV. 

Este valor é compatível com a distribuição de potencial de uma cadeia de 230 kV ou 500 

kV (MELLO, 2006).  A distribuição de tensão ao longo de uma cadeia de isoladores é 

sempre não linear. Para se ter idéia, em uma cadeia típica de 500 kV os primeiros 

isoladores são submetidos a solicitações em torno de 30 kV ou superior, ou seja, de 10% 

a 12% do potencial da cadeia (DOMINGUES et al., 1997). 

Para as tabelas de temperatura aparente os valores em negrito indicam o maior e 

a menor resultado obtido para cada nível de tensão. 

 
5.1. Cadeia 1, configuração 5N 
 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos para cadeia 1, composta 

por isoladores novos, em dois experimentos. A unidade será dividida em três sub 

unidades. A primeira trata de termografia, a segunda da medição de ultrassom e a 

terceira da medição de ultravioleta. 



77 

 

 

 

 

5.1.1. Termografia 

 

 Na Figura 38 pode-se observar a imagem termográfica da cadeia 1. Desta foram 

obtidas, por meio do software fornecido pelo equipamento, as temperaturas aparentes, 

na região do pino dos isoladores. Estas temperaturas são apresentadas na Tabela 5. A 

temperatura ambiente medida variou na faixa de 27,2 °C a 27,3 °C e a umidade relativa 

entre 82 e 83 %. 

Na Tabela 5 pode-se observar que o isolador P5 apresentou uma variação de 

temperatura aparente de 3,8 °C em relação à temperatura ambiente para uma tensão de 

80 kV. 

 

 

Figura 38 - Termograma da cadeia 1, 80 kV, umidade: 82% (O autor, 2014). 
 

 

 O isolador P5, considerado novo, apresenta um aquecimento pontual na 

cimentação sugerindo-se um defeito de fabricação, pois o mesmo nunca foi instalado em 

Aquecimento 

Pontual 
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campo. Pode-se observar no termograma da Figura 38 que o aquecimento do isolador 

P5 apresentou temperatura aparente de 31 °C para a tensão de 80 kV. 

 
Tabela 5 - Temperaturas aparentes cadeia 1, umidade: 82 a 83%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

1 

N P5 29,8 30,3 30,7 31 31,5 32,4 32,8 

N P4 28,4 28,4 28,6 28,9 29 29,4 29,5 

N P3 29 29,3 29,6 29,9 30,1 30,6 30,8 

N P2 28,5 28,5 28,8 29,1 29,4 29,8 30 

N P1 29,8 30 30,3 30,5 31,1 31,1 31,2 

maior Δ entre Isoladores (°C) 1,4 1,9 2,1 2,1 2,5 3 3,3 

maior Δ temp. ambiente (°C) 2,6 3,1 3,6 3,8 4,3 5,2 5,5 

Condições  
ambientais 

Umidade relativa (%) 82 83 82 82 82 82 82 

Temperatura (°C) 27,2 27,2 27,1 27,2 27,2 27,2 27,3 

Pressão (hPa) 1010,6 1010,6 1010,6 1010,7 1010,7 1010,7 1010,6 

 

 O mesmo teste foi repetido para a temperatura ambiente entre 25,9 e 26,1° C e 

umidade entre 86% e 87%. A Figura 39 mostra a imagem termográfica obtida para a 

cadeia de configuração 1. A Tabela 6, a seguir, mostra os resultados obtidos a partir da 

imagem termográfica e da aplicação do software do equipamento. 

 

Figura 39 - Termograma cadeia 1, 80 kV, umidade: 87% (O autor, 2014). 

Aquecimento 

Pontual 
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 O termograma da Figura 39 mostra a cadeia 1. Pode ser observado que o isolador 

P5 apresentou aquecimento anormal quando comparado aos demais isoladores, 

chegando a 33,3 °C para 80 kV e a uma diferença de 5,3 ° C em relação ao isolador P4. 

Pode-se observar ainda que o isolador de temperatura mais próxima do P5 é o isolador 

P3, apresentando uma diferença de temperatura de 3,8 ° C, na tensão de 80 kV. 

Ao se analisar a imagem térmica evidencia-se que a radiação térmica emitida é 

proveniente de uma fonte pontual de aquecimento, provavelmente oriunda da 

cimentação do isolador (Domingues, 1997, Vitelli, 2000; Gorur, 2011). 

 

Tabela 6 - Temperaturas aparentes cadeia 1, umidade: 86 a 87%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

1 

N P5 29,8 30,5 31,8 33,3 33,5 34,5 36,1 

N P4 27,2 27,5 27,9 28 28 28,3 28,3 

N P3 27,9 28,1 28,9 29,5 30,1 30,3 31 

N P2 27,7 28,1 28,4 29 29 29,4 29,5 

N P1 28 28,5 29,5 29,4 29,4 30,1 30,3 

maior Δ entre Isoladores (°C) 2,6 3 3,9 5,3 5,5 6,2 7,8 

maior Δ temp. ambiente (°C) 3,9 4,6 5,9 7,2 7,4 8,4 10 

Condições  
ambientais 

Umidade relativa (%) 87 87 87 87 86 86 86 

Temperatura (°C) 25,9 25,9 25,9 25,9 26,1 26,1 26,1 

Pressão (hPa) 1011,8 1011,8 1011,8 1011,8 1011,8 1011,8 1011,8 

 

Os gráficos da Figura 40 e da Figura 41 apresentam de forma sintetizada as 

máximas diferenças de temperatura obtidas entre isoladores e em relação à temperatura 

ambiente respectivamente. 
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Figura 40 - Maior diferença de temperatura entre isoladores, cadeia 1 (O autor, 2015). 

 

 

 
Figura 41 - Maior diferença de temperatura entre o isolador e o ambiente, cadeia 1 (O autor, 2015). 

 

 Observando os gráficos da Figura 40 e da Figura 41 verifica-se uma tendência de 

elevação da diferença de temperatura em função da elevação da tensão, bem como uma 

elevação da temperatura detectada na imagem termográfica em função da umidade do 

ambiente de ensaio. Também se observa que a máxima diferença de temperatura obtida 

depende da referência de temperatura aplicada. 
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O gráfico da Figura 42 apresenta as tendências de variações de temperatura para 

cada tensão em relação às referências aplicadas e em relação às duas faixas de 

umidades observadas. Este gráfico esta mostrando a diferença de temperatura entre as 

faixas de umidades estudadas para cada nível de tensão, tomando-se as referências 

diferentes (ambiente e pino). Observe no gráfico da Figura 42 que existe uma mesma 

tendência em função da tensão aplicada. Também se verifica que a diferença entre as 

temperaturas medidas em distintas referências para uma mesma tensão é basicamente a 

mesma. Este resultado mostra que a referência adotada aparenta não interferir no 

resultado. 

 

 

Figura 42 - Tendência das variações de temperatura em relação à referência (O autor, 2014). 

 

5.1.2. Medição de ultrassom 

 

A Tabela 7 e a Tabela 8 apresentam os resultados obtidos para as medidas de 

detecção do nível de ultrassom para a cadeia 1, considerando as umidades nas faixas de 

82 a 83% e de 86 a 87%. A equação 2 mostra a forma prática de se calcular o nível de 

ultrassom emitido pelo equipamento inspecionado: 
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(2) 
 

Sendo VL= Valor lido e VC= Valor corrigido 
 

Tabela 7 - Nível de ultrassom cadeia 1, umidade: 82 a 83%. 

Cadeia Cadeia Posição 
50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC 

1 

N P5 -8,7 0,6 -2 7 3,8 12,8 17,2 25,7 18,1 26,6 20,3 29,2 22,9 31,2 

N P4 -9 0,3 -4,5 4,5 3,5 12,5 13,1 21,6 13,6 22,1 14,7 23,6 17,7 26 

N P3 -9 0,3 -7,9 1,1 -5,1 3,9 1 9,5 2,3 10,8 7 15,9 12,3 20,6 

N P2 -9 0,3 -8,2 0,8 -7,3 1,7 -2,2 6,3 2,1 10,6 8,4 17,3 23,2 31,5 

N P1 -9 0,3 -8 1 -8,5 0,5 -6,2 2,3 10,1 18,6 11 19,9 29,2 37,5 

Ruído de Fundo (dBµV) -8 -9 -9 -8,5 -8,5 -8,9 -8,3 

Umidade relativa (%) 82 83 82 82 82 82 82 

 
Tabela 8 - Nível de ultrassom cadeia 1, umidade: 86 a 87%. 

Cadeia Cadeia Posição 
50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC 

1 

N P5 -2,8 -1,8 -2,7 -1,3 -8 -5,2 4,1 5,6 14,7 16,6 17,4 19,3 21,5 26 

N P4 -2,7 -1,7 -2,7 -1,3 -8 -5,2 4 5,5 14,5 16,4 18 19,9 21 25,5 

N P3 -2,7 -1,7 -2,3 -0,9 -7,9 -5,1 1,4 2,9 8,1 10 12,4 14,3 15 19,5 

N P2 -2,3 -1,3 -2,7 -1,3 14,4 17,2 13,4 14,9 4 5,9 11 12,9 19,1 23,6 

N P1 -2,2 -1,2 -2,6 -1,2 12,9 15,7 22 23,5 8,8 10,7 15,3 17,2 27,4 31,9 

Ruído de Fundo (dBµV) -1 -1,4 -2,8 -1,5 -1,9 -1,9 -4,5 

Umidade relativa (%) 87 87 87 87 86 86 86 

 

Os resultados da Tabela 7 e Tabela 8 são apresentados de forma simplificada no 

gráfico da Figura 43. Verifica-se uma tendência ao aumento no nível de ultrassom 

detectado pelo equipamento em função do aumento da tensão. Também pode-se 

observar que com o aumento da umidade relativa há a tendência de redução no nível de 

ultrassom detectado pelo equipamento. O isolador P5 emitiu sinal de ultrassom acima de 

10 dBµV a partir de 70 kV para umidade de 82%. Para faixa entre 86 e 87% este patamar 

de referência foi alcançado apenas na tensão de 90 kV (ALESSI, 2010; INMR, 2013). 
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Figura 43 - Gráfico dos níveis de ultrassom para diferentes umidades, cadeia 1 (O autor, 2015). 

 

 

5.1.3. Medição ultravioleta 

 

 A Tabela 9 apresenta os resultados obtidos com o equipamento para detecção de 

radiação ultravioleta na cadeia 1, considerando-se a faixa de umidade entre 80 e 81%. 

 
Tabela 9 - Medição ultravioleta cadeia 1, umidade: 80 a 81%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

1 

N P5 0 0 0 0 0 0 0 

N P4 0 0 0 0 0 0 0 

N P3 0 0 0 0 0 0 0 

N P2 0 0 0 0 0 0 0 

N P1 0 0 0 0 0 0 0 

 

 A Tabela 10 apresenta os resultados obtidos com o equipamento para detecção 

de radiação ultravioleta para cadeia 1, para faixa de umidade entre 85% e 86%. 
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Tabela 10 - Medição ultravioleta cadeia 1, umidade: 85 e 86%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

1 

N P5 0 0 0 0 0 1518 2030 

N P4 0 0 0 0 0 0 0 

N P3 0 0 0 0 0 0 0 

N P2 0 0 0 0 0 0 0 

N P1 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Como se pode observar nas tabelas acima houve indicação de atividade 

ultravioleta para a umidade próxima a 86% na tensão de 100 kV conforme demonstrado 

na Figura 44. Para as demais tensões, independentemente da umidade, não se 

verificaram processos de ionização detectáveis pelo equipamento (Lindner, 2005, 

Gianelli, 2008). 

 

 
Figura 44 - Imagem ultravioleta cadeia 1, 100 kV, umidade: 85% a 86% (O autor, 2015). 

 

5.2. Cadeia 2, configuração 5.F5 
 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos para cadeia 2,  composta 

por isoladores com corrosão F5, em dois experimentos. A unidade será dividida em três 

sub unidades. A primeira trata de termografia, a segunda da medição de ultrassom e a 

terceira da medição de ultravioleta. 
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5.2.1. Termografia 

 

 Na Figura 45 pode-se observar a imagem termográfica da cadeia 2. A partir desta 

se obteve as temperaturas que são apresentadas na Tabela 11, por meio do software 

fornecido pelo equipamento. A temperatura ambiente medida foi na faixa de 26,3 °C a 

26,9 °C e a umidade relativa permaneceu em 80 %. 

 

 

Figura 45 - Termograma cadeia 2, 80 kV, umidade: 80% (O autor, 2015). 

 

 No termograma apresentado na Figura 46, referente à cadeia 2, pode-se perceber 

que a distribuição de temperatura é uniforme ao redor do pino formando um anel. A 

temperatura superficial observada no equipamento para o isolador P5 foi de 33,3 °C. 

Desse modo, identificou-se uma máxima diferença de temperatura em relação à 

temperatura ambiente de 6,5 °C, para uma tensão de referência de 80 kV. 
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Tabela 11 - Temperaturas aparentes cadeia 2, umidade: 80%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

2 

F5 P5 29,4 30,2 31,8 33,3 34,1 35,2 36,6 

F5 P4 27,9 28,3 28,7 29,1 29,8 30,3 30,6 

F5 P3 27,7 28 28,3 28,8 29,6 30,5 30,9 

F5 P2 27,6 27,8 28,1 28,6 29,3 30,2 30,5 

F5 P1 29,3 30,2 31,1 31,9 33,4 35,6 36,5 

maior Δ entre Isoladores (°C) 1,8 2,4 3,7 4,7 4,8 5 6,1 

maior Δ temp. ambiente (°C) 3,1 3,7 5,1 6,5 7,3 8,3 9,7 

Condições  
ambientais 

Umidade relativa (%) 80 80 80 80 80 80 80 

Temperatura (°C) 26,3 26,5 26,7 26,8 26,8 26,9 26,9 

Pressão (hPa) 1008,9 1008,9 1008,9 1008,9 1008,9 1008,9 1008,9 

 

 Na Figura 46 pode-se observar a imagem termográfica da cadeia 2. A partir desta 

f RAM obtidas as temperaturas que são apresentadas na Tabela 12, por meio do 

software fornecido pelo equipamento. A temperatura ambiente medida foi na faixa de 

26,1 °C a 26,3 °C e a umidade relativa oscilou entre 85% e 86%. 

 Pode-se observar que o isolador com maior temperatura aparente variou entre a 

posição P5 na faixa de 50 kV a 80 kV e a posição P1 na faixa de 90 kV a 110 kV. Estes 

são os isoladores localizados nas regiões de maior intensidade de campo elétrico. 

 Em contrapartida, o isolador que apresentou menor temperatura variou entre a 

posição P3 na faixa de 50 kV a 60 kV e a posição P2 na faixa de 70 kV a 110 kV. 
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Figura 46 - Termograma cadeia 2, 80kV, umidade: 86% (O autor, 2015). 
 

 O termograma da Figura 46, referente à cadeia 2, apresenta a imagem 

termográfica obtida para uma tensão de 80 kV com umidade ambiente de 86%. Neste 

caso, também a distribuição de temperatura é bem uniforme, formando assim um anel ao 

redor do pino e próximo a cimentação. 

 
Tabela 12-Temperaturas aparentes cadeia 2, umidade: 85% a 86%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

2 

F5 P5 30,7 31,5 32,3 32,8 33,1 35 35,9 

F5 P4 30,2 30,7 31,7 32,5 32,6 33,9 34,3 

F5 P3 28,7 29,1 29,5 30,3 30,7 32,2 32,8 

F5 P2 28,8 29,2 29,2 29,7 30 31,1 31,9 

F5 P1 29,3 30 31 32 35,1 38,1 38,4 

maior Δ entre Isoladores (°C) 2 2,4 3,1 3,1 5,1 7 6,5 

maior Δ temp. ambiente (°C) 4,4 5,2 6 6,5 9 12 12,3 

Condições  
ambientais 

Umidade relativa (%) 86 86 86 86 85 85 85 

Temperatura (°C) 26,3 26,3 26,3 26,3 26,1 26,1 26,1 

Pressão (hPa) 1011,8 1011,8 1011,8 1011,8 1011,8 1011,8 1011,5 
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 A temperatura superficial observada do isolador P5 por meio do termovisor foi de 

32,8 °C e identificou-se uma diferença de temperatura de 6,5 °C em relação à 

temperatura ambiente, para uma tensão de 80 kV.  

 Na Figura 46 da cadeia 2, a menor diferença de temperatura em relação ao 

ambiente, encontrada para a tensão de 80 kV, foi no isolador P2, sendo de 3,4 °C e 

chegando a uma temperatura de 29,7 °C. 

 Os gráficos da Figura 47 e Figura 48 apresentam de forma sintetizada as máximas 

diferenças de temperatura obtidas entre isoladores e em relação à temperatura ambiente 

respectivamente. 

  

 
Figura 47 - Maior diferença de temperatura entre isoladores, cadeia 2 (O autor, 2015). 

 

 Quando se observa a tendência das duas curvas verifica-se uma similaridade de 

comportamento, como observado para a cadeia 1. Deve-se ressaltar que, para umidade 

entre 85 e 86%, os maiores valores de temperatura variaram entre o isolador P1 e P5 e 

as menores temperaturas variaram entre os isoladores P2 e P3.  
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Figura 48 - Maior diferença de temperatura entre o isolador e o ambiente, cadeia 2 (O autor, 2015). 

 

 O gráfico da Figura 49 mostra que mesmo mudando a temperatura ambiente a 

variação entre os valores de maior umidade e o de menor umidade para as diferenças de 

temperatura em relação ao ambiente, se mantiveram positivos, demonstrando que a 

análise por meio destes parâmetros produz resultados coerentes. 

 

 
Figura 49 - Tendência das variações de temperatura em relação à referência (O autor, 2015). 
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5.2.2. Medição de ultrassom 

 

 A Tabela 13 e a Tabela 14 apresentam os resultados obtidos para as medidas de 

detecção do nível de ultrassom para a cadeia 2, com as umidades relativas nas faixas de 

80 e de 85 a 86%. 

 

Tabela 13 - Nível de ultrassom cadeia 2 , umidade: 80%. 

Cadeia Cadeia Posição 
50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC 

2 

F5 P5 -9,3 -0,1 -7,6 0,3 -4,3 4,5 23,6 31,5 22,5 30,2 29,5 35,2 29,7 35,5 

F5 P4 -8,6 0,6 -7,9 0 1,6 10,4 21,8 29,7 20,6 28,3 27,4 33,1 28,2 34 

F5 P3 -9,1 0,1 -8 -0,1 -6,3 2,5 14,4 22,3 13,8 21,5 19,3 25 20,9 26,7 

F5 P2 -8,9 0,3 -7,8 0,1 1,4 10,2 6,9 14,8 6,7 14,4 16,4 22,1 23,1 28,9 

F5 P1 -9,2 0 -7,6 0,3 6,7 15,5 5,5 13,4 11,6 19,3 18,8 24,5 26,4 32,2 

Ruído de Fundo (dBµV) -9,2 -7,9 -8,8 -7,9 -7,7 -5,7 -5,8 

Umidade relativa (%) 80 80 80 80 80 80 80 

 
 
 
 

Tabela 14 - Nível de ultrassom cadeia 2, umidade: 85 a 86%. 

Cadeia Cadeia Posição 
50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC 

2 

F5 P5 4,1 5,3 11,3 13 7,9 10,1 19,6 21,6 23,2 25,2 22 23,6 32,1 34,9 

F5 P4 3,6 4,8 11,3 13 8 10,2 20,5 22,5 24,6 26,6 23,5 25,1 32,1 34,9 

F5 P3 -0,4 0,8 6,3 8 7,9 10,1 14,4 16,4 19,2 21,2 17,7 19,3 26,7 29,5 

F5 P2 -2,6 -1,4 -0,7 1 7,8 10 7,9 9,9 13,6 15,6 17,2 18,8 22,7 25,5 

F5 P1 -2,7 -1,5 -1,4 0,3 8,2 10,4 9 11 23,9 25,9 23,5 25,1 26,5 29,3 

Ruído de Fundo (dBµV) -1,2 -1,7 -2,2 -2 -2 -1,6 -2,8 

Umidade relativa (%) 86 86 86 86 85 85 85 

 

 Observa-se no gráfico da Figura 50 que o nível de ruído detectado pelo 

equipamento aumenta com a tensão aplicada. Este resultado se assemelha ao obtido 

com a câmera infravermelha onde a variação da umidade não resultou em uma variação 

considerável nos resultados obtidos.  
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 A cadeia 2 emitiu sinal de ultrassom maior que 10 dBµV a partir de 70 kV em 

todas as faixas de umidade, porém, a intensidade detectada, tomando-se como 

referência 80 kV, diminui com o aumento da umidade, corroborando o resultado obtido 

para a cadeia 1 (ALESSI, 2010; INMR, 2013). 

 

 
Figura 50 - Gráfico dos níveis de ultrassom para diferentes e umidades (O autor, 2015). 

 
 

5.2.3. Medição ultravioleta 

 

 Os resultados obtidos para a cadeia 2 com o equipamento de detecção de 

ultravioleta são apresentados na Tabela 15 e na Tabela 16. 

 

Tabela 15 - Medição ultravioleta, cadeia 2, umidade: 80%. 
Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

1 

F5 P5 0 0 0 0 0 0 1250 

F5 P4 0 0 0 0 0 0 0 

F5 P3 0 0 0 0 0 0 0 

F5 P2 0 0 0 0 0 0 0 

F5 P1 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabela 16 - Medição ultravioleta, cadeia 2, umidade: 86 e 87%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

1 

F5 P5 0 0 0 0 1230 1590 2030 

F5 P4 0 0 0 0 0 0 0 

F5 P3 0 0 0 0 0 0 0 

F5 P2 0 0 0 0 0 0 0 

F5 P1 0 0 0 0 0 0 0 

 

Como pode-se observar, na Tabela 15 e na Tabela 16, o equipamento acima 

evidenciou a presença de radiação ultravioleta para a umidade relativa de 80% em 110 

kV no isolador P5. Já para a umidade de 86 % a referida radiação só foi evidenciada na 

tensão de 90 kV. Assim, observa-se que a umidade pode interferir no resultado da 

detecção de radiação ultravioleta (Sklenicka, 2012; Gianelli, 2008; Lindner, 2005). 

 

5.3. Cadeia 3, configuração 5.F3 
 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos para cadeia 3, composta 

por isoladores com corrosão F3, em dois experimentos. A unidade será dividida em três 

sub unidades. A primeira trata de termografia, a segunda da medição de ultrassom e a 

terceira da medição de ultravioleta. 

 

5.3.1. Termografia 

 

 Na Figura 51 pode-se observar a imagem termográfica da cadeia 3. Por meio do 

software fornecido pelo equipamento se obtiveram as temperaturas aparentes 

apresentadas na Tabela 17. A temperatura ambiente medida permaneceu em 27,9 °C e 

a umidade relativa variou entre 74 e 75%. 
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 Pode-se observar na Figura 51 que a cadeia 3, apresenta imagem térmica com 

padrão anelar apenas no isolador P1. Este apresenta uma diferença de temperatura em 

relação à temperatura ambiente de 2,9 °C na tensão de 80 kV. 

 

 
Figura 51 - Termograma cadeia 3, 80 kV, 75% (O autor, 2015). 

 

  Os isoladores de maior e menor temperatura permaneceram na posição P1 e P2 

respectivamente conforme a Tabela 17. 

Tabela 17 - Temperaturas aparentes, cadeia 3, umidade: 74 a 75%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

3 

F3 P5 29,4 29,4 29,5 29,3 29,6 29,6 29,6 

F3 P4 29,4 29,4 29,4 29,4 29,5 29,7 29,7 

F3 P3 29,2 29,2 29,3 29,5 29,6 29,9 29,9 

F3 P2 29,1 29 29,1 29,3 29,1 29,4 29,1 

F3 P1 29,7 30,1 30,4 30,8 31,1 31,6 32 

Maior Δ entre Isoladores (°C) 0,6 1,1 1,3 1,5 2 2,2 2,9 

Maior Δ temp. ambiente (°C) 1,8 2,2 2,5 2,9 3,2 3,7 4,1 

Condições  
ambientais 

Umidade relativa (%) 75 75 75 75 75 74 74 

Temperatura (°C) 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 

Pressão (hPa) 1012,2 1012,2 1012,2 1012,2 1012,2 1012,2 1012,2 

 

Padrão de 

corrosão 
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 Na Figura 52 pode-se observar a imagem termográfica da cadeia 3. Desta se faz 

obtida por meio do software as temperaturas dos isoladores apresentadas na Tabela 18. 

A temperatura ambiente medida variou entre 28,1 °C e 28,3°C e a umidade relativa 

permaneceu em 83%. 

 
Figura 52 - Termograma cadeia 3, 80 kV, umidade: 83% (O autor, 2015). 

 

 

 No termograma da Figura 52 pode-se perceber que os isoladores P1 e P5 

apresentaram padrão de imagem de temperatura anelar como verificado na cadeia 2. O 

isolador P1, com corrosão F3, apresentou uma diferença de temperatura em relação ao 

ambiente de 4,8 °C e o isolador P5 ficou com uma diferença de apenas 2,6°C.  

 Nos experimentos da cadeia 3, pode-se observar que para uma umidade de 75% 

foi possível identificar apenas o isolador P5 com padrão de corrosão. Já para umidade de 

83% foi possível observar dois isoladores: o P1 e o P5, também com padrão anelar. 

Porém, a máxima diferença de temperatura aparente em relação ao do ambiente foi de 

4,8°C para 80 kV. Este valor se mostrou abaixo do observado para cadeia 2, sugerindo 

assim, a possibilidade de classificação do nível de corrosão por meio da termovisão.  

 

 

Padrão de 

corrosão 
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Tabela 18 - Temperaturas aparentes, cadeia 3, umidade: 83%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

3 

F3 P5 30,8 30,6 30,7 30,8 31 31 31,1 

F3 P4 30,9 30,7 30,8 31,1 31,3 31,3 31,5 

F3 P3 30,8 30,7 30,7 31,1 31,2 31,3 31,6 

F3 P2 30,5 30,3 30,4 30,5 30,5 30,5 30,5 

F3 P1 32 32,1 32,5 33 33,6 33,8 34,4 

maior Δ entre Isoladores (°C) 1,5 1,8 2,1 2,5 3,1 3,3 3,9 

maior Δ temp. ambiente (°C) 3,7 3,8 4,2 4,8 5,5 5,7 6,3 

Condições  
ambientais 

Umidade relativa (%) 83 83 83 83 83 83 83 

Temperatura (°C) 28,3 28,3 28,3 28,2 28,1 28,1 28,1 

Pressão (hPa) 1010,1 1010,1 1010,1 1010,1 1010,1 1010,1 1010,1 

 

 Os gráficos da Figura 53 e da Figura 54 apresentam de forma sintetizada as 

máximas diferenças de temperatura obtidas entre isoladores e em relação à temperatura 

ambiente respectivamente. 

 

 
Figura 53 - Maior diferença de temperatura entre isoladores, cadeia 3 (O autor, 2015). 
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resultado se verificou devido a maior diferença entre faixas de umidades pois realizou-se 

um experimento na faixa entre 74 a 75% e o outro na faixa de 83%. 

 

 
Figura 54 - Maior diferença de temperatura entre o isolador e o ambiente, cadeia 3 (O autor, 2015). 

 

 O gráfico da Figura 55 mostra que a referência adotada para as diferentes 

umidades não interfere na tendência das curvas de elevação de temperatura. Ambos os 

gráficos produziram valores positivos, do mesmo modo quando se considera como 

referência a temperatura ambiente, novamente verificam-se maiores variações. 

 

 
Figura 55 - Tendência das variações de temperatura em relação à referência (O autor, 2015). 
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5.3.2. Medição de ultrassom 

 

 A Tabela 19 e a Tabela 20 apresentam os resultados obtidos para as medidas de 

detecção do nível de ultrassom para a cadeia 3, apresentando as umidades relativas  

nas faixas de 74 a 75% e de 83%, respectivamente. 

Tabela 19 - Nível de ultrassom, cadeia 3, umidade: 74 a 75%. 

Cadeia Cadeia Posição 
50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC 

3 

F3 P5 -2,6 0,8 1,5 4,9 2,9 6,3 9 12,6 11,3 14,9 10,5 15 11,6 16,1 

F3 P4 -2,8 0,6 -1 2,4 1,2 4,6 5,6 9,2 12,1 15,7 11,6 16,1 10,3 14,8 

F3 P3 -2,8 0,6 -3,5 -0,1 -3,5 -0,1 -2,6 1 9,6 13,2 7,4 11,9 6,4 10,9 

F3 P2 -3 0,4 -3,5 -0,1 -3,8 -0,4 -3 0,6 -1,5 2,1 2,4 6,9 4,4 8,9 

F3 P1 -2,8 0,6 -3,5 -0,1 -4 -0,6 -2,8 0,8 -0,5 3,1 1,5 6 2,6 7,1 

Ruído de Fundo (dBµV) -3,4 -3,4 -3,4 -3,6 -3,6 -4,5 -4,5 

Umidade relativa (%) 77 75 75 75 74 74 74 

 
 

Tabela 20 - Nível de ultrassom, cadeia 3, umidade: 83%. 

Cadeia Cadeia Posição 
50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC 

3 

F3 P5 -4,7 -0,7 -5 0 -4,7 2 -5,2 2,2 -3,5 2,4 -4 1,9 3 8,4 

F3 P4 -4,6 -0,6 -4,8 0,2 -4,5 2,2 -5 2,3 -3,5 2,4 -3,5 2,4 2,6 8 

F3 P3 -4,3 -0,3 -5 0 -4,7 2 -5,3 1,5 -4,7 1,2 -3,3 2,6 2,4 7,8 

F3 P2 -4,3 -0,3 -5 0 -4,8 1,9 -5,4 1,4 -4,8 1,1 -4,6 1,3 7,6 13 

F3 P1 -4,6 -0,6 -4,9 0,1 -4,7 2 -5,6 1,5 -4,7 1,2 -5,7 0,2 11,2 16,6 

Ruído de Fundo (dBµV) -4 -5 -6,7 -4,6 -5,9 -5,9 -5,4 

Umidade relativa (%) 83 83 83 83 83 83 83 

 

 Os resultados da Tabela 19 e da Tabela 20 são apresentados no gráfico da Figura 

56. Pode-se perceber que existe uma elevação da intensidade do sinal em função do 

aumento do nível de tensão e da diminuição da umidade relativa. Para umidade de 83% 

a cadeia 3 emitiu um sinal maior que 10 dBµV, a partir de 80 kV. Já para a cadeia com 

umidade de 83%, não se atingiu este patamar de referência nas tensões de estudo. 
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Figura 56 - Gráfico dos níveis de ultrassom para diferentes umidades, cadeia 3 (O autor, 2015). 

 

5.3.3. Medição de ultravioleta 

 

 Os resultados obtidos com o equipamento de detecção de ultravioleta, na cadeia 

3, são apresentados na Tabela 21 e na Tabela 22. 

Tabela 21 - Medição ultravioleta em contagens de fótons, cadeia 3, umidade: 74 a 75%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

1 

F3 P5 0 0 0 0 0 0 0 

F3 P4 0 0 0 0 0 0 0 

F3 P3 0 0 0 0 0 0 0 

F3 P2 0 0 0 0 0 0 0 

F3 P1 0 0 0 0 0 0 0 

  
Tabela 22 - Medição ultravioleta em contagens de fótons, cadeia 3, umidade: 83%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

1 

F3 P5 0 0 0 0 0 0 1022 

F3 P4 0 0 0 0 0 0 0 

F3 P3 0 0 0 0 0 0 0 

F3 P2 0 0 0 0 0 0 0 

F3 P1 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Pode-se observar pela Tabela 21 e pela Tabela 22 que a cadeia emitiu radiação 

ultravioleta apenas na tensão de 110 kV para uma umidade de 83%. 
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5.4. Cadeia 4, configuração 5.F1 
 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos para cadeia 4, composta 

por isoladores com corrosão F1 em dois experimentos. A unidade também será dividida 

em três sub unidades. A primeira trata de termografia, a segunda da medição de 

ultrassom e a terceira da medição de ultravioleta. 

 

5.4.1. Termografia 

 

 Na Figura 57 pode-se observar a imagem termográfica da cadeia 4. Foi obtida, por 

meio do software fornecido pelo equipamento, as temperaturas aparentes apresentadas 

na Tabela 23. A temperatura ambiente medida foi na faixa de 27,5 °C a 27,6 °C e a 

umidade relativa variou entre 79 e 80%. 

 No termograma da Figura 57 não se pode definir com clareza a presença dom 

padrão anelar de distribuição de temperatura que pode evidenciar o processo de 

corrosão. A maior diferença de temperatura em relação ao ambiente observada foi no 

isolador P1.  

Pode-se perceber que os isoladores apresentaram pouca variação de temperatura 

considerando o aumento da tensão quando comparado a cadeia 2, obtendo-se apenas 

2,6 °C para 80 kV. 
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Figura 57 - Termograma cadeia 4, 80 kV, umidade: 79% (O autor, 2015). 

 
Tabela 23 - Temperaturas aparentes, cadeia 4,umidade: 79 a 80%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

4 

F1 P5 28,9 29 29,1 29,3 29,4 29,7 29,7 

F1 P4 28,9 29 29,1 29,2 29,3 29,5 29,5 

F1 P3 28,9 29 29,1 29,4 29,5 29,8 30 

F1 P2 28,9 28,9 29 29,2 29,2 29,5 29,7 

F1 P1 29,3 29,4 29,7 30,1 30,3 30,6 30,9 

maior Δ entre Isoladores (°C) 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,1 1,4 

maior Δ temp. ambiente (°C) 1,8 1,9 2,2 2,6 2,7 3 3,3 

Condições  
ambientais 

Umidade relativa (%) 79 79 79 79 80 80 80 

Temperatura (°C) 27,5 27,5 27,5 27,5 27,6 27,6 27,6 

Pressão (hPa) 1008,9 1008,9 1008,9 1008,9 1008,9 1008,9 1008,9 

 

 Na Figura 58 pode-se observar a imagem termográfica da cadeia 4. Foi obtida por 

meio do software fornecido pelo equipamento, as temperaturas aparentes que são 

apresentadas na Tabela 24. A temperatura ambiente medida foi na faixa de 28,4°C a 

28,6°C e a umidade relativa variou entre 74 e 76%. 

 No termograma da Figura 58 não se pode definir com clareza o padrão anelar 

característico de corrosão. A maior diferença de temperatura em relação ao ambiente 
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observada foi de 3,0° C para 80 kV no isolador P4, justamente esse isolador apresenta 

levemente o padrão térmico anelar na imagem termográfica. 

 

 
Figura 58 - Cadeia 4, 80 kV, umidade 75% (O autor, 2015). 

 

 Pode-se verificar ainda, que os isoladores da cadeia 4, apresentaram uma 

pequena variação de temperatura em função do aumento da tensão quando comparado 

à cadeia 2. 

Tabela 24 - Temperaturas aparentes cadeia 4, umidade: 74 a 76%. 

Cadeia Config. Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

4 

F1 P5 31,1 31,1 30,9 31 31,3 31,8 32,1 

F1 P4 31,2 31,2 31,3 31,4 31,8 32,2 32,4 

F1 P3 30,9 30,7 30,5 30,4 30,5 30,7 30,7 

F1 P2 30,9 30,8 30,6 30,6 30,8 30,9 31,1 

F1 P1 31 30,9 30,9 31,2 31,4 31,7 32,1 

maior Δ entre Isoladores (°C) 0,3 0,5 0,8 1 1,3 1,5 1,7 

maior Δ temp. ambiente (°C) 2,8 2,8 2,9 3 3,4 3,6 3,8 

Condições  
ambientais 

Umidade relativa (%) 76 75 74 74 75 74 75 

Temperatura (°C) 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 28,6 28,6 

Pressão (hPa) 1008 1008 1008 1007,9 1007,9 1007,9 1007,9 
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Os gráficos da Figura 59 e da Figura 60 representam os valores obtidos da maior 

diferença de temperatura entre isoladores e deste em relação à temperatura ambiente. 

Neste experimento, o isolador que apresentou maior valor de temperatura foi o da 

posição 4. 

 

 
Figura 59 - Maior diferença de temperatura entre isoladores, cadeia 4 (O autor, 2015). 

 

 Diferentemente das outras medições, neste caso da cadeia 4, os maiores valores 

foram obtidos para as menores umidades, porém, observam-se valores próximos, 

conforme a Figura 60. 

 
Figura 60 - Maior diferença de temperatura do isolador em relação ao ambiente (O autor, 2015). 
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 Observa-se uma mesma tendência para as variações de temperatura em função 

da tensão e da umidade. Neste caso, observa-se um comportamento diferente, em que a 

tendência de variação da temperatura entre isoladores ficou acima da curva em que a 

referência é a temperatura ambiente conforme a Figura 61. 

 
Figura 61 - Tendência das variações de temperatura em relação à referência (O autor, 2015). 

 

 

5.4.2. Medição de ultrassom 

 

 A Tabela 25 e a Tabela 26 apresentam os resultados obtidos para as medidas de 

detecção do nível de ultrassom para a cadeia 4, apresentando as umidades relativas nas 

faixas de 74 a 76% e de 79 a 80%, respectivamente. 

Tabela 25 - Nível de ultrassom, cadeia 4, umidade: 74 a 76%. 

Cadeia Cadeia Posição 
50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC 

4 

F1 P5 -0,9 8,1 2,6 11,2 6,6 16,1 13,7 22,9 15,6 24,6 17,9 25,8 12,7 18,5 

F1 P4 -4,9 4,1 -1,9 6,7 1,9 11,4 9,3 18,5 11,9 20,9 14,3 22,2 13,9 19,7 

F1 P3 -8,6 0,4 -7,4 1,2 -6,7 2,8 -1,2 8 5,2 14,2 5,6 13,5 15,5 21,3 

F1 P2 -8,4 0,6 -8,6 0 -8,5 1 -4,9 4,3 -0,5 8,5 14,2 22,1 21,7 27,5 

F1 P1 -8,4 0,6 -8,2 0,4 -8,5 1 6,9 16,1 2,4 11,4 16,8 24,7 20,4 26,2 

Ruído de Fundo (dBµV) -9 -8,6 -9,5 -9,2 -9 -7,9 -5,8 

Umidade relativa (%) 76 75 75 74 75 74 75 
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Tabela 26 - Nível de ultrassom, cadeia 4, umidade: 79 a 80%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC 

4 

F1 P5 -5,4 -0,4 -0,8 4,6 1,4 6 7,5 12,9 14 17,7 20,6 24,5 12,7 16,5 

F1 P4 -5,6 -0,6 -0,7 4,7 0,5 5,1 6 11,4 12,2 15,9 18,8 22,7 11,8 15,6 

F1 P3 -5,4 -0,4 -3,5 1,9 -2,3 2,3 2,8 8,2 9 12,7 10,9 14,8 8,6 12,4 

F1 P2 -5,4 -0,4 -4,8 0,6 -3,4 1,2 -0,7 4,7 2,2 5,9 4,7 8,6 17,3 21,1 

F1 P1 -5,2 -0,2 -5,1 0,3 -4,9 -0,3 -1,5 3,9 0,3 4 1,6 5,5 17,3 21,1 

Ruído de Fundo (dBµV) -5 -5,4 -4,6 -5,4 -3,7 -3,9 -3,8 

Umidade relativa (%) 79 79 79 80  80  80  80  

 

 Os resultados da Tabela 25 e da Tabela 26 são apresentados no gráfico da Figura 

62. Nesse caso, pode-se perceber que existe uma elevação da intensidade do sinal 

relativo ao nível de tensão. Ainda observa-se uma diminuição da intensidade com o 

aumento da umidade relativa. Assim, para a umidade de 74 a 76%, a cadeia emitiu um 

sinal maior que 10 dBµV, a partir de 70 kV. Já para a cadeia com umidade de 79% a 

80%, atingiu-se o patamar apenas com 80 kV. 

 
Figura 62 - Gráfico dos níveis de ultrassom para diferentes umidades, cadeia 4 (O autor, 2015). 

 

 Verifica-se que as curvas apresentam a mesma tendência para as duas umidades. 
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5.4.3. Medição de ultravioleta 

 

 Os resultados obtidos com o equipamento de detecção de ultravioleta para cadeia 

4 são apresentados na Tabela 27 e na Tabela 28. 

Tabela 27 - Medição ultravioleta, cadeia 4, umidade: 74 a 76%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

1 

N P5 0 0 0 0 0 0 1735 

N P4 0 0 0 0 0 0 0 

N P3 0 0 0 0 0 0 0 

N P2 0 0 0 0 0 0 0 

N P1 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Para a cadeia 4, com nível de umidade de 74 a 76%, houve a emissão de 

radiação ultravioleta em aproximadamente 110 kV, conforme a Figura 63. 

 

 

Figura 63- Imagem ultravioleta, cadeia 4, 110KV 
 

 
Tabela 28 - Medição ultravioleta, cadeia 4, umidade: 79 a 80%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

1 

F1 P5 0 0 0 0 0 0 1980 

F1 P4 0 0 0 0 0 0 0 

F1 P3 0 0 0 0 0 0 0 

F1 P2 0 0 0 0 0 0 0 

F1 P1 0 0 0 0 0 0 0 
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5.5. Cadeia 5, configuração F55N 
 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos para cadeia 5, composta 

por isoladores com corrosão F5 em dois experimentos. Ainda, a unidade será dividida em 

três sub unidades. A primeira trata de termografia, a segunda da medição de ultrassom e 

a terceira da medição ultravioleta. 

 

5.5.1. Termografia 

 

 Na Figura 64 pode-se observar a imagem termográfica da cadeia 5. Desta foi 

obtida por meio do software fornecido pelo equipamento, as temperaturas aparentes 

apresentadas na Tabela 29. A temperatura ambiente medida permaneceu em 27,7 °C e 

a umidade relativa permaneceu em 81%. 

 O termograma da Figura 64 apresenta de maneira perceptível o isolador na 

posição P1 possuindo um padrão anelar de aquecimento. Pode-se perceber uma 

distribuição de radiação térmica bem uniforme, formando um anel em volta do pino do 

isolador. A diferença de temperatura do isolador P5 com corrosão F5, em relação ao 

ambiente, foi de 9 °C para a faixa de tensão de 80 kV. 
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Figura 64 - Termograma cadeia 5, 80 kV, umidade: 81% (O autor, 2015). 

 

 O isolador na posição P5 apresenta suposto defeito de fabricação, conforme 

discutido na análise realizada para a cadeia 1. Pode-se perceber que o padrão de 

imagem é diferente do isolador com corrosão F5. Verifica-se ainda que, a diferença de 

temperatura gerada em relação à temperatura ambiente, foi de apenas 2,5°C. 

 

Tabela 29 - Temperaturas aparentes, cadeia 5, umidade: 81%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

5 

N P5 29,8 30 30,3 30,5 30,6 31 31,2 

N P4 29,6 29,7 29,8 29,8 30 30 30,2 

N P3 29,5 29,6 29,7 29,8 29,9 29,9 30 

N P2 29,6 29,7 29,8 29,8 30,1 30,2 30,4 

F5 P1 32 34,2 35,6 36,5 39,8 42,6 45,5 

maior Δ entre Isoladores (°C) 2,5 4,6 5,9 6,7 9,9 12,7 15,5 

maior Δ temp. ambiente (°C) 4,3 6,5 7,9 8,8 12,1 14,9 17,8 

Condições  
ambientais 

Umidade relativa (%) 81 81 81 81 81 81 81 

Temperatura (°C) 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 27,7 

Pressão (hPa) 1008,9 1008,9 1008,9 1008,9 1008,9 1008,9 1008,9 
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Na Figura 65 pode-se observar a imagem termográfica da cadeia 5. Desta imagem 

também foi obtida por meio do software fornecido pelo equipamento as temperaturas 

aparentes que são apresentadas na Tabela 30. A temperatura ambiente medida variou 

entre 27,2 e 27,9 °C e a umidade relativa oscilou entre 77% e 80%. 

 No termograma da Figura 65 a cadeia 5, com uma umidade de 78% em 80 kV, 

apresenta um padrão de imagem para corrosão no isolador P1 com a formação de um 

anel em volta do pino. 

Pode-se perceber que o isolador P5, com defeito de fabricação, chegou a uma 

temperatura aparente de 33,6°C para 80 kV, apresentando uma diferença de 

temperatura em relação à temperatura ambiente de 5,9°C, porém, a imagem deixa 

evidente que o aquecimento é pontual. 

 Vale ressaltar, que o isolador P1, com corrosão F5, apresentou uma diferença de 

temperatura em relação à temperatura ambiente de 9°C, isto para uma tensão de 80 kV, 

obtendo-se uma temperatura aparente de 36,7°C. 

 

 
Figura 65 - Termograma cadeia 5, 80 kV, umidade: 78% (O autor, 2015). 
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Tabela 30 - Temperaturas aparentes, cadeia 5, umidade: 77 a 79%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

3 

N P5 32,6 33,1 33,5 33,6 34 34,2 34,5 

N P4 31,2 31,2 31,1 31,3 31,1 31,3 31,4 

N P3 31,9 32,2 32,5 32,9 33 33,2 33,5 

N P2 31,7 32,1 32,4 32,8 33,1 33,4 33,8 

F5 P1 32,8 33,3 33,9 36,7 38,8 40,6 42,2 

maior Δ entre Isoladores (°C) 1,6 2,1 2,8 5,4 7,7 9,3 10,8 

maior Δ temp. ambiente (°C) 4,9 5,5 6,1 9 11,2 13,2 15 

Condições  
ambientais 

Umidade relativa (%) 77 80 79 78 78 79 78 

Temperatura (°C) 27,9 27,8 27,8 27,7 27,6 27,4 27,2 

Pressão (hPa) 1007,2 1007,3 1007,6 1007,4 1007,1 1007,1 1007,1 

 

 Na Figura 65 e na Figura 66 têm-se as maiores diferenças de temperaturas entre 

isoladores em relação à temperatura ambiente, respectivamente. 

 

 
Figura 66 - Maior diferença de temperatura entre isoladores, cadeia 5 (O autor, 2015). 
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Figura 67 - Maior diferença de temperatura entre o isolador e o ambiente, cadeia 5 (O autor, 2015). 

 

 Observa-se no gráfico da Figura 68 que as variações de temperatura seguem a 

mesma tendência independentemente do referencial adotado. Semelhante a cadeia 4, a 

diferença de temperatura em relação à temperatura ambiente, ficou abaixo da curva que 

representa a diferença de temperatura entre isoladores. Este fato pode ser explicado 

pela cadeia 5 ser composta por isoladores novos e um isolador com corrosão F5. Pode-

se verificar que as variações de valores para diferentes umidades foram muito pequenas, 

devido ao fato das umidades tomadas para cadeia 5 estarem próximas. 

 
Figura 68 - Tendência de variação de temperatura para diferentes referências (O autor, 2015). 
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5.5.2. Medição de ultrassom 

 

 A Tabela 31 e a Tabela 32 apresentam os resultados obtidos para as medidas de 

detecção do nível de ultrassom para a cadeia 5, apresentando as umidades relativas nas 

faixas de 77 a 79% e de 81% . 

 

Tabela 31 - Nível de ultrassom, cadeia 5, umidade: 77 a 79%. 

Cadeia Cadeia Posição 
50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC 

5 

N P5 -1,2 1 0,3 3,1 2,8 5,9 9,5 13,1 12,1 14,8 21,6 24,3 22,4 27,1 

N P4 -1,7 0,5 -1 1,8 1,2 4,3 8,2 11,8 13,4 16,1 19 21,7 22,2 26,9 

N P3 2,1 4,3 0,4 3,2 4,2 7,3 11,1 14,7 18,8 21,5 21,8 24,5 25,3 30 

N P2 2,1 4,3 3 5,8 16,4 19,5 24,1 27,7 30,8 33,5 31,6 34,3 37 41,7 

F5 P1 -2 0,2 5 7,8 24,2 27,3 27,5 31,1 32,6 35,3 32,1 34,8 41 45,7 

Ruído de Fundo (dBµV) -2,2 -2,8 -3,1 -3,6 -2,7 -2,7 -4,7 

Umidade relativa (%) 77 79 79 78 78 79 78% 

 
Tabela 32 - Nível de ultrassom, cadeia 5, umidade: 81%. 

Cadeia 
Cadei

a 
Posição 

50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC 

5 

N P5 -4,6 -1 -2,6 2,1 -0,3 3,7 -0,6 4,5 5,7 11,7 9,7 14,7 13,2 19,2 

N P4 -4 -0,4 -3,7 1 -1,6 2,4 -1,9 3,2 5,6 11,6 10,6 15,6 15,4 21,4 

N P3 -3,9 -0,3 -4,6 0,1 -3,2 0,8 -3,5 1,6 2,2 8,2 8,4 13,4 15 21 

N P2 -4 -0,4 3,7 8,4 10,8 14,8 5,2 10,3 10,5 16,5 16,5 21,5 23,3 29,3 

F5 P1 -4,4 -0,8 10 14,7 19,7 23,7 13 18,1 13,4 19,4 18,1 23,1 22,2 28,2 

Ruído de Fundo (dBµV) -3,6 -4,7 -4 -5,1 -6 -5 -6 

Umidade relativa (%) 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 

 

 No gráfico da Figura 69 observa-se que a intensidade do sinal detectado pelo 

ultrassom aumenta com a redução da umidade ambiente. Além disso, pode-se verificar 

um sinal acima de 10 dBµV, a partir da tensão de 60 kV para umidade de 81% no 

isolador P1 com corrosão F5. Os resultados mostram que a medição de ultrassom não 

apresenta um padrão direcional, pois o isolador P2 emitiu um nível acima de 10 dBµV a 

partir de 70 kV para os dois casos, conforme a Tabela 31 e a Tabela 32. 
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Figura 69 - Gráfico dos níveis de ultrassom para diferentes umidades, cadeia 5 (O autor, 2015). 

 

. 
5.5.3. Medição ultravioleta 

 

 Os resultados obtidos com o equipamento de detecção de ultravioleta para cadeia 

5 são apresentados na Tabela 33 e na Tabela 34. 

Tabela 33 - Medição ultravioleta, cadeia 5, umidade: 77 a 79%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

5 

N P5 0 0 0 0 0 0 0 

N P4 0 0 0 0 0 0 0 

N P3 0 0 0 0 0 0 0 

N P2 0 0 0 0 0 0 0 

F5 P1 0 0 1055 4829 9200 15616 21000 

 

 Na Tabela 33 e na Tabela 34 observa-se que ocorreu ionização detectável pelo 

equipamento a partir da tensão de 70 kV. A Figura 70 mostra a imagem ultravioleta para 

a referência de 80 kV. Um fator a ser observado é que a tensão de inicio de corona 

medida ficou em 63,7 kV, valor menor se comparada a cadeia 2. Nesta a tensão de início 

de corona ficou em aproximadamente 90 kV. 
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Tabela 34 - Medição ultravioleta, cadeia 5, umidade: 81%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

5 

N P5 0 0 0 0 0 0 0 

N P4 0 0 0 0 0 0 0 

N P3 0 0 0 0 0 0 0 

N P2 0 0 0 0 0 0 0 

F5 P1 0 0 3282 4844 8285 11712 20547 

 

 
Figura 70 - Imagem ultravioleta, 80 kV, umidade: 81% (O autor, 2015). 

 
 

5.6. Cadeia 6, configuração 5NF5 
 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos para cadeia 6, composta 

por um isolador com corrosão F5 na posição P5 e os restantes considerados novos em 

dois experimentos. A unidade será dividida em três sub unidades. A primeira trata de 

termografia, a segunda da medição de ultrassom e a terceira da medição de ultravioleta. 

 

5.6.1. Termografia 

 

 Na Figura 71 pode-se observar a imagem termográfica da cadeia 6. Desta foram 

obtidas por meio do software fornecido pelo equipamento as temperaturas que são 

apresentadas na Tabela 35. A temperatura ambiente medida permaneceu em 26,2 °C e 

a umidade relativa variou entre 82 e 83%. 
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Figura 71 - Termograma cadeia 6, 80kV, umidade 82% (O autor, 2015). 

 

 O termograma da Figura 71 mostra o isolador na posição P5 com aquecimento e 

uma distribuição de temperatura característica do processo de corrosão no pino. A 

diferença de temperatura do isolador P5, com corrosão F5, em relação à temperatura 

ambiente foi de 6,2°C para 80 kV, chegando a uma temperatura aparente de 32,4°C. 

Tabela 35 - Temperaturas aparentes, Cadeia 6, umidade: 82 a 83%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

6 

F5 P5 30 31,2 31,9 32,4 38,7 40,9 42,1 

N P4 27,2 27,2 27,2 27,3 27,6 27,9 28,1 

N P3 27,1 27,1 27 27,1 27,2 27,4 27,6 

N P2 27,2 27,1 27,1 27,2 27,9 28,3 29,2 

N P1 27,1 27,2 27,1 27,2 27,6 27,9 28,4 

maior Δ entre Isoladores (°C) 2,9 4,1 4,9 5,3 11,5 13,5 14,5 

maior Δ temp. ambiente (°C) 3,8 5 5,7 6,2 12,5 14,7 15,9 

Condições  
ambientais 

Umidade relativa (%) 83 83 83 83 82 82 82 

Temperatura (°C) 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 

Pressão (hPa) 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 

 

 Na Figura 72 pode-se observar a imagem termográfica da cadeia 6. Foi obtida por 

meio do software fornecido pelo equipamento as temperaturas que são apresentadas na 
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Tabela 36. A temperatura ambiente medida variou entre 28,6 a 28,7°C e a umidade 

relativa entre 78 a 80%. 

 

 

Figura 72- Termograma cadeia 6, 80kV, 79% (O autor, 2015). 

 

 O termograma da Figura 72 mostra o isolador na posição P5 com imagem 

apresentando padrão térmico anelar. O isolador apresenta distribuição de radiação 

infravermelha uniforme ao redor do pino. Verifica-se o isolador com os pontos de maior 

temperatura próximos ao mesmo, onde a diferença de temperatura do isolador P5, com 

corrosão F5, em relação à temperatura ambiente, foi de 3,9 °C para 80 kV. Daí chegando 

a uma temperatura aparente de 32,6°C. 

 Pode-se observar que o isolador P4, com suposto defeito de fabricação, 

apresentou um aquecimento levemente superior com uma diferença de temperatura de 

4,2°C em relação ao ambiente para a tensão de 80 kV, porém observa-se na imagem 

termográfica da Figura 72 que o aquecimento é pontual, padrão diferente do isolador P5 

que apresenta distribuição de temperatura uniforme ao redor do pino. 
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Tabela 36 - Temperaturas aparentes, cadeia 6, umidade: 78 a 80%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

3 

F5 P5 31,1 31,5 31,3 32,6 33,6 33,8 34,8 

N P4 31,4 31,7 31,7 32,9 33 33,9 35,4 

N P3 30,5 30,6 30,5 30,9 31,4 31,6 32 

N P2 30,9 30,9 32,4 32 32,5 32,9 33,9 

N P1 30,8 30,9 32 31,9 32,4 32,7 33,6 

maior Δ entre Isoladores (°C) 0,6 0,9 0,8 1,7 2,2 2,2 2,8 

maior Δ temp. ambiente (°C) 2,4 2,9 2,7 3,9 4,9 5,1 6,2 

Condições  
ambientais 

Umidade relativa (%) 78 79 80 79 80 79 80 

Temperatura (°C) 28,7 28,6 28,6 28,7 28,7 28,7 28,6 

Pressão (hPa) 1006,9 1006,9 1006,7 1006,7 1006,7 1006,7 1006,7 

 

 Observa-se nos gráficos da Figura 73 e da Figura 74 que as variações de 

temperatura para diferentes umidades tiveram o mesmo comportamento. Assim, obteve-

se valores maiores para umidades maiores. 

 

 
Figura 73 - Maior diferença de temperatura entre isoladores, cadeia 6 (O autor, 2015). 
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Figura 74 - Maior diferença de temperatura do isolador em relação ao ambiente (O autor, 2015). 

 

 Observa-se no gráfico da Figura 75 que as variações de temperatura seguem a 

mesma tendência independentemente do referencial adotado. Semelhante à cadeia 

anterior, a curva de diferença de temperatura em relação a temperatura ambiente, ficou  

abaixo da curva que representa o delta entre isoladores. 

 

 
Figura 75- Tendências de temperatura para diferentes referencias, cadeia 6 (O autor, 2015). 
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 Observa-se a mesma tendência para a variação da temperatura 

independentemente do referencial aplicado. 

 

5.6.2. Medição de ultrassom 

 

 A Tabela 37 e a Tabela 38 apresentam os resultados obtidos para as medidas de 

detecção do nível de ultrassom da cadeia 6, para as umidades nas faixas de 82 a 83% e 

de 78 a 80%. 

 
Tabela 37 - Medição de ultrassom, cadeia 6, umidade: 78 a 80%. 

Cadeia Cadeia Posição 
50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC 

6 

F5 P5 -5,4 3,9 -1,8 7,6 -0,5 8,7 4,4 13,6 5,3 14,5 17,3 26,1 18,5 27,2 

N P4 -7,5 1,8 -5,3 4,1 -2,6 6,6 2,8 12 3,5 12,7 13,3 22,1 21,6 30,3 

N P3 -9 0,3 -8,9 0,5 -8,6 0,6 -7,5 1,7 -5,6 3,6 14,6 23,4 20,5 29,2 

N P2 -8,7 0,6 -8,7 0,7 -8,8 0,4 -7,9 1,3 -4,4 4,8 18,2 27 25,5 34,2 

N P1 -8,5 0,8 -8,8 0,6 -8,7 0,5 -7,8 1,4 -6,5 2,7 18,5 27,3 23,3 32 

Ruído de Fundo (dBµV) -9,3 -9,4 -9,2 -9,2 -9,2 -8,8 -8,7 

Umidade relativa (%) 78 79 80 79 82 79 80% 

 

Tabela 38 - Medição de ultrassom, cadeia 6, umidade: 82 a 83%. 

Cadeia Cadeia Posição 
50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC VL VC 

6 

F5 P5 -3 -1 -2 1,4 -2 1,3 6,4 10,2 20,8 24 19,6 23 27,7 31,2 

N P4 -3 -1 -2,4 1 -2,4 0,9 5,7 9,5 21,3 24,5 16,1 19,5 26,1 29,6 

N P3 -3 -1 -3 0,4 -2,6 0,7 -2,6 1,2 18,4 21,6 11,9 15,3 21,5 25 

N P2 -2,3 -0,3 -2,9 0,5 -2,2 1,1 -2,5 1,3 8,1 11,3 6,1 9,5 17,5 21 

N P1 -2,3 -0,3 -3,3 0,1 -2,1 1,2 -1,6 2,2 5 8,2 4,5 7,9 17 20,5 

Ruído de Fundo (dBµV) -2 -3,4 -3,3 -3,8 -3,2 -3,4 -3,5 

Umidade relativa (%) 83 83 83 83 83 83 83 

 

 No gráfico da Figura 76 observa-se que o aumento da umidade implica na redução 

da intensidade do sinal detectado pelo equipamento de ultrassom. Neste caso a 
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diferença é pequena em função da proximidade das umidades relativas. Pode-se 

perceber que foi detectado um sinal maior que 10 dBµV, isto a partir da tensão de 80kV 

para as duas faixas de umidade. 

 

 
Figura 76 - Gráficos de níveis de ultrassom em diferentes umidades, cadeia 6,  (O autor, 2015). 

 

5.6.3. Medição de ultravioleta 
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Tabela 39 - Medição ultravioleta, cadeia 6, umidade: 82 a 83%. 
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Tabela 40 - Medição ultravioleta, cadeia 6, umidade: 78 a 80%. 

Cadeia Cadeia Posição 50 kV 60 kV 70 kV 80 kV 90 kV 100 kV 110 kV 

1 

F5 P5 0 0 0 0 0 0 0 

N P4 0 0 0 0 0 0 0 

N P3 0 0 0 0 0 0 0 

N P2 0 0 0 0 0 0 2544 

N P1 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Na Tabela 39 verifica-se que o equipamento inicia a detecção de ultravioleta a 

partir da tensão de 90 kV e ocorre no isolador com corrosão na posição P5. Na Tabela 

40, pode-se verificar que o corona se iniciou no isolador P2 com uma tensão de 

aproximadamente 110 kV, conforme a Figura 77. 

 

 
Figura 77 - Imagem ultravioleta, cadeia 6 (O autor, 2015). 

 
5.7. Discussões dos Resultados 

 

 Analisando-se os resultados obtidos por meio da câmera infravermelha verificou-

se que a avaliação deve ser quantitativa e qualitativa. Quantitativamente os resultados 

obtidos sugerem que as diferenças de temperatura aparente podem estar associadas ao 

nível de corrosão do pino do isolador. Qualitativamente os padrões de imagem gerados, 

indicaram uma imagem de aquecimento anelar ao redor do pino, na região de 
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cimentação. No caso do isolador com possível defeito de fabricação, constatou-se um 

aquecimento pontual.  

 A adoção dos dois referenciais distintos para a obtenção das variações de 

temperatura demonstrou que tanto a análise pela maior diferença de temperatura entre 

isoladores quanto a maior diferença em relação ao ambiente seguiram a mesma 

tendência, podendo ser aplicadas nas análises. 

 Quando se compara as cadeias compostas por isoladores com o mesmo nível de 

corrosão, ou seja, as cadeias 1, 2, 3 e 4, os resultados obtidos produzem valores 

distintos para diferença de temperatura. Assim, pode ser possível diferenciar uma cadeia 

contendo corrosão F5 dos outros níveis de corrosão, conforme gráficos da Figura 78. Os 

valores apresentados para uma tensão de referência de 80 kV foram os valores de 0,9 

°C para cadeia 4, contendo isoladores com corrosão F1. Também os valores 2,5 °C para 

cadeia 3, contendo isoladores com corrosão F3 e finalmente os valores 4,7 °C para 

cadeia 2 com isoladores com corrosão F5. 

 

 
 

Figura 78 - Maior delta entre isoladores, cadeias 1, 2, 3 e 4 (O autor, 2015). 
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 Verifica-se ainda que, ao se comparar as cadeias pela maior diferença em relação 

à temperatura ambiente obtêm-se valores maiores, conforme a Figura 79. Porém, 

percebe-se que a cadeia 3, com isoladores F3, apresentou valores levemente maiores 

que a cadeia 2, com isoladores F5, nas tensões de 50 e 60 kV. Na tensão de referência 

de 80 kV, para as cadeias 2, 3 e 4 têm-se os seguintes valores: 2,6 °C para F1, 4,8 °C 

para F3 e 6,5 °C para F5. 

 

 
Figura 79 - Comparação entre cadeias com isoladores F1, F3 e F5 (O autor, 2015). 

 

 Observa- se ainda que as taxas de variação da temperatura em relação ao nível 

de tensão das cadeias contendo isolador F5 são maiores em relação às demais cadeias. 

Pode-se perceber na Figura 80 que, realizando uma comparação em todos os isoladores 

da cadeia 2, na tensão de 80 kV e umidade de 80%,  a mínima diferença em relação à 
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Figura 80 – Distribuição de temperatura, cadeia 2, umidade: 80% (O autor, 2015). 

 

 Quando compara-se uma cadeia com um isolador corroído e os demais em bom 

estado, pode-se observar uma diferença significativa na temperatura aparente superficial 

do isolador com corrosão em relação aos demais. Neste caso, a imagem termográfica do 

isolador com defeito torna-se mais evidente. Considerando as cadeias 5 e 6 em 

umidades próximas conforme o gráfico da Figura 81, percebe-se um comportamento 

bem semelhante para as duas curvas. Observa-se ainda que quando se analisa a partir 

do critério da diferença de temperatura entre os isoladores, os valores obtidos são 

maiores em relação ao encontrado na cadeia 2. 
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Figura 81 - Maior diferença de temperatura entre isoladores cadeia 5 e 6. 

 

 Os resultados obtidos sugerem que a distribuição de radiação térmica emitida pelo 

isolador está tendo uma influência direta da intensidade de campo elétrico (Vitelli, 2000) 

conforme os gráficos da Figura 82 e da Figura 83. São apresentadas a distribuição de 

temperatura aparente da cadeia, na tensão de 80 kV, para as cadeias 1 e 2 . 

  

 
Figura 82 - Distribuição de temperatura aparente ao longo da cadeia 1 para 80 kV (O autor, 2015). 
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Observa-se que as maiores temperaturas ocorrem nas posições P1 e P5, 

enquanto que as menores temperaturas nas posições P2, P3 e P4. 

 Foi também possível observar ainda nos gráficos, que as diferenças de 

temperatura seguem a mesma tendência para as duas referências adotadas. Este 

resultado é importante, pois sugere que a termografia aplicada a este caso não depende 

da referência, ela seguirá sempre a mesma tendência de mostrar os deltas de 

temperatura. 

 
 

 
Figura 83 - Distribuição de radiação térmica para cadeia 2 na tensão de 80 kV (O autor, 2015). 

 

 Para altos valores de umidade relativa, na faixa de 86 a 87%, a cadeia 1 
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percebe-se a diferença entre os padrões de distribuição de temperatura aparente. Neste 
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possivelmente devido ao aquecimento do óxido ao redor do pino (Vitelli, 2000; He et al., 

2011). 
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diferenças de imagem gerada para cadeia 2 contendo isoladores com corrosão F5, em 

comparação a cadeia 1 , formada por isoladores considerados novos. 

 

  
 

 
(a)  (b) (c) (d) 

Figura 84- Termogramas: (a) cadeia1,U= 82%(b)cadeia 2 (F5), U=80% (c) cadeia 1, U = 87% (d) cadeia 
2, U=86% (O autor, 2015). 

 

 Pode-se observar nas imagens da cadeia 2, representadas na Figura 84 (b) e (d), 

uma imagem termográfica com distribuição de radiação térmica uniforme, apresentando 

uma imagem em padrão anelar em volta do pino. Já a Figura 84 (c), ainda que apresente 

uma diferença de temperatura  um pouco maior que a verificada na Figura 84(d), pode-se 

observar a diferença no padrão de imagem, apresentando um aquecimento pontual no 

isolador P5. 

 Pode-se perceber ainda que a medida que a umidade diminui, também diminui a 

percepção do padrão anelar na imagem termográfica e as diferenças de temperatura 

aparente. 

 Quando se tem um único isolador com corrosão F5 e o restante em bom estado, a 

imagem fica mais destacada e geralmente apresenta temperaturas aparentes maiores, 

conforme a Figura 85. 
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Figura 85 - Cadeia 5, umidade: 81% e cadeia 5, umidade: 78% (O autor, 2015). 

 

 Percebe-se uma diferença na imagem termográfica dos isoladores com corrosão 

nos diferentes níveis F1, F3 e F5 como pode ser visto Figura 86 nas imagens das 

cadeias 2, 3 e 4 para umidade relativa próxima a 80%. Na cadeia com isoladores com 

corrosão F5 é possível definir o padrão de corrosão nos isoladores P1, P3, P4 e P5. Na 

cadeia contendo isoladores com corrosão F3 pode-se identificar o isolador P1 e o P5 

com menor clareza. Finalmente, na cadeia contendo isoladores com corrosão F1 não 

verifica-se padrão de corrosão. 

 

 
Figura 86 - Cadeia F1, F3 e F5 respectivamente (O autor, 2015). 
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 Portanto, a avaliação somente por meio das variações de temperatura não é 

conclusiva tendo-se que realizar uma avaliação qualitativa na imagem termográfica, 

devido a influência das condições ambientais e da intensidade de campo elétrico na 

intensidade da radiação captada pelo instrumento. Dependendo da umidade e da 

localização do isolador na cadeia não é possível verificar a corrosão por meio apenas da 

termografia. 

 Com relação à medição de ultrassom foi verificado que com o aumento da 

umidade relativa tem-se uma redução da intensidade do sinal medido pelo equipamento. 

Este resultado mostra que quando a umidade na superfície do pino metálico aumenta, as 

descargas que produzem o sinal sonoro detectado pelo equipamento diminuem de 

intensidade. Isto pode estar associado a superfície semicondutora (óxido de ferro) 

possuir pequenos gaps (Alessi, 2010, Du, 2013). Esses gaps, quando estão menos 

úmidos (maiores), produzem descargas de maior intensidade, gerando uma onda sonora 

mais intensa. A medida que a umidade aumenta estes gaps diminuem de tamanho e as 

descargas iniciam com tensões menores produzindo descargas de menor energia e, 

consequentemente, gerando ondas acústicas de menor intensidade. Também é possível 

que a quantidade de gaps seja reduzida em função de seu fechamento pela água 

depositada na superfície, devido a umidade, reduzindo o número de descargas e assim 

reduzindo a intensidade de ondas acústicas detectadas pelo ultrassom. 

 Outra observação constatada na medição de ultrassom foi a verificação de 

oscilação do sinal captado pelo instrumento para umidades elevadas diminuindo a 

confiabilidade da medição. Na medida da diminuição da umidade percebeu-se, para o 

defeito do tipo corrosão, que o sinal medido torna-se mais estável e de maior amplitude. 

 Pode-se perceber para a cadeia 2 (F5) que o medidor apresentou um valor acima 

de 10 dBµV, a partir de 70 kV, para a cadeia 3 (F3) somente em 110 kV e para a cadeia 

4 (F1), apenas acima de 80 kV. A Figura 87 evidencia ainda a influência da umidade já 

que a cadeia 4, com umidade de 80%, apresentou valores maiores que a cadeia 3, com 

umidade de 83%. 
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Figura 87 - Comparação medições de ultrassom para as cadeias  2, 3 e 4 ( O autor, 2015). 

 

 Considerando a cadeia 2, formada por isoladores com corrosão F5, pode-se 

perceber que para uma tensão de referência de 80 kV e umidade de 80%, o menor valor 

obtido foi de 13,4 dBµV para o isolador na posição P1.  

 Supondo-se que a hipótese dos gaps criados pelo nível de corrosão seja 

verdadeira, o resultado encontrado mostra que a medida que o nível de corrosão 

aumenta, para uma mesma tensão, umidade e temperatura ambiente, a intensidade 

sonora detectada pelo equipamento aumenta, podendo então, ser esta intensidade um 

indicador do nível de corrosão. 

 Em laboratório a técnica de medição de ultravioleta apresentou o pior 

desempenho para detecção de corrosão em pinos de isoladores de vidro comparando-se 

as outras técnicas. Ocorreram casos em que o isolador considerado novo iniciou a 

atividade ultravioleta antes do isolador com corrosão F5. 

 Uma observação importante foi que para cadeia 2 composta com corrosão F5, a 

atividade ultravioleta iniciou acima de 80 kV. Em contrapartida, para uma cadeia com a 

configuração 5 (F55N) a atividade ultravioleta iniciou em 70 kV sendo de 4829 contagens 
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na umidade entre 77% e 79% e de 4844 contagens para uma umidade de 81%. A Figura 

88 mostra a imagem ultravioleta para tensão de 70 kV. Os resultados mostram que a 

emissão ultravioleta obtida pelo instrumento aumenta com o aumento da umidade 

(LINDNER, 2005). 

 

 
Figura 88- Imagem ultravioleta cadeia 5, 80 kV, umidade: 81% (O autor, 2015). 

 

 Em uma ordem de detecção, pode-se afirmar que em laboratório, a técnica mais 

sensível para detecção de corrosão em pinos de isoladores de vidro é a termografia 

infravermelha, seguida da medição de ultrassom e por último a medição ultravioleta. 

 Esses resultados mostram que a medição de ultrassom é um complemento efetivo 

para termografia infravermelha (INMR, 2013). 

 Para se definir se a cadeia possui isoladores com corrosão F5 deve-se considerar 

a ocorrência de três fatores: elevada diferença de temperatura, padrão de imagem 

termográfica anelar e alto valor de ultrassom. A obtenção de valores críticos de nível de 

ultrassom e das diferenças de temperatura, para tomada de decisão das equipes de 

manutenção, depende da realização de ensaios laboratoriais em cadeias completas e da 

consolidação da metodologia em campo. 

 Como exemplo, na cadeia 1, com umidade entre 86 e 87%, o isolador P5, com 

suposto defeito de fabricação, apresentou uma diferença de temperatura em relação a 

temperatura ambiente de 7,2 ° C na tensão de 80 kV. Além deste isolador não apresentar 
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imagem termográfica apresentando aquecimento anelar, ele apresentou um nível de 

ultrassom de apenas 5,6 dBµV para tensão de 80 kV. Já o isolador da cadeia 2, com 

corrosão F5, apresentou um valor de 21,6 dBµV para a mesma tensão, conforme a 

Figura 89. 

 

 

Figura 89 - Comparação nível de ultrassom cadeias 1 e 2 ( O autor, 2015) 

 

Outro exemplo, trata-se da cadeia 3 com umidade de 83%, onde foi possível 

verificar que a imagem termográfica possui um padrão anelar, a diferença de 

temperatura em relação à temperatura ambiente foi de 4,8 °C para 80 kV. Porém, o nível 

de ultrassom foi de apenas 1,5 dBµV na tensão de 80 kV, conforme a Figura 90. 

 



132 

 

 

 

 

Figura 90 - Comparação nível de ultrassom cadeias 2 e 3 ( O autor, 2015). 
 

 Uma dificuldade da aplicação da inspeção termográfica em campo, além das 

condições de resfriamento e a reflexão solar, é o ângulo necessário para se inspecionar 

o pino do isolador quando o inspetor está no solo. A utilização de uma lente adequada e 

a resolução da câmera infravermelha são fatores fundamentais para utilização da 

metodologia em campo. 

 Uma dificuldade para utilização da medição de ultrassom em linhas de 

transmissão são as distâncias envolvidas, visto que o sinal ultrassônico decresce com o 

inverso do quadrado da distância em relação à fonte emissora. Portanto, devem ser 

realizados estudos do espectro de frequência do sinal ultrassônico. 

 A câmera ultravioleta se mostrou o instrumento menos adequado para a inspeção 

de corrosão em isoladores de vidro, pois em muitos casos o instrumento foi sensibilizado 

somente com valores mais elevados de tensão aplicada.  

 

 

 

 

-0,6 0,1 2 

1,5 1,2 0,2 

16,6 

-0,1 0,3 
4,5 

31,5 30,2 
35,2 35,5 

-10

0

10

20

30

40

0 2 4 6 8

n
iv

e
l s

o
n

o
ro

 (
d

B
µ

V
) 

Título do Eixo 

Cadeia 2 e Cadeia 3 

P1 F3 U=83% P5 F5 U=80%



133 

 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

 Foi apresentado um amplo estudo do estado da arte sobre as técnicas de 

inspeção instrumentalizada para a identificação de isoladores com defeitos. Observou-se 

tanto no estado da arte, quanto nos resultados obtidos nos experimentos, que não existe 

uma técnica completa para a identificação de defeitos, bem como, padrões que 

isoladamente identifiquem os possíveis problemas. Apresentou-se uma hipótese 

baseada na avaliação conjunta do padrão de imagem termográfica e das diferenças de 

temperatura, além do nível de ultrassom, para a identificação de pinos com corrosão 

acentuada. Para este caso foi constatado um padrão de imagem termográfica anelar com 

distribuição de temperatura uniforme ao redor do pino conforme experimentos da cadeia 

2. Esses modos de avaliação podem ser um avanço representativo deste trabalho. 

 A revisão bibliográfica foi importante para obtenção de um maior entendimento 

sobre modos de falhas e de degradação das diferentes tecnologias de isoladores de 

transmissão. Apresentou-se ainda, um amplo estudo referente às técnicas de inspeção 

instrumental aplicadas às linhas de transmissão, abordando os fatores que influenciam 

cada medição e o principio físico de funcionamento dos instrumentos. Além disso, 

buscou-se reunir informações para elaboração de um guia de inspeção, visando um 

aumento no percentual de acerto no diagnóstico de defeitos. Os resultados 

experimentais confirmaram a revisão bibliográfica. 

Foram obtidos, nos experimentos realizados, resultados que corroboram com a 

literatura estudada, onde a termografia combinada com a medição de ultrassom se 

mostraram técnicas promissoras para avaliação da corrosão em pinos de isoladores de 

vidro temperado. Além disso, foi verificada a influência da umidade nos resultados 

obtidos pelos instrumentos. Contatou-se que a radiação infravermelha e a radiação 

ultravioleta captadas pelos instrumentos aumentam com a umidade. Em contrapartida, o 

nível de ultrassom diminui, apresentando maior oscilação no sinal captado.  
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 A avaliação por meio do termovisor e do medidor de ultrassom deve ser 

quantitativa e qualitativa. A análise deve ser conjunta avaliando-se as diferenças de 

temperatura aparente, os padrões de imagem termográfica anelar gerados e o nível de 

ultrassom. Devido à dependência da intensidade de campo elétrico e da umidade para 

visualização do defeito por termovisão, existem condições ambientais e de localização do 

isolador na cadeia, podendo impossibilitar sua detecção. 

 Em uma ordem de detecção, pode-se afirmar que em laboratório, a técnica mais 

sensível para detecção de corrosão em pinos de isoladores de vidro é a termografia 

infravermelha, seguida da medição de ultrassom e, por último, a medição ultravioleta. 

Foi verificado que as câmeras UV apresentaram resultados menos confiáveis se 

comparado aos resultados das demais técnicas de inspeção estudadas na pesquisa. 

Porém, medições em campo devem ser realizadas, pois conforme afirma Ostendorp 

(2003), as câmeras UV, ao contrário dos termovisores, apresentam maior taxa de 

sucesso em campo, uma vez que tais câmeras não são tão susceptíveis à influência das 

condições ambientais. Ao mesmo passo que o vento resfria o equipamento, ele também 

é responsável por intensificar a atividade ultravioleta. 

Outra observação verifica-se nos experimentos da cadeia 5. Em todos os casos a 

emissão de radiação ultravioleta se iniciou em uma tensão menor quando comparado 

aos experimentos da cadeia 2. Esta constatação sugere que no caso da cadeia 

composta por um isolador corroído e os restantes novos a distribuição de potencial fica 

menos uniforme sendo aplicada sobre o isolador corroído uma tensão mais elevada em 

relação à cadeia 2 composta por isoladores com corrosão F5.  

 Portanto, a utilização conjunta do medidor de ultrassom em complementação com 

o termovisor mostrou se uma metodologia promissora para a identificação de isoladores 

com corrosão no pino. Porém, a obtenção de valores críticos de nível de ultrassom e das 

diferenças de temperatura para tomada de decisão das equipes de manutenção, 

depende da realização de ensaios laboratoriais em cadeias completas e da comprovação 

e consolidação da metodologia em campo. 
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7. TRABALHOS FUTUROS 

 

 Como planos futuros para consolidação do conhecimento adquirido sugerem-se os 

seguintes estudos: 

 A realização de ensaios laboratoriais utilizando cadeias completas de 230 kV e 

500 kV. Isto possibilitaria o estabelecimento de critérios de manutenção; 

 Os estudos para determinação da assinatura espectral da medição de ultrassom e 

de radio interferência, facilitando a caracterização dos defeitos; 

 Os estudos em que se varie um isolador F5 ao longo de uma cadeia completa 

para se estabelecer uma relação entre a posição do isolador e a capacidade de 

detecção do instrumento. Isto devido ter sido possível perceber uma relação da 

radiação térmica com a intensidade de campo elétrico; 

 A simulação computacional para melhor entendimento dos fenômenos 

observados; 

 A realização de inspeção em campo para se verificar a respostas dos 

instrumentos frente as condições ambientais tais como  reflexão solar, ventos, 

absorção atmosférica , etc; 

 A elaboração de um guia de inspeção instrumental para avaliação da corrosão em 

isoladores cerâmicos com estabelecimento de padrões para a tomada de decisão 

das equipes de manutenção; 

 A realização de experimentos com outras tecnologias de isoladores tais como 

isoladores poliméricos. Outras possibilidades de experimentação ampliariam o 

conhecimento acerca de outros tipos de isoladores. 
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