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Resumo 
 

Nas últimas décadas registou-se um grande aumento na utilização de materiais poliméricos em função 

de isolamento, devido às suas vantagens relativamente aos isoladores de cerâmica ou vidro, em 

particular em regiões de elevada poluição. Em território nacional, os isoladores compósitos são 

utilizados em média, alta e muito alta tensão, principalmente em regiões costeiras, onde a poluição é 

maioritariamente salina. 

O efeito coroa consiste na disrupção de um dielétrico gasoso, na vizinhança de condutores em tensão, 

associado a perdas e ao envelhecimento prematuro dos materiais, com consequências particularmente 

graves no caso de materiais poliméricos. No que respeita à deteção deste fenómeno, no presente 

trabalho são exploradas diferentes tecnologias que consistem na medição de radiação ultravioleta, 

campo elétrico, ultrassons ou ainda radiofrequências. Quanto à mitigação do efeito coroa, é abordada 

a metodologia dos anéis de coroa. 

Ao analisar os dados referentes à experiência de serviço com isoladores compósitos, denotou-se que 

uma parte significativa das falhas de isolamento são devidas ao envelhecimento prematuro destes, 

causado por efeito coroa. 

Na presente dissertação são descritos os ensaios experimentais conduzidos no intuito de estudar a 

influência de diferentes agentes na ocorrência de efeito coroa. Os ensaios passaram pela aplicação de 

diferentes defeitos mecânicos e poluição na superfície de isoladores poliméricos, em seguida 

ensaiados a diferentes tensões.  

A deteção de efeito coroa pode revelar necessidade de limpeza na superfície ou substituição do isolador 

caso sejam notórios defeitos relacionados com o envelhecimento prematuro deste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Isolador compósito, efeito coroa, deteção de efeito coroa, envelhecimento do material 

polimérico, experiência de serviço com compósitos  
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Abstract 
 

In the last decades, there has been a great increase in the use of polymeric materials in insulation, due 

to their advantages over ceramic or glass insulators, particularly in regions with high pollution levels. In 

Portugal, composite insulators are used in medium, high and very high voltages, mainly in coastal 

regions, where pollution is mainly due to salt.  

Corona effect consists in the disruption of a gaseous dielectric, in the proximity of energized conductors, 

associated with losses and premature ageing of the materials, with particularly severe consequences in 

the case of polymeric materials. Regarding the detection of this phenomenon, this work explores 

different technologies that consist in ultraviolet radiation, electric field, ultrasound or radiofrequency 

measuring devices. Regarding the mitigation of corona effect, the methodology of corona rings is 

discussed. 

When analyzing the service experience with composite insulators, it was noted that a significant number 

of insulation failures are due to their premature ageing, which is caused by corona effect. 

With the aim of studying the influence of different agents in the occurrence of corona effect, an 

experimental component was conducted and explored in this dissertation. The tests consisted in the 

application of different mechanical defects and pollution on the surface of polymeric insulators, which 

were then tested at different voltages. 

Corona effect may reveal a need for surface cleaning or replacement of the insulator in case there are 

significant defects related to the premature ageing of the insulator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Index Terms: Composite insulator, corona effect, detection of corona effect, polymeric material ageing, 

composite insulator service experience  
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1. Introdução 

1.1    Enquadramento e motivação 

Por volta da década de ’80 começaram a ser utilizados materiais poliméricos tanto como revestimento 

de isoladores de vidro e cerâmica como constituindo isoladores por si só [1], devido às suas elevadas 

suportabilidades mecânica e dielétrica e hidrofobicidade. Deste então, a sua utilização tem vindo a 

crescer (Figura 1) e, perspetivando-se que esse crescimento se continue a acentuar, é necessário 

estudar as condicionantes ao seu funcionamento. 

Os isoladores compósitos têm como principal vantagem o seu desempenho superior em relação aos 

isoladores tradicionais de cerâmica ou vidro, em condições de poluição. Em Portugal, são atualmente 

utilizados em MT, AT e MAT, maioritariamente em regiões costeiras, onde existe forte poluição salina. 

 

Figura 1 – Número de isoladores poliméricos instalados em linhas de tensão superior a 69 kV, 

extraída de [2]  

 

O efeito coroa consiste na disrupção parcial de um dielétrico gasoso, quando submetido a campos 

elétricos elevados, ocorrendo habitualmente em linhas de alta e muito alta tensão, na vizinhança da 

junção entre o isolador e condutor. A este fenómeno estão associadas interferências em comunicações 

a baixas frequências, ruído audível, perdas energéticas e ainda ao envelhecimento acelerado dos 

isoladores, particularmente acentuado nos que são constituídos por material polimérico [3].  

Este envelhecimento acelerado provocado por efeito coroa é apontado como sendo uma das maiores 

desvantagens na utilização de isoladores poliméricos pois resulta na redução da suportabilidade do 

material, podendo conduzir a falha de isolamento e consequente interrupção do transporte de energia. 
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Posto isto, é importante proceder à deteção de efeito coroa para que sejam tomadas medidas que o 

mitiguem.  

1.2    Objetivos 

O presente trabalho tem o intuito de estudar os métodos de deteção, soluções de mitigação e 

consequências do efeito coroa em isoladores compósitos. 

No corpo do trabalho serão exploradas as consequências do efeito coroa, em particular explicando o 

seu impacto no envelhecimento dos isoladores compósitos. Para tal serão apresentados diversos 

estudos que exploram a experiência de campo com isoladores compósitos, permitindo uma noção mais 

concreta acerca das quantidades de isoladores afetados e da frequência dos diferentes modos de falha. 

Ao compilar relatos de diferentes experiências, pretende-se estabelecer uma relação entre os modos 

de falha dos isoladores compósitos e as regiões geográficas de onde ocorreram. 

No que respeita às diferentes tecnologias de deteção de efeito coroa, serão explorados métodos que 

tiram partido de imagens ultravioleta, antenas recetoras de radiofrequência, recetores de ultrassons e 

ainda através um sensor eletro-ótico de medição de campo elétrico.  

Quanto à mitigação de efeito coroa, será abordada a metodologia de anéis de uniformização do campo 

elétrico (anéis de coroa). 

Para a compreensão da influência dos defeitos mecânicos em isoladores compósitos na ocorrência de 

efeito coroa, será apresentada uma componente experimental, para a qual se contou com a 

colaboração da EDP Labelec. 

1.3      Estrutura 

O presente trabalho encontra-se dividido de acordo com a seguinte estrutura: 

• O capítulo 1 é introdutório na medida em que é feito um enquadramento do tema, são referidos 

os objetivos e é ainda apresentada a estrutura da dissertação. 

• No capítulo 2 faz-se um levantamento das propriedades dos materiais poliméricos relevantes 

para o funcionamento como isolantes bem como um paralelismo entre as características dos 

isoladores compósitos e dos tradicionais de cerâmica e de vidro. Por fim, são apresentados os 

testes laboratoriais mais comuns para avaliação do seu desempenho em condições de poluição 

e desgaste acentuados. 

• No capítulo 3 são referidas as consequências do efeito coroa em isoladores, são descritas e 

comparadas as diferentes metodologias de deteção deste e ainda as soluções que o mitigam. 
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Estes aspetos são em seguida ilustrados pela experiência de serviço com isoladores 

compósitos, baseada em estudos referentes a diversos países. 

• No capítulo 4 é feita uma descrição dos objetivos dos ensaios experimentais, são explicados 

tanto a sua preparação como o procedimento experimental e, por fim, são discutidos os 

resultados obtidos. 

• No capítulo 5 são apresentadas tanto as conclusões retiradas do trabalho realizado, como 

sugestões de trabalhos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

2. Caracterização dos 

isoladores compósitos 

2.1 Propriedades físicas relevantes 

Os materiais poliméricos apresentam diversas características que os tornam uma opção viável como 

isolantes, tais como a elevada suportabilidade dielétrica, hidrofobicidade, maleabilidade, baixo peso, 

custo de produção praticável e ainda elevada suportabilidade mecânica [4], fundamental em isoladores 

de linhas. 

A elevada suportabilidade dielétrica é a característica pela qual estes materiais são considerados bons 

isolantes. 

Uma das mais relevantes vantagens deste tipo de materiais é a sua hidrofobicidade pois, 

contrariamente aos materiais cerâmicos, os materiais poliméricos repelem as partículas de água 

proveniente de chuva ou humidade que se iriam depositar à sua superfície. Esta característica é 

fundamental para isoladores em ambientes de poluição, pois caso se dê acumulação de impurezas na 

superfície do isolador, a presença de água poderia tornar estas últimas condutoras, levando à 

contaminação deste.  

A segurança é uma das características fundamentais, sendo que o facto de os materiais poliméricos 

serem maleáveis é uma grande vantagem, relativamente aos materiais cerâmicos, que são 

quebradiços. Esta propriedade torna-os não só vulneráveis a atos de vandalismo [5], como sujeitos a 

explodir ou quebrar em casos extremos de descargas atmosféricas ou catástrofes naturais, podendo 

desta forma levar à projeção de pedaços a elevadas velocidades e em direções imprevisíveis.  

O baixo peso destes materiais é benéfico para o seu transporte e aplicação em linhas aéreas. Ao 

analisar os dados presentes na Tabela 1, verifica-se que os isoladores compósitos apresentam um 

peso significativamente inferior às restantes soluções, para todas os níveis de tensão. Esta tabela conta 

com dados médios para isoladores compósitos e cadeias de isoladores de vidro, para diferentes níveis 

de tensão, concedidos pela empresa Tecnerga. Note-se que os valores de peso e preço associados ao 

isolador de vidro, foram calculados segundo os dados do modelo E-70-127, cujo datasheet pode ser 

consultado no anexo A. No que respeita aos isoladores compósitos para os níveis de tensão 15 e 30 

kV, devido à sua escassa utilização a nível nacional, estes não são comercializados pela empresa. 
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Tabela 1 – Peso médio dos isoladores compósitos e de vidro, para diferentes níveis de tensão 

Nível de tensão (kV) Compósito Vidro 

15 - 6.8 kg 

30 - 10.2 kg 

60 4.8 kg 20.4 kg 

220 10 kg 71.4 kg 

400 20 kg 129.2 kg 

 

Na Tabela 2, onde se podem observar os preços médios para os diferentes tipos de isoladores, denota-

se que os preços de comercialização dos isoladores compósitos são bastante próximos dos preços dos 

isoladores de vidro, revelando-se assim uma alternativa economicamente viável. À semelhança da 

Tabela 1, os dados contidos na Tabela 2 foram calculados com base em informação concedida pela 

empresa Tecnerga. 

 

Tabela 2 -  Preço médio dos isoladores compósitos e de vidro, para diferentes níveis de tensão 

Nível de tensão (kV) Compósito Vidro 

15 - 20 € 

30 - 30 € 

60 60 € 60 € 

220 200 € 210 € 

400 390 € 380 € 

 

A suportabilidade mecânica é outra característica fundamental mais especificamente nos isoladores 

em suporte de linhas de alta e muito alta tensão, sujeitos a elevadas forças de elongação e torção. 

Atualmente, o corpo de isoladores pode ser fabricado em silicone, epoxy ou EPDM (Ethylene Propylene 

Diene Monomer). Dependendo das características do local de aplicação, o silicone pode ser produzido 

com vista a cumprir com certas características específicas. A nível mundial, o material mais utilizado é 

o silicone (Figura 2), tendo como subtipos mais comuns são LSR (Liquid Silicone Rubber), RTV (Room 

Temperature Vulcanising silicone rubber) e HTV (High Temperature Temperature silicone rubber) [1].  
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Figura 2 – Materiais poliméricos mais utilizados em função de isolamento, extraída de [6] 

  

É importante realçar que os materiais poliméricos estão em constante investigação pelo que é de 

esperar que no futuro surjam novos materiais adequados para a função de isolamento. 

Uma das situações em que ficaram bem patentes as vantagens dos materiais poliméricos, aconteceu 

em diversos locais junto do mar Mediterrâneo, onde os isoladores de vidro em operação estavam 

sujeitos a contaminação associada à atividade agrícola, industrial, e ainda a partículas de areia e 

poeiras provenientes do norte de África [7]. Os anteriores foram substituídos por isoladores poliméricos 

de silicone que revelaram um melhor desempenho ao apresentarem menos falhas de isolamento, 

devido às propriedades hidrofóbicas que impediram a contaminação da sua superfície. Esta 

substituição resultou também numa redução de custos associados à reparação e substituição das 

cadeias de isoladores. 

Para que melhor se possam estudar o desempenho de isoladores cerâmicos e compósitos, é 

fundamental atentar não só nas suas vantagens, mas também nas precauções inerentes à sua 

utilização em certas regiões.  

Alguns tipos de agentes biológicos com tendência a reter partículas de água tais como fungos, líquenes 

ou algas podem vir a desenvolver-se na superfície dos isoladores em ambientes húmidos, levando à 

contaminação dos isoladores. Esta situação pode ainda ter consequências mais dramáticas no caso 

de alguns tipos de isoladores poliméricos, que podem mesmo ser consumidos pelos referidos agentes 

biológicos [1].  

Um outro fator que pode colocar em risco o funcionamento a longo prazo dos isoladores são as regiões 

frequentadas por aves. Os seus excrementos, ao atingir o revestimento dos isoladores criam uma 

camada com elevada concentração de sal e condutividade [1], que tal como os fungos, podem reter 

partículas de água.  
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Estes fenómenos podem ocorrer tanto em isoladores cerâmicos como isoladores compósitos e devem 

ser contrariados ao efetuar limpezas periódicas na superfície dos isoladores.  

2.2 Mecanismos de degradação – Testes laboratoriais 

O envelhecimento dos isoladores é entendido como a perda de propriedades físicas ao longo do tempo, 

reduzindo assim as suas suportabilidades dielétrica e mecânica devido à ação de um ou vários dos 

seguintes agentes: radiação ultravioleta, descargas elétricas, temperaturas elevadas, infiltração de 

água, efeito coroa ou ainda partículas movidas a alta velocidade, devido a ventos fortes ou tempestades 

[8]. 

A compreensão a priori do efeito que os mecanismos de degradação têm nos materiais isolantes é 

possível conduzindo testes laboratoriais em que se aplicam estímulos com efeito equivalente ao 

encontrado nas regiões que se pretendem simular. 

Os testes podem consistir na aplicação de apenas um mecanismo de envelhecimento (testes simples), 

ou na aplicação de vários mecanismos em simultâneo (testes de múltiplo stress), sendo que nestes 

últimos é mais complicado quantificar o efeito de cada agente, individualmente, no envelhecimento. 

O “CEA tracking wheel test” é um teste simples enquadrado na categoria “salt-fog” pois tem como 

objetivo verificar a resistência de um isolador à erosão submetendo-o ao desgaste provocado por um 

spray de água salgada.  

Inicialmente monta-se o isolador na direção radial de uma roda de testes (Figura 3), aplicando-lhe em 

seguida uma tensão (28.6 mm/kV) dependente do comprimento da linha de fuga. Em seguida pode-se 

optar por um de dois procedimentos [8]. 

 

Figura 3 - Isoladores montados na roda de teste, extraída de [50] 
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Monta-se uma resistência de 135 kΩ de forma a limitar as correntes de fuga e aplica-se rotação à roda 

de teste (1 rpm). Durante a primeira rotação de cada sessão borrifa-se a superfície do isolador com 

água salgada, com concentração 0.22 kg/m3. A duração total do teste é 1000 horas, divididas em 

sessões de 4 dias, sendo que no final de cada sessão se seguem 24 horas de repouso [9].  

O procedimento alternativo consiste em fazer girar a roda de teste com um período de 192 s, dividido 

em 4 intervalos diferentes (Figura 4). No primeiro intervalo, o isolador é mergulhado numa mistura de 

água salgada, concentração 1.4 kg/m3, no segundo e quarto intervalo o isolador é deixado em repouso. 

No terceiro intervalo é-lhe aplicada a tensão referida anteriormente. Este teste é também dividido em 

sessões de 4 dias, sendo que no final de cada sessão se seguem 24 horas de repouso. A duração total 

é 1600 horas [9]. 

 

Um outro teste de stress simples é identificado como “CEA salt-fog procedure” e tem como objetivo 

verificar o desempenho de isoladores quando poluídos com partículas de cimento, tendo como intuito 

de simular regiões industriais. 

No início de cada ciclo (duração de 7 horas) os isoladores de teste são cobertos com uma camada de 

cimento em pó, sendo em seguida borrifados com um spray de água salgada. Em seguida, é-lhes 

aplicada uma tensão superior em 10% ao valor de tensão normal de operação. No fim de cada ciclo, 

os isoladores são descarregados, lavados, recobertos de cimento em pó e é aumentada a concentração 

de sal na mistura.  

Quanto à duração do teste caso não seja previamente definido o número máximo de ciclos, termina 

quando tiverem ocorrido falhas de isolamento em todos os isoladores [8]. 

O “CIGRE 5000 hours test” é um teste stress múltiplo criado para simular as condições encontradas 

em regiões de França com elevadas taxas de poluição. Este é dividido em ciclos de 24 horas divididos 

em diversos períodos. Em cada período e com uma tensão aplicada de 13.86 kV, os isoladores são 

Figura 4 - CEA tracking wheel test com 4 regiões, adaptada de [50] 
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submetidos a um stress diferente: chuva desmineralizada, aquecimento, humidificação, irradiância 

solar de 0.9 kW/m2 e uma mistura de água salgada de concentração 7 kg/m3. A duração do teste é 

5000 horas, equivalendo a 10 anos de envelhecimento natural [8]. 

O teste “ENEL 5000 hours test” é uma modificação do teste anterior utilizando condições mais 

rigorosas, com o intuito de simular em laboratório os mecanismos de erosão encontrados em zonas 

com elevada poluição em Itália. É utilizada uma mistura de água salgada com concentração 80 kg/m3 

e a irradiância solar é 1.5 kW/m2 [8]. 

Para que se considere que o isolador passou nos testes, existem determinadas condições que devem 

ser verificadas: 

• Não ocorrer formação de bandas secas  

• Não haver perfuração do material polimérico (Figura 5)  

• A erosão da superfície do material polimérico ser inferior a 30%  

• Nível de salinidade limite ser superior ao mínimo estabelecido em IEC standard 507 [8], para 

os testes em que o nível de salinidade é aumentado progressivamente.  

Caso o isolador não cumpra com pelo menos um destes requisitos considera-se que falhou no teste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Relevância do efeito coroa 

Dentre os mecanismos de degradação referidos, o efeito coroa é apontado como sendo uma das 

principais condicionantes no funcionamento de isoladores compósitos, devido ao papel que este 

representa no envelhecimento prematuro do material polimérico.  

Posto isto, é importante caracterizar o efeito coroa explorando as suas consequências, os modos de 

falha a que está associado e também as metodologias que podem ser adotadas para o detetar e mitigar. 

Figura 5 - Perfuração do material polimérico, extraída de [48] 
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3. O efeito coroa em isoladores 

compósitos 

3.1 Consequências 

A motivação do trabalho de dissertação é o facto de o efeito coroa degradar o material polimérico 

constituinte do isolador ou do seu revestimento, resultando também em ruído acústico, interferências 

em comunicações e perdas de energia. 

O processo de degradação dos materiais é devido essencialmente a reações químicas e tem 

consequências nas propriedades dielétricas e mecânicas [10]. A suportabilidade dielétrica dos materiais 

é reduzida, tornando mais comum a ocorrência de descargas parciais à sua superfície e baixando a 

sua tensão de contornamento. Quanto às alterações mecânicas, o aparecimento de fraturas no material 

polimérico leva à exposição do núcleo de fibra de vidro que fica, desta forma, vulnerável aos agentes 

meteorológicos e às descargas parciais que provocam a sua degradação e carbonização [11]. Estes 

fenómenos resultam num envelhecimento precoce dos materiais e são particularmente graves em 

cadeias de suspensão e amarração de linhas aéreas visto que serão enfraquecidos, o que em casos 

extremos, ao estarem sujeitos a elevadas forças mecânicas, podem mesmo quebrar e levar à queda 

dessas linhas. 

Quanto ao ruído acústico, é causado por colisões entre partículas eletrizadas (eletrões livres e iões) 

criadas pelo efeito coroa e moléculas de ar, produzindo vibração audível nestas últimas [12]. 

Podem ocorrer interferências em comunicações de baixa frequência, tais como sinais de rádio e 

televisão, devida aos sinais elétricos emitidos pelas descargas parciais [13]. 

A este fenómeno estão também associadas perdas de energia sob a forma de calor e ruído. 

3.2 Deteção 

Para que se reduzam o número de falhas no transporte de energia, é fundamental garantir a deteção 

de descargas parciais causadas pelo efeito coroa em fase preliminar [14]. Caso tal não seja conseguido, 

o envelhecimento será cada vez mais acentuado até que ocorram falhas de isolamento e, 

consequentemente, interrupções no fornecimento de energia. 
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A deteção de efeito coroa pode ser conseguida através de câmaras sensíveis a radiação ultravioleta, 

antenas de radiofrequência, sensores de medição de campo elétrico ou ainda sondas recetoras de 

ultrassons. 

O método dominante de deteção de efeito coroa [15] tira partido do facto de este emitir radiação no ar, 

numa gama de comprimentos de onda compreendida entre 210 e 500 nm [16] (Figura 6), existindo 

assim a oportunidade para o desenvolvimento de um filtro passa-banda, a incorporar numa câmara, 

devidamente dimensionado para que seja sensível a radiação UV. 

 

 

 Esta solução seria unicamente fiável para uma utilização apenas durante a noite, uma vez que o sol 

também emite radiação na gama ultravioleta. Para contrariar esta situação, a empresa israelita OFIL 

desenvolveu a gama de câmaras DayCor, incorporadas com um filtro passa-banda mais seletivo, 

permitindo apenas a passagem a comprimentos de onda entre 240 e 280 nm (região a azul 

representada na Figura 6). Esta gama, comummente denominada “solar blind region”, foi escolhida 

devido ao facto de a radiação solar emitida nessa banda ter uma intensidade praticamente nula ao 

alcançar a superfície do nosso planeta, devido à filtragem levada a cabo pela camada de ozono [16]. 

Embora a intensidade da radiação emitida pelo efeito coroa não seja máxima nesta banda, consegue-

se minimizar as interferências nas utilizações diurnas, devido à muito baixa expressão da radiação 

solar, como se pode observar na Figura 7. 

Figura 6 - Gama de comprimentos de onda em que o efeito coroa emite radiação, adaptada 

de [16] 
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Figura 7 – Solar blind region e espectro da radiação solar [Cortesia Labelec] 

 

No que respeita às imagens obtidas pela câmara, a gama DayCor recorre a biespectralidade, isto é, 

através de filtragem e fenómenos de reflexão, separa a radiação incidente em duas componentes 

distintas, uma ultravioleta e outra visível (Figura 8). A radiação UV é depois filtrada para que se excluam 

os comprimentos de onda fora da “solar blind area”, sendo em seguida recebida por um sensor 

adequado. Por outro lado, a radiação visível é recebida por um outro sensor dimensionado para 

processamento de comprimentos de onda desta gama de radiação. Finalmente obtém-se uma imagem 

biespectral, com as duas componentes sincronizadas, conseguida ao utilizar o sinal visível como 

background sobre o qual são impressos os pontos onde ocorrem emissões UV [17].  
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Figura 8 – Esquema de funcionamento de uma câmara biespectral UV, adaptada de [17] 

 

Desta forma é possível ao utilizador detetar visualmente a emissão de radiação UV e 

consequentemente a ocorrência de efeito coroa, permitindo identificar imediatamente a sua localização 

(Figura 9 a)). Caso não se utilizasse este principio de biespectralidade, a inspeção seria 

consideravelmente mais complicada visto que, utilizando apenas um sensor UV, o output seria uma 

imagem contendo pontos de emissão de radiação ultravioleta sobre um background de tonalidades 

escuras difíceis de interpretar, devido à exclusão da radiação visível.  

Note-se que embora o background seja mais frequentemente obtido através da radiação visível, em 

alguns casos é utilizada radiação infravermelha em vez da primeira. Tendo em conta que a imagem de 

fundo tem como intuito a identificação exata e imediata dos locais onde ocorre efeito coroa, caso a 

imagem de infravermelhos defina bem os contornos dos equipamentos elétricos a analisar é possível, 

em simultâneo, realizar uma inspeção termográfica de pontos quentes (Figura 9 b)) possibilitada por 

esta tecnologia [17]. 

 

Figura 9 – Inspeção num isolador de vidro, comparação entre backgrounds de radiação visível e 

infravermelha, extraída de [18] 

 



 

14 

Em alternativa, a deteção de efeito coroa pode ser efetuada utilizando dispositivos de medição de 

radiofrequência. 

A quantificação é feita através de um circuito especificado na norma IEC 60270 (Figura 10) ligado a 

uma antena para receção de frequências de rádio, medindo assim as emissões eletromagnéticas, em 

gamas de frequência elevadas, causadas pelo efeito coroa.  

 

O modelo PDS100 (Figura 11 a)), utilizado maioritariamente na deteção de descargas parciais em 

subestações, é comercializado pela empresa norte-americana Doble. Este aparelho é dimensionado 

para receção na gama entre 50 e 1000 MHz, podendo ser estendida para valores compreendidos entre 

25 e 1900 MHz, caso se utilize uma antena telescópica apropriada (Figura 11 b)), comercializada pela 

mesma empresa.  

 

Figura 11 - sensor Doble PDS100 e antena telescópica, extraída de [19] 

 

Caso se pretenda utilizar os dados medidos pelo sensor em relatórios de inspeção, estes podem ser 

exportados para que possam ser devidamente interpretados e trabalhados, utilizando software 

adequado, tal como foi possível compreender através do contacto com a Doble. 

Figura 10 - Circuito auxiliar, extraída de [49] 
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Uma vez que se sabe que as descargas parciais alteram o campo elétrico na superfície dos isoladores, 

um outro método de deteção é conseguido através de um sensor EO (eletro-ótico) de deteção do campo 

elétrico (Figura 12), protótipo da empresa Kapteos [14]. 

 

O funcionamento do sensor é baseado no efeito de Pockel, pois contém um cristal que produz 

birrefringência (propriedade cristalina relacionada com refração) [20], enviando em seguida um sinal 

via fibra ótica até uma unidade de processamento optoelectrónico. Esta mede o campo elétrico através 

da sua proporcionalidade com o quadrado do índice de refração medido (efeito de Kerr [21]).  

Quando se detetam descontinuidades na leitura, significa que se está na presença de efeito coroa.  

Este efeito foi demonstrado em laboratório ao aumentar, progressivamente, a tensão aplicada numa 

geometria de ponta plano (Figura 13 e Figura 14). A curva a azul representa a tensão aplicada e a 

curva a amarelo representa a tensão de output da unidade de processamento. Neste caso, pode-se 

concluir que o valor de tensão crítica está compreendido entre 19 e 19.7 kV [14]. 

 

Por fim, é referida uma outra metodologia de deteção de efeito coroa que tira partido do facto de as 

descargas parciais associadas a este fenómeno provocarem a vibração das moléculas de ar a várias 

frequências (nomeadamente, a frequências elevadas). Desta forma, é possível proceder à deteção de 

efeito coroa utilizando uma sonda calibrada para deteção de ultrassons que em seguida os converte 

para um intervalo de frequências audível, como é o caso dos aparelhos da gama Ultraprobe (Figura 

Figura 14 - Tensão aplicada 19.7 kV, 

extraída de [14] 

(ocorre efeito coroa) 

 

Figura 13 - Tensão aplicada 19 kV, 

extraída de [14] 

(não ocorre efeito coroa) 

 

Figura 12 - Sensor eletro-ótico, extraída de [14] 

(dimensões expressas em mm) 
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15), sensíveis a frequências compreendidas entre 20 e 100 kHz [22], comercializados pela empresa 

holandesa UE Systems. 

 

Figura 15 – Sonda Ultraprobe 10,000, extraída de [23] 

 

Para além do efeito coroa, fenómenos tais como tracking e arcos elétricos emitem ultrassons 

característicos, que após a conversão efetuada pela sonda, podem ser identificados pelo utilizador 

através da sua audição. Por outro lado, após a gravação destes sons, pode também ser utilizado um 

software de análise espectral, sendo particularmente útil quando a interpretação direta é dúbia, 

garantindo assim uma maior confiança nos resultados. Alguns dos dispositivos mais recentes permitem 

realizar esta análise espectral no terreno [22]. 

Uma das limitações desta tecnologia prende-se com o facto de as medições terem de ser efetuadas a 

curtas distâncias, sendo que o alcance máximo das sondas Ultraprobe 10,000 e 15,000 é cerca de 10 

metros, tal como foi possível compreender através do contacto com a UE Systems. Este valor pode ser 

duplicado recorrendo a um UWC (Ultrasonic Waveform Concentrator), sendo particularmente útil para 

a inspeção de isoladores de linha, como se pode observar na Figura 16. 
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Figura 16 - Ultraprobe 10,000 equipada com UWC, extraída de [22] 

 

Como referido anteriormente, é possível ao utilizador diferenciar os fenómenos detetados, utilizando o 

seu sentido de audição, associando cada fenómeno a um som padrão.  

Por exemplo, sabe-se que o som convertido pela sonda na presença de efeito coroa é um zumbido 

uniforme. Tal é corroborado através da análise espectral, onde se verifica que os picos das harmónicas 

aparecem igualmente espaçados [22]. 

No que respeita ao tracking, é caracterizado por sons semelhantes a disparos, representados por picos 

espaçados de forma não uniforme no tempo [24]. 

Finalmente, a ocorrência de arcos elétricos é representada por sons semelhantes a explosões, que no 

domínio do tempo são assinalados por diversos picos, entre os quais o espaçamento é praticamente 

nulo [24]. 

 

 Comparação das metodologias de deteção 

Após a exploração de cada um dos métodos de deteção de efeito coroa, para que estes possam ser 

devidamente comparados, elaborou-se a Tabela 3. A sua elaboração apoiou-se em dados obtidos 

através de contacto via e-mail com as empresas UE Systems, Kapteos e Doble. 

São abordados aspetos tais como a exatidão e alcance da metodologia e a sua vulnerabilidade perante 

ruído audível, especifica-se também quais das metodologias requerem uma linha direta de visão para 

o aparelho a inspecionar bem como a possibilidade de salvaguardar os dados obtidos e possível 

incorporação em relatórios. Finalmente, é abordada a possibilidade de integração com outras técnicas 
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de inspeção complementares, para uma inspeção pedestre, de automóvel ou aérea. 

Quanto à dependência de condições atmosféricas, embora seja um fator relevante optou-se por não a 

incluir na Tabela 3, pois as quatro metodologias abordadas apresentam um comportamento 

semelhante. Na presença de precipitação, a deteção de efeito coroa é desaconselhada pois a 

deposição de gotas de chuva em isoladores em tensão pode provocar a ocorrência de efeito coroa [25]. 

Este fenómeno leva a que não se consiga concluir se o efeito coroa detetado é devido apenas à chuva, 

ou se iria também ocorrer em tempo seco, devido ao envelhecimento ou defeito dos materiais. Tendo 

em conta que esta situação pode também ocorrer em condições de nevoeiro ou percentagens de 

humidade muito elevadas, a deteção de efeito coroa é desaconselhada também nestas situações, 

independentemente da metodologia adotada. 

Uma outra característica transversal às quatro metodologias prende-se com o facto de nenhuma destas 

requerer contacto físico com o sistema elétrico a inspecionar. Este é um detalhe benéfico pois ao 

preferir tecnologias não-invasivas está-se a garantir que as inspeções decorrem com melhores 

condições de segurança.  

O alcance de medição, considera-se como sendo o afastamento máximo, que garanta correta deteção 

de efeito coroa, entre o aparelho de inspeção e o sistema elétrico a inspecionar.  

No que respeita à exatidão, considera-se que uma metodologia tem exatidão elevada caso o utilizador 

consiga identificar claramente o local de ocorrência de efeito coroa. Por outro lado, entende-se que 

uma metodologia de exatidão reduzida apenas permite indicar uma região, de forma mais incerta, onde 

ocorre efeito coroa. Este é um fator determinante do ponto de vista financeiro, pois ao garantir uma 

deteção exata, pode-se especificar a área a ser revista pelas equipas de manutenção (Figura 17), 

tornando assim o processo mais rápido e menos dispendioso.  

 

Figura 17 – Efeito coroa num isolador de vidro, detetado por uma câmara DayCor II, da empresa OFIL 

[Cortesia Labelec] 
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Um outro aspeto em que as metodologias podem ser comparadas é quanto à necessidade de uma 

linha de visão livre de obstáculos, até ao elemento a inspecionar. Tal é requerido tanto pelas câmaras 

UV como pelo sensor da Kapteos, enquanto que, por outro lado, as sondas de ultrassons e as antenas 

de radiofrequência têm a vantagem de admitir a existência de obstáculos (árvores, por exemplo) entre 

estes e o elemento a ser inspecionado. 

Um outro ponto de comparação entre as diferentes tecnologias é a influência de ruído audível na 

deteção de efeito coroa. Este é um ponto importante pois pode ser condicionante tanto para inspeções 

em meios urbanos, de elevada poluição sonora, como para a possibilidade de realização de deteção a 

bordo de um veículo motorizado, isto é, um aparelho cujos resultados sejam afetados por ruído audível 

não pode, por exemplo, ser utilizado a bordo de um helicóptero. 

Entende-se que uma metodologia é integrável em relatórios de inspeção caso permita a obtenção de 

backup num formato que possa ser incorporado nesses mesmos relatórios (fotografias ou gráficos). No 

caso dos aparelhos que realizam deteção de efeito coroa recorrendo a ultrassons, estes permitem 

apenas a obtenção de gravações dos sons detetados, o que não permite a sua integração em relatórios 

impressos. Contudo, este backup pode revelar-se bastante útil, pois permite a posterior análise 

espectral dos sons gravados, caso a sua interpretação aquando a inspeção seja dúbia. 

A hipótese de integração de um método de deteção com diferentes tecnologias, num mesmo aparelho, 

é um importante aspeto do ponto de vista empresarial, pois permite uma deteção de defeitos mais 

completa associada a uma redução das viagens necessárias e do número de aparelhos individuais de 

inspeção. A partir do contacto com a EDP Labelec foi possível ter conhecimento da possibilidade de 

integração de câmaras UV e IV numa gimball, tal como descrito no anexo B. 

Foi também efetuada uma análise dos preços das diferentes soluções abordadas. O preço de venda, 

por parte da empresa OFIL, da câmara UV ROMpact Daycor é 18.500 €. No que respeita aos preços 

praticados pela Kapteos, o valor a pagar por um conjunto de uma sonda e sensor é 25.000 €. Quanto 

ao método de deteção via ultrassons, a UE Systems comercializa os modelos Ultraprobe 10,000 e 

Ultraprobe 15,000 a 9.995 € e 13.995 €, respetivamente, sendo que, caso haja a necessidade de 

aumentar o alcance destas sondas, o preço de venda do UWC é 1.345 €. Finalmente, para deteção de 

efeito coroa através de RF, o aparelho PDS100 é comercializado pela Doble pela quantia de 13.530 €, 

existindo também a hipótese de aluguer. 
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Tabela 3 - Comparação das metodologias de deteção 

 Metodologias de deteção 

 Ultravioleta Sensor Kapteos Ultrassons Radiofrequência 

Alcance de 

medição 
Elevado (50-150m) Elevado (100m) Reduzido (5-20m) Reduzido 

Exatidão Alta Alta Baixa Baixa 

Necessária linha 

de visão 
Sim Sim Não Não 

Dependente de 

ruído audível 
Não Não Sim Sim 

Integrável em 

relatórios 
Sim Sim Não Sim 

Backup Fotografia ou vídeo Aquisição de sinal 
Gravação de sons 

registados 
Gráficos 

Tipo de 

Inspecção 

Terrestre/Aérea 

(helicóptero) 

Terrestre/Aérea 

(helicóptero) 
Terrestre Terrestre 

Integração com 

outras 

tecnologias 

Combinação com 

uma câmara IV 

(numa gimball) 

Não Não 

Combinação com 

sensor acústico 

(Doble DFA300) 

Preço 

OFIL 

ROMpact Daycor: 

18.500 € 

Kapteos 

EOprobe + 

EOsensor: 25.000 € 

UE Systems 

UP10000: 9.995 € 

UP15000: 13.995 € 

UWC: 1.345 € 

Doble 

PDS100: 13.530 € 

 

Notas adicionais 

Preço da gimball 

SWE-400: 290.000 

€ 

O sensor deve ser 

calibrado a cada 2 

anos 

--- 

Metodologia 

apropriada para 

subestações 

PDS100 disponível 

para aluguer 
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3.3 Soluções de mitigação 

Um dos fenómenos que leva a campos elétricos elevados, causadores de efeito coroa, é a distribuição 

não-uniforme de tensão ao longo das cadeias de isoladores. Isto leva a que o campo elétrico seja 

superior na vizinhança de alguns isoladores, excedendo o valor de campo elétrico crítico. Por exemplo, 

numa cadeia de isoladores com mais de 20 elementos, caso existisse distribuição uniforme de tensão, 

cada isolador ficaria sujeito a 5% da tensão total. Porém, tal não acontece, sendo que, neste caso, a 

queda de tensão aos terminais do isolador mais próximo do condutor pode atingir 10% da tensão total, 

ficando o isolador mais afastado sujeito apenas sujeito a 2% [26]. Este fenómeno leva a que o efeito 

coroa ocorra maioritariamente em redor do terminal da cadeia de isoladores mais próximo do condutor, 

onde o campo elétrico assume valores mais elevados, como se pode observar nas Figura 18 a) e b). 

 

Figura 18 – Deteção de efeito coroa num isolador compósito, utilizando uma câmara UV [Cortesia 

Labelec] 

 

A não-uniformidade está bem patente na Figura 19, onde se podem verificar as distribuições de campo 

elétrico e tensão ao longo de um isolador (comprimento 3 m). Na zona de tensão mais elevada (perto 

do condutor), verificam-se campos elétricos elevados tanto junto ao encapsulamento entre as saias do 

isolador (curva azul) como na superfície de cada saia (curva verde), tal como indicam as setas azul e 

verde. 
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Figura 19 - Distribuição do campo elétrico e tensão, ao longo do isolador, extraída de [26] 

 

Para contrariar esta situação, podem ser utilizados anéis de coroa (também denominados anéis de 

regularização [27]) com o objetivo de evitar as regiões de campo elétrico mais elevado na vizinhança 

dos isoladores. Estes acessórios podem apresentar diversas geometrias e dimensões (Figura 20) 

consoante a tensão nos condutores e as características do isolador onde se pretende que sejam 

incorporados. O seu dimensionamento tem como base software que recorre a métodos de elementos 

finitos [26] e que, ao utilizar algoritmos de otimização, permite simular a redistribuição de campo elétrico 

tendo em conta o número de anéis de coroa e as características dos restantes elementos elétricos, 

encontrando assim a melhor solução [28].  

 

Figura 20 – Anéis de coroa dimensionados para 220 kV e 400 kV em a) e b), respetivamente 
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No que diz respeito à quantidade de anéis de coroa a aplicar em cada isolador, varia consoante a 

tensão a que este está sujeito.  

Tendo em conta que o máximo de campo elétrico pode ser significativo para tensões superiores a 220 

kV e ocorre junto do terminal mais próximo do condutor, é na vizinhança dessa região que o primeiro 

anel de coroa é montado. Por outro lado, pode existir também um outro pico de campo elétrico, embora 

menos intenso que o primeiro, junto do terminal da ligação entre a cadeia e o poste, significativo nas 

linhas de 400 kV, sendo que neste caso é habitualmente aplicado na região um segundo anel de coroa. 

Note-se que os valores de tensão apresentados são os limites mais comuns, a nível nacional, a partir 

dos quais estes dispositivos são utilizados. Todavia, podem ser encontrados anéis de coroa fora dos 

intervalos indicados, embora seja menos frequente, tal como foi possível compreender através do 

contacto com a Tecnerga.  

Em alguns casos, os anéis de coroa são concebidos com um formato específico que lhes permita 

funcionar também como haste de descarga, tal como o observado na Figura 21. Para que tal seja 

possível, é aplicada uma haste de descarga no terminal junto ao poste de modo a que, em caso de 

contornamento da cadeia, a descarga ocorra através do intervalo de ar entre o anel e a haste de 

descarga, em vez ocorrer à superfície do isolador [29]. Assim garante-se que o arco elétrico não ocorre 

à superfície do isolador, reduzindo significativamente os danos causados e prevenindo eventuais 

quedas do condutor associadas à quebra deste [30]. 

 

Figura 21 – Haste de descarga e anel de coroa montados em isoladores poliméricos [Cortesia 

Labelec] 

 



 

24 

Caso o dimensionamento ideal para uma dada cadeia de isoladores implique que os anéis de coroa 

tenham dimensões reduzidas, não podendo desempenhar o papel de haste de descarga, pode-se optar 

pela utilização simultânea de anel e haste de descarga, tal como se observa na Figura 22. 

 

Figura 22 – Arco elétrico num isolador compósito equipado com um par de anéis e hastes de 

descarga, extraída de [29] 

 

Na Figura 23 encontra-se um gráfico referente ao mesmo isolador da Figura 19, mas com a nuance de 

lhe ter sido aplicado um anel de coroa junto à extremidade do condutor. Por comparação dos dois 

gráficos, verifica-se que a utilização do anel de coroa levou à redução do máximo de campo elétrico 

tanto à superfície das saias como na região entre cada saia do isolador. As principais alterações 

aconteceram na região mais perto do condutor, onde o anel foi aplicado, não surtindo efeito na outra 

extremidade, onde o máximo de campo elétrico se manteve.  

 

 

Figura 23 – Ação do anel de coroa na distribuição do campo elétrico e tensão, ao longo do isolador, 

extraída de [26] 
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3.4 Experiência de serviço com isoladores compósitos 

No que respeita à experiência com isoladores compósitos, para que o presente capítulo seja 

devidamente enquadrado no tema de dissertação, começa-se por fazer uma abordagem acerca dos 

diferentes modos de falha de isolamento devido a efeito coroa. 

Como referido no capítulo 2, a ocorrência de efeito coroa resulta num envelhecimento acelerado do 

material isolante. Caso não sejam tomadas medidas preventivas, a diminuição das suportabilidades 

elétrica e mecânica do isolador pode conduzir a falhas de isolamento de diferentes tipos, tais como 

brittle fracture, flashover ou flashunder. 

A ocorrência de descargas parciais, à superfície de isoladores compósitos, provoca reações químicas 

no núcleo de fibra de vidro, que culminam na formação de um ácido que o degrada. Desta forma, a 

suportabilidade do material vai sendo reduzida ao longo do tempo, podendo resultar numa brittle 

fracture (Figura 24 a)), que consiste numa quebra parcialmente inelástica do núcleo, provocando a 

rotura do isolador [31]. 

 

Figura 24 – Brittle e non-brittle fractures em a) e b), respetivamente. Imagens extraídas de [32] e [33] 

 

Caso não sejam tomadas medidas preventivas, as descargas parciais, associadas a efeito coroa, vão 

aumentando de intensidade ao longo do tempo, podendo, em casos extremos, resultar num arco 

elétrico (flashover).  

Em alguns casos o envelhecimento resulta na perfuração do material polimérico, permitindo a 

deposição de gotículas de água proveniente de precipitação junto do núcleo, potenciando a ocorrência 

de arcos parciais interiores. Tendo em conta que a intensidade destes aumenta com o passar do tempo, 

este fenómeno pode mesmo resultar num contornamento interno do isolador, também denominado 

flashunder [34]. 

Em seguida, será apresentada uma perspetiva relativamente à experiência de serviço com isoladores 

compósitos, com base em estudos, nos EUA, China, Portugal e Austrália. 

Os EUA foram um dos países pioneiros na utilização de isoladores compósitos pelo que, do grupo de 
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países referido, este é o que oferece dados mais concretos e confiáveis devido à sua vasta utilização 

no horizonte temporal. 

No caso da China, foi instalado um número significativo de isoladores compósitos há cerca de 15 anos 

[33]. 

Em Portugal os isoladores compósitos começaram a ser utilizados mais tardiamente, por volta de 2007, 

por parte da REN. 

Por fim, no que respeita à Austrália, os isoladores compósitos começaram a ser aplicados em linhas 

no final da década de ’80 [35]. No entanto, existe um grande entrave à sua utilização neste país, devido 

ao ataque de aves ao material polimérico, tal como será explorado no Anexo D. 

 

 Isoladores compósitos nos EUA 

Motivado pela ocorrência de falhas em isoladores compósitos nos EUA (Figura 25), nos níveis de 

tensão 115 kV, 132 kV e 138 kV, o EPRI começou em 2006 a conduzir um estudo com o intuito de as 

compreender para que, posteriormente, pudessem ser evitadas [36].  

 

Figura 25 – Algumas das falhas registadas pelo EPRI nos EUA, extraída de [37] 

 

Notou-se que grande parte dos isoladores onde se registaram falhas apresentavam sinais de 

envelhecimento. Ao ter em conta que os isoladores compósitos nos EUA começaram a ser largamente 

utilizados na década de ’80 [38], pode-se concluir que este envelhecimento ocorreu prematuramente 

(Figura 26), uma vez que se previa que o seu tempo de vida fosse cerca de 30 anos [39]. 
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Figura 26 – Número de falhas por ano em isoladores compósitos nos EUA, extraída de [36]  

 

O estudo evoluiu no sentido de investigar as possíveis causas deste envelhecimento prematuro. Para 

isso, começou-se por fazer então uma análise mais específica dos modos de falha (Figura 27).  

Verificou-se que as falhas mais frequentes ocorreram devido a brittle fracture e flashunder que, tal como 

flashover, podem ser devidos a efeito coroa.  

Embora se tenha revelado uma falha pouco frequente, registaram-se também alguns casos de 

destruição do núcleo devido a descargas parciais, que pode ficar a dever-se também à ocorrência de 

efeito coroa. 

Com menos significado, registaram-se as ocorrências de falhas mecânicas diversas e a separação 

entre o núcleo e o terminal do isolador (rod pullout from end fitting). 
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Figura 27 – Modos de falha de isoladores compósitos nos EUA, extraída de [37] 

 

Os investigadores atentaram então nos isoladores das linhas de 115 kV e 138 kV, efetuando-se a 

deteção de efeito coroa, recorrendo a uma câmara UV. Os quatro tipos de isoladores instalados nas 

referidas linhas foram analisados, sendo que as inspeções revelaram efeito coroa em três dos tipos, 

num número significativo de exemplares, localizado principalmente na vizinhança do terminal de junção 

com o condutor. Nos casos em que se detetou a ocorrência de efeito coroa, aplicaram-se anéis de 

coroa, seguida de uma nova inspeção. Verificou-se que a sua aplicação eliminou totalmente o efeito 

coroa, em todos os isoladores em que foram aplicados [36]. 

Seguidamente, efetuou-se uma simulação da distribuição de campo elétrico na vizinhança dos 

isoladores sem anéis de coroa aplicados, para os diferentes designs anteriormente inspecionados, tal 

como se pode observar na Figura 28. Na simulação, as cores azul e vermelha são representativas dos 

valores de campo elétrico menos e mais intensos, respetivamente, sendo que a cor laranja corresponde 

aproximadamente ao valor de campo elétrico limiar de efeito coroa (campo crítico). As simulações 

corroboraram os resultados obtidos nas inspeções ultravioleta, visto que se detetou efeito coroa em 

três dos quatro tipos [37]. 
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Figura 28 – Simulação da distribuição de campo elétrico nos quatro tipos de isoladores compósitos, 

extraída de [37] 

 

Em seguida, alguns dos isoladores foram removidos de serviço e sujeitos a uma inspeção visual. 

Denotou-se que os isoladores que revelaram maiores sinais de envelhecimento eram os mesmos onde, 

anteriormente, se detetou efeito coroa [37], pelo que se pode concluir que este é a principal causa de 

envelhecimento prematuro, que por sua vez é o responsável pelas falhas registadas em isoladores 

compósitos dos níveis de tensão referidos. 

Posto isto, ao ter em conta a mitigação de efeito coroa possibilitada pela aplicação de anéis de coroa, 

verifica-se que este é um caso em que pode ser benéfica a utilização destes acessórios para os níveis 

de tensão de 115 kV, 132 kV e 138 kV.  

 

 Isoladores compósitos na China 

Mais tardiamente que nos EUA, a utilização de isoladores compósitos na China deu-se em finais da 

década de ’90, sendo que entre 1996 e 2006, o seu número aumentou exponencialmente de cerca de 

50 mil para 2.2 milhões. No ano de 2009, eram já o tipo de isolador mais utilizado, representando 36% 

de todos os isoladores instalados, face aos 35% e 29% de isoladores cerâmicos e de vidro, 

respetivamente [33]. Ao ter em conta a sua crescente importância no sector energético chinês, foram 

conduzidos estudos no sentido de compreender os seus modos de falha. 

Um dos estudos desenvolvido nesta temática, foi conduzido pelo professor Guan Zhicheng, da 

universidade de Tsinghua em Shengzhen. O estudo passou pela contabilização e investigação das 

falhas ocorridas entre 2000 e 2006, tal como se pode observar no gráfico da Figura 29 [33]. 
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Figura 29 – Modos de falhas ocorridas em isoladores compósitos, na China, adaptada de [33] 

 

Ao analisar o gráfico, denota-se que 69% dos defeitos estão relacionados com defeitos no fabrico ou 

com envelhecimento de isoladores pois, tal como referido anteriormente, uma brittle fracture é um modo 

de falha que resulta do envelhecimento de isoladores, que por sua vez é acelerado na presença de 

efeito coroa. 

Ao fazer uma análise quantitativa dos modos de falha ocorridos no período sobre o qual se debruçou 

o estudo, pode-se verificar que a sua proporção é bastante reduzida, pois ocorreram falhas em 58 

isoladores compósitos de um total de 2.2 milhões instalados. Por outro lado, ao ter em conta que a 

maior parte destes foi aplicada em linhas do sistema elétrico chinês há cerca de uma década, para que 

se retirem conclusões mais precisas, será necessária uma experiência de serviço de maior duração, 

para a qual os próximos anos irão contribuir de forma fulcral [40].  

 

 Isoladores compósitos em Portugal 

No que respeita à utilização de isoladores compósitos de linha em Portugal, estes começaram a ser 

utilizados pela REN em 2007 (Tabela 4), sendo atualmente utilizados também por parte da EDP 

Distribuição em linhas de MT, AT e MAT.  
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Tabela 4 – Número de isoladores compósitos nas linhas da REN 

Linhas de 150 kV Linhas de 220 kV Linhas de 400 kV 

Designação / Número Designação / Número Designação / Número 

Palmela - Fernão Ferro4/Seixal/Lusosider 6 Rio Maior - Trajouce Nd Lavos - Rio Maior 36 

Sacavém - Porto Alto 369 Carvoeira - Trajouce 318 Pego - Rio Maior 24 

Sabóia - Tunes 1 Nd Fanhões - Alto Mira 3 504 Recarei - Rio Maior 2 Nd 

Portimão - Tunes 1 238 Fanhões - Alto Mira 3 / Carriche 156 Batalha - Ribatejo 30 

Sines - Tunes 2 Nd Alto Mira - Carriche / Trajouce 258 Palmela - Fanhões 124 

Portimão - Tunes 2 238 Fanhões - Carriche 564 Central de Setúbal - Palmela 3 246 

Sines - Ermidas do Sado 117 Fanhões - Sacavém 2 360 Central de Setúbal - Palmela 4 246 

Ermidas do Sado - Ferreira do Alentejo 255 Alto Mira - Carriche 354 Palmela - Ribatejo Nd 

Palmela - Setúbal 1 150 Alto Mira - Sete Rios 146 Alto Mira - Ribatejo 177 

Palmela - Setúbal 2 144 Carregado - Carriche / Sacavém 780 Fanhões - Alto Mira 4 177 

Palmela - Fernão Ferro 1 498 Carregado - Sacavém 750 Central de Setúbal - Palmela 1 252 

Palmela - Fernão Ferro 2 498 Carregado - Carriche 942 Central de Setúbal - Palmela 2 252 

Palmela - Quinta do Anjo 350 Carregado - Rio Maior 1 195 Palmela - Fanhões 700 

Palmela - Monte da Pedra 300 Carregado - Rio Maior 2 253 Central de Sines - Sines 2 3 

Monte da Pedra - Sines Nd Carregado - Rio Maior 3 241 Central de Sines - Sines 3 18 

Palmela - Fernão Ferro 4 600 Carregado - Seixal 1080 Central de Sines - Sines 4 18 

Fernão Ferro - Quinta do Anjo 300 Fanhões - Trajouce 1220 Batalha - Ribatejo 324 

Central de Sines - Sines 1 408 Carregado - Santarém 12 Central de Sines - Sines 2 339 

Caniçada - Pedralva 1 36 Pereiros - Batalha 2 12 Palmela - Ribatejo 1214 

Caniçada - Pedralva 2 36 Carregado - Santarém 1600 Rio Maior - Alto Mira 478 

Caniçada - Vila Fria 1 18 Alto Mira - Sete Rios 216 Palmela - Fanhões 430 

Fernão Ferro - Trafaria 1 330 Santarém - Zêzere 12 Sines - Portimão 3 384 

Fernão Ferro - Trafaria 2 330 Carregado - Seixal 39 Rio Maior - Alto Mira 3 

Porto Alto - Palmela 1 318 Carregado - Fanhões 3 Nd Central de Sines - Sines 3 288 

Porto Alto - Palmela 2 372 Fanhões - Carriche 2 Nd Central de Sines - Sines 4 288 

Sines - Ourique 1 12 Santarém - Zêzere 570 Palmela - Sines 2 456 

Sines - Ourique 2 12 Castelo Branco - Ferro 1 6 Palmela - Sines 3 512 

Palmela - Évora 246   Fernão Ferro - Ribatejo 2148 

    Batalha - Pego 18 

       Nd – dados não disponíveis  

 

Batalha - Ribatejo 18 

 Paraimo - Batalha 18 

 

Alto Lindoso - Pedralva 32 

Ramal da LPM.SN3 para Fanhões 2220 

Palmela - Fernão Ferro 5 882 

 

Devido ao seu bom desempenho em condições de poluição, os isoladores compósitos, em território 

nacional, são utilizados maioritariamente em regiões costeiras, de forma a que se tire partido das suas 
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propriedades em condições de poluição salina e humidade acentuadas, tal como se pode observar na 

Figura 30. 

 

Figura 30 – Localização das linhas da REN em que são utilizados isoladores compósitos 

 

Através do contacto a EDP Labelec foi possível ter conhecimento de um caso recente em que ocorreu 
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envelhecimento precoce de um isolador compósito em funcionamento numa linha aérea.  

Tal como se pode observar na Figura 31, ocorreram perfurações na bainha, perto da zona de colagem 

do material polimérico. Note-se que, para facilitar o estudo deste caso, o material polimérico foi cortado 

na mesma direção das fraturas, através da colagem, pelo que estas se tornam menos evidentes na 

figura referida. 

 

Figura 31 – Perfurações no material polimérico do isolador 

 

Suspeita-se que tal tenha acontecido sucedido devido à ocorrência de efeito coroa. Tal é apoiado pelo 

facto de as danificações no material polimérico terem sido causadas na bainha junto das primeiras 

saias (do lado do terminal de junção com o condutor). Como referido anteriormente, ao ter em conta 

que a distribuição da tensão ao longo do isolador é não uniforme, é junto do condutor que se registam 

os valores mais elevados de campo elétrico, potencialmente causadores de efeito coroa. 

Tais perfurações permitiram entrada de gotículas de chuva que, ao serem acumuladas no interior do 

material polimérico, aceleraram o processo de degradação do núcleo (Figura 32).  

 

Figura 32 – Desgaste do núcleo quebrado do isolador compósito 
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A certa altura, o desgaste acelerado do núcleo levou a que a suportabilidade mecânica fosse de tal 

forma reduzida que o isolador deixou de suportar as forças de elongação a que estava sujeito 

resultando numa quebra junto da região onde tinham ocorrido inicialmente as perfurações no material 

polimérico. No entanto, não causou a queda da linha pois esta estava sustentada por uma dupla 

amarração, tendo ficado presa a esse suporte apenas pelo outro isolador do par. 

Na Figura 33, podem ser observados os fragmentos resultantes da quebra do núcleo, depois de lhes 

ter sido retirado o material polimérico, sendo notórias as semelhanças com algumas das falhas 

registadas pelo EPRI, na Figura 25. De facto, em b) encontra-se o terminal do lado do condutor com 

um fragmento do núcleo, onde são assinaladas as regiões onde a quebra se deu de forma inelástica, 

sendo por isso considerada uma brittle fracture, suportando a hipótese de que esta falha ficou devida 

a efeito coroa.  

 

Figura 33 – Extremidades do núcleo do lado do suporte e do condutor, respetivamente 
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4. Ensaios experimentais 

4.1 Experiência 1 - Deteção de efeito coroa num isolador 

compósito  

 Objetivos 

Os ensaios em seguida descritos tiveram o intuito de realizar deteção de efeito coroa, utilizando uma 

câmara ultravioleta, num isolador compósito (Figura 34) de média tensão produzido pela empresa 

francesa Sediver.  

O isolador esteve armazenado nas instalações da Labelec durante cerca de 6 anos e nunca foi utilizado 

nem submetido a tensão. Assim, pode-se estudar o efeito deste armazenamento prolongado nas 

propriedades do isolador. 

No estudo realizado foram também aplicados defeitos mecânicos ao isolador, com o intuito de tirar 

conclusões acerca da sua influência na ocorrência de efeito coroa à sua superfície. 

 

Figura 34 - Isolador compósito utilizado na experiência 1 

 

 

 Preparação dos ensaios 

Para tornar possível a deteção de descargas utiliza-se a câmara ultravioleta da gimball SWE-400, da 

empresa sueca SweSystem, cujo datasheet pode ser consultado no anexo C. Esta é montada num 
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bastidor (Figura 35 a)) juntamente com a respetiva alimentação e uma unidade de processamento de 

sinal que serve de interface entre a gimball e o monitor e computador. Para o controlo da gimball é 

utilizado um comando manual.  

Ao utilizar o software fornecido pela mesma empresa, WebcamViewer e VideoView podem ser 

guardados em tempo real, respetivamente, vídeos e fotografias diretamente no disco rígido de um 

computador (Figura 35 b)).  

 

Figura 35 - Aparelhos utilizados nos ensaios 

 

O comprimento da linha de fuga do isolador mede 390 mm e tendo como base dados de dois fabricantes 

distintos, estima-se que este está dimensionado para funcionamento entre 10 e 12 kV [41] [42]. 

No que respeita ao procedimento experimental, o isolador é inicialmente testado a seco e sem defeitos 

mecânicos. Em seguida, antes da aplicação de defeitos mecânicos, e para testar a influência da 

redução do comprimento da linha de fuga, é-lhe aplicado um fio de cobre junto da extremidade 

condutora. A aplicação de defeitos mecânicos passa pela perfuração, corte e recorte das saias do 

isolador. Para testar as propriedades hidrofóbicas e o seu desempenho em ambiente húmido, 

combinam-se algumas das condições referidas anteriormente com a aplicação de água na superfície 

do isolador. 
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 Condução dos ensaios 

O procedimento experimental foi conduzido no laboratório de média tensão da EDP Labelec, em 

Sacavém, em três sessões diferentes (23/09/2016, 30/09/2016 e 03/10/2016). Este foi dividido em nove 

ensaios distintos: 

• Ensaio 1 - Isolador seco, sem defeitos 

• Ensaio 2 - Isolador seco, com fio de cobre até junto da extremidade da 1ª saia 

• Ensaio 3 - Isolador molhado com água 

• Ensaio 4 - Isolador seco com perfuração (1ª saia)  

• Ensaio 5 - Isolador seco com perfuração (1ª saia) e corte (4ª saia)  

• Ensaio 6 - Isolador molhado com perfuração (1ª saia) e corte (4ª saia)  

• Ensaio 7 - Isolador molhado com perfuração (1ª saia) e corte (4ª saia) 

• Ensaio 8 - Isolador seco com perfuração (1ª saia) e recorte (4ª saia) 

• Ensaio 9 - Isolador molhado com perfurações (1ª, 2ª e 3ª saias) e recorte (4ª saia) 

• Ensaio 10 - Isolador seco com perfurações (1ª, 2ª e 3ª saias) e recorte (4ª saia) 

 

Em cada um dos ensaios o isolador foi sujeito a diversas tensões AC, obtendo-se para cada caso uma 

imagem ilustrativa obtida através da câmara UV da gimball. Registou-se também para cada caso a 

ocorrência ou não de efeito coroa, sendo que em caso afirmativo se revela a imagem obtida pela 

câmara UV para 20 kV, tal como se pode observar na Tabela 5. 

No que respeita ao ensaio 6, pretendia-se que o teste decorresse com o isolador molhado, no entanto, 

após a aplicação de água na sua superfície, uma maior demora na aplicação de tensão levou a que o 

isolador tivesse repelido a água da sua superfície, conduzindo a resultados semelhantes aos obtidos 

no ensaio 5, não estando, por este motivo, presente na Tabela 5. Posteriormente, conduziu-se o ensaio 

7, tendo o cuidado de se evitar o tempo de espera que condicionou o ensaio anterior.  
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Tabela 5 - Resultados da experiência 1 
 

Novo Defeito Imposto Ensaio 
Tensão 
Aplicada 

(kV) 

Descarga 
Parcial 

Deteção (20 kV) 

Não 
Ensaio 1 - Isolador seco, sem 
defeitos 

5, 10, 12, 14, 
18, 20, 23 

Não Não 

 

Ensaio 2 - Isolador seco, com fio 
de cobre até junto da extremidade 
da 1ª saia  

5 Não 

 

10 Sim 

15 Sim 

20 Sim 

23 Sim 

Não 
Ensaio 3 - Isolador molhado com 
água 

5 Não 

 

10 Sim 

15 Sim 

20 Sim 

23 Sim 

 

Ensaio 4 – Isolador seco com 
perfuração da 1ª saia 

5, 10, 15, 20, 
23 

Não Não 

 

Ensaio 5 - Isolador seco com 
perfuração (1ª saia) e corte (4ª 
saia) 

5, 10, 15, 20, 
23 

Não Não 

Ensaio 7 - Isolador molhado com 
perfuração (1ª saia) e corte (4ª 
saia) 

10 Sim 

 

15 Sim 

20 Sim 

 

Ensaio 8 - Isolador seco com 
perfuração (1ª saia) e recorte (4ª 
saia) 

5, 10, 15, 20, 
23, 25, 30, 

35 
Não Não 

 

Ensaio 9 - Isolador molhado com 
perfurações (1ª, 2ª e 3ª saias) e 
recorte (4ª saia) 

5 Sim 

 

10 Sim 

15 Sim 

20 Sim 

23 Sim 

Ensaio 10 - Isolador seco com 
perfurações (1ª, 2ª e 3ª saias) e 
recorte (4ª saia) 

5, 10, 15, 20, 
23, 25, 30, 

35 
Não Não 
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 Análise de resultados 

Com base nos ensaios realizados pode-se concluir que o isolador, em condições secas, mantém uma 

elevada suportabilidade dielétrica perante os diversos defeitos mecânicos que lhe foram aplicados. Tal 

é suportado pela ausência tanto de efeito coroa como de arco elétrico nos ensaios 4, 5, 8 e 10, para 

todas as tensões aplicadas.  

O ensaio 2 teve como objetivo testar a influência da diminuição do comprimento da linha de fuga na 

ocorrência de efeito coroa. No entanto, as descargas parciais observadas, estando todas localizadas 

na extremidade do fio de cobre, tal como se pode observar na Figura 36, têm origem na geometria 

pontiaguda que esta apresenta, e não na diminuição do comprimento da linha de fuga. 

 

Figura 36 – Descargas parciais detetadas para diferentes tensões, no ensaio 2 

 

Verificou-se também que o isolador repele a água depositada à sua superfície, podendo-se assim 

concluir que o seu armazenamento prolongado não teve consequências significativas nas propriedades 

hidrofóbicas. 

A água na superfície do isolador desempenha um papel determinante nos ensaios desta experiência, 

pois potencia de forma significativa a ocorrência de efeito coroa, tal como se verificou nos ensaios 3, 7 

e 9. 

No ensaio 9 denotou-se que as descargas parciais detetadas estavam predominantemente localizadas 

entre a 3ª e 4ª saias, do lado esquerdo. Este comportamento deve-se ao facto de o recorte na 4ª saia 

ter sido efetuado numa direção próxima da perfuração da 3ª saia, encurtando o comprimento da linha 

de fuga nesta região. 

Um outro fenómeno que se registou foi a ocorrência de eflúvios, indicadores da ocorrência de 

descargas parciais, em regiões inesperadas afastadas do isolador, tal como se pode observar na Figura 

37. Denotou-se que estes eflúvios inesperados ocorreram com maior intensidade e frequência nos 

ensaios em que se detetou efeito coroa na superfície do isolador. Pode-se então deduzir que estes são 

apenas perturbações nas moléculas de ar, causadas pela disrupção parcial deste, mas que alastraram, 

em vez não tendo ficado circunscritas à superfície do isolador. 
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Figura 37 – Eflúvios afastados da superfície do isolador 

 

4.2 Experiência 2 - Deteção de efeito coroa num isolador 

compósito novo 

 Objetivos 

Os ensaios em seguida descritos tiveram como objetivo a realização da deteção de efeito coroa, 

utilizando uma câmara UV, num isolador compósito novo de 46 kV (Figura 38) cedido pela EDP 

Distribuição. Os ensaios foram realizados com e sem anéis de coroa aplicados. 

 

Figura 38 – Isolador compósito (de referência KL46SCT) utilizado na experiência 2 

 

Esta experiência, tal como a anterior, foi realizada com o isolador molhado, com poluição superficial e 

defeitos mecânicos de diferentes tipos na superfície do isolador. O objetivo é estudar o impacto destes 
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diversos fatores na ocorrência de efeito coroa. 

A utilização de anéis de coroa em certos ensaios permitirá verificar a sua influência perante os 

diferentes defeitos aplicados. Desta forma, será possível verificar a sua utilidade em regiões onde a 

ocorrência de defeitos na superfície dos isoladores seja frequente. 

 

 Preparação dos ensaios 

Quanto à preparação dos diferentes ensaios, tanto a câmara de deteção como o software utilizado para 

a obtenção de imagens são os mesmos que foram utilizados na experiência 1.  

A montagem do isolador (Figura 39) teve de ser alterada, face à utilizada na experiência 1, devido ao 

facto de este isolador ser de maior peso que o anterior, levando a que o seu suporte dobrasse e ficasse 

demasiado baixo, fora do alcance da câmara UV. 

 

Figura 39 – Montagem do isolador utilizado na experiência 2 

 

O isolador a ser ensaiado, cujo datasheet pode ser consultado no anexo E, é atualmente utilizado pela 

EDP Distribuição em linhas de 30 kV. Os ensaios laboratoriais passam pela aplicação de tensões até 

este valor, sob diversas condições de defeitos.  

Ao contrário da experiência 1, nesta experiência aplicou-se poluição (cinza) na superfície do isolador 

para estudar a sua influência na ocorrência de efeito coroa, com e sem a deposição simultânea de 

água. Considera-se que a inclusão de cinza no isolador permite simular em laboratório a deposição de 

cinza originada por incêndios florestais, à superfície de isoladores compósitos, devido à ação do vento. 

Por outro lado, foram aplicados recortes nas saias do isolador com o objetivo de simular os danos 
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provocados por aves nos isoladores poliméricos em funcionamento em linhas aéreas, que levam a uma 

diminuição do comprimento das suas linhas de fuga. Estas situações ocorrem com alguma frequência 

em diferentes regiões do globo, com particular gravidade na Austrália [35], tal como será explorado no 

anexo D. 

No que respeita à mitigação de efeito coroa, foi utilizado um anel de coroa dimensionado para a 

utilização em sistemas elétricos de 230 kV, facultado pela Labelec. 

 

 Condução dos ensaios 

À semelhança da experiência 1, o procedimento experimental foi conduzido no laboratório de média 

tensão da EDP Labelec, em Sacavém, em 3 sessões diferentes (23/11/2016, 04/01/2017 e 05/01/2017). 

Este foi dividido em 8 ensaios distintos: 

• Ensaio 1 - Isolador seco, sem defeitos 

• Ensaio 2 - Isolador seco, com cinza depositada na sua superfície 

• Ensaio 3 - Isolador molhado, com cinza depositada na sua superfície 

• Ensaio 4 - Isolador molhado, com cinza depositada na sua superfície, com anel de coroa 

aplicado junto da 1ª saia 

• Ensaio 5 - Isolador seco, com recortes na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª saias 

• Ensaio 6 - Isolador seco, com recortes na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª saias e cinza depositada na sua 

superfície 

• Ensaio 7 - Isolador molhado, com recortes na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª saias e cinza depositada na 

sua superfície 

• Ensaio 8 - Isolador molhado, com recortes na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª saias, cinza depositada na 

sua superfície, com anel de coroa aplicado junto da 1ª saia 

 

Na Tabela 6 regista-se para cada caso a ocorrência ou não de efeito coroa, para cada uma das tensões 

aplicadas, sendo que em caso afirmativo se pode observar uma imagem que o ilustra.  

Embora se pretendesse abranger também o nível de tensão 30 kV, no ensaio 1, conseguiu-se apenas 

chegar aos 26 kV, devido a uma limitação no transformador. 
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Tabela 6 - Resultados da experiência 2 

Montagem e defeitos Ensaio 
Tensão 
Aplicada 

(kV) 

Descarga 
Parcial 

Deteção (30 kV) 

Não 
Ensaio 1 - Isolador seco, sem 

defeitos 
10, 15, 20, 

25, 26 
Não Não 

 

Ensaio 2 - Isolador seco, com 

cinza depositada na sua superfície 

10 Não 

 

15 Não 

20 Não 

25 Sim 

30 Sim 

Ensaio 3 - Isolador molhado, com 

cinza depositada na sua 

superfície 

10 Não 

 

15 Não 

20 Não 

25 Sim 

30 Sim 

 

Ensaio 4 - Isolador molhado, com 

cinza depositada na sua 

superfície, com anel de coroa 

aplicado junto da 1ª saia 

10, 15, 20, 
25, 30 

Não Não 

 

Ensaio 5 - Isolador seco, com 

recortes na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 

saias 

10 Não 

 

15 Não 

20 Não 

25 Sim 

30 Sim 

 

Ensaio 6 - Isolador seco, com 

recortes na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 

saias e cinza depositada na sua 

superfície 

10 Não 

 

15 Não 

20 Não 

25 Sim 

30 Sim 

Ensaio 7 - Isolador molhado, com 

recortes na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 

saias e cinza depositada na sua 

superfície 

10 Não 

 

15 Não 

20 Não 

25 Sim 

30 Sim 

 

Ensaio 8 - Isolador molhado, com 

recortes na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 

saias, cinza depositada na sua 

superfície, com anel de coroa 

aplicado junto da 1ª saia 

10 Não 

 

15 Não 

20 Não 

25 Não 

30 Sim 



 

44 

 Análise de resultados 

Os resultados obtidos nos ensaios 2, 3, 5, 6 e 7, denota-se que tanto os recortes nas saias como a 

cinza depositada à superfície do isolador, têm como consequência uma redução do valor do campo 

elétrico crítico, levando à ocorrência de efeito coroa para os níveis de tensão 25 e 30 kV. 

No que respeita às propriedades hidrofóbicas, verificou-se que o isolador utilizado nesta experiência 

tinha uma tendência muito forte em repelir a água da sua superfície, evitando assim a sua 

contaminação. Este fenómeno levou a que, para ensaios equivalentes, tivessem sido obtidos os 

mesmos resultados quer o isolador estivesse seco ou molhado, tal como aconteceu tanto nos ensaios 

2 e 3, como nos 6 e 7. 

Tendo como base os ensaios 3 e 4, denotou-se o bom funcionamento do anel de coroa visto que a 

aplicação deste evitou completamente a ocorrência de efeito coroa, apesar do seu 

sobredimensionamento face às tensões aplicadas. 

Dos ensaios 7 e 8 podem ser retiradas conclusões semelhantes às dos 3 e 4, mas com a particularidade 

de, no ensaio com anel de coroa, ter ocorrido efeito coroa na extremidade oposta do isolador. Esta 

situação pode ser mitigada mediante a aplicação de um segundo anel de coroa junto da extremidade 

afetada. 

4.3 Experiência 3 - Deteção de efeito coroa num isolador 

cerâmico com revestimento polimérico 

 Objetivos 

Os ensaios em seguida descritos tiveram o intuito de realizar deteção de efeito coroa, utilizando uma 

câmara UV, num isolador cerâmico de revestimento polimérico de 30 kV (Figura 40). 

 

Figura 40 - Isolador cerâmico de revestimento compósito utilizado na experiência 3 
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Ao contrário das experiências anteriores, neste caso existia a necessidade de preservar a integridade 

do isolador, pelo que não existiu a possibilidade de lhe serem aplicados defeitos mecânicos. Desta 

forma, os ensaios realizados cingiram-se à aplicação de diferentes materiais à superfície do seu 

encapsulamento. 

 

 Preparação dos ensaios 

Para a montagem do isolador foi necessário recorrer a um suporte (Figura 41 a)), de forma a que o 

isolador ficasse numa posição estável (Figura 41 b)).  

No que respeita à aplicação de tensão ao isolador, inicialmente, efetuou-se a ligação diretamente com 

o condutor de cobre enrolado junto da primeira saia. No entanto, ao realizar a deteção de efeito coroa 

denotou-se que esta montagem era impraticável, na medida em que eram emitidas descargas parciais 

intensas devido à geometria do campo junto do condutor, que podiam ser confundidas com a ocorrência 

de efeito coroa. Para que esta situação fosse evitada, recorreu-se ao condutor metálico da Figura 41 

b). 

 

Figura 41 - Suporte e montagem do isolador da experiência 3 em a) e b), respetivamente 

 

Nos ensaios realizados aplicou-se cinza na superfície do isolador, com e sem a deposição simultânea 
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de água. 

Aplicou-se também terra à superfície do isolador para determinar a sua influência na ocorrência de 

efeito coroa. Este ensaio foi útil na medida em que permitiu simular em laboratório a deposição de terra 

à superfície dos isoladores, devido à ação do vento, cuja ocorrência é mais frequente em regiões 

agrícolas. 

A deposição de sal à superfície do isolador tem o intuito de simular em laboratório a poluição salina a 

que os isoladores estão sujeitos em regiões costeiras. Esta pode ter consequências graves no 

desempenho dos isoladores pois os valores de humidade dessas regiões são geralmente elevados, 

potenciando a ocorrência de efeito coroa, devido às propriedades condutoras do sal. 

 

 Condução dos ensaios 

À semelhança das experiências anteriores, o procedimento experimental foi conduzido no laboratório 

de média tensão da EDP Labelec, em Sacavém, em 2 sessões diferentes (04/01/2017 e 05/01/2017). 

Este foi dividido em 6 ensaios distintos: 

• Ensaio 1 - Isolador seco, sem defeitos 

• Ensaio 2 - Isolador seco, com cinza depositada na sua superfície 

• Ensaio 3 - Isolador húmido, com cinza depositada na sua superfície 

• Ensaio 4 - Isolador húmido, com terra depositada na sua superfície 

• Ensaio 5 - Isolador seco, com sal depositado na sua superfície 

• Ensaio 6 - Isolador húmido, com sal depositado na sua superfície 

 

Na Tabela 7 regista-se para cada caso a ocorrência ou não de efeito coroa, para cada uma das tensões 

aplicadas, contando com uma imagem ilustrativa da sua deteção, para casa ensaio.  
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Tabela 7 - Resultados da experiência 3 

Montagem e defeitos Ensaio 
Tensão 
Aplicada 

(kV) 

Descarga 
Parcial 

Deteção (30 kV) 

Não 
Ensaio 1 - Isolador seco, sem 

defeitos 
10, 15, 20, 

25, 30 
Não Não 

 

Ensaio 2 - Isolador seco, com 

cinza depositada na sua superfície 
10, 15, 20, 

25, 30 
Não Não 

Ensaio 3 - Isolador húmido, com 

cinza depositada na sua 

superfície 

10 Não 

 

15 Sim 

20 Sim 

25 Sim 

30 Sim 

 

Ensaio 4 - Isolador húmido, com 

terra depositada na sua superfície 

10 Não 

 

15 Não 

20 Sim 

25 Sim 

30 Sim 

 

Ensaio 5 - Isolador seco, com sal 

depositado na sua superfície 

10 Não 

 

15 Não 

20 Não 

25 Não 

30 Sim 

Ensaio 6 - Isolador húmido, com 

sal depositado na sua superfície 

10 Não 

 

15 Não 

20 Não 

25 Sim 

30 Sim 

 

 Análise de resultados 

Os defeitos mecânicos que se pretendia aplicar ao isolador seriam a remoção de parte do 

encapsulamento polimérico e a quebra de parte da 1ª saia do lado do condutor, de forma a que se 

pudesse testar o seu impacto na ocorrência de efeito coroa. No entanto, tal não foi possível visto que 

tais danificações seriam irreversíveis não cumprindo, assim, a necessidade de preservar a integridade 

mecânica do isolador. 

Com base nos resultados dos ensaios 2 e 3, verifica-se que o impacto da cinza aplicada à superfície 
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depende fortemente do estado do isolador, seco ou molhado.  

Para os níveis de tensão aplicados, a cinza utilizada no ensaio 2, depositada no isolador seco, não 

provocou a ocorrência de efeito coroa, pelo que se conclui que o valor de tensão crítica é, para este 

caso, superior a 30 kV. 

Quanto ao ensaio 3, o facto de o isolador ter sido molhado, após a aplicação de cinza na sua superfície, 

resultou numa diminuição acentuada da tensão crítica, resultando na ocorrência de efeito coroa para 

as tensões superiores a 15 kV, inclusive. 

A aplicação de terra à superfície do isolador quando este se encontrava molhado, no ensaio 4, levou à 

ocorrência de efeito coroa para tensões superiores a 20 kV, inclusive. No entanto, ao efetuar a 

comparação com os resultados do ensaio 3, verifica-se que a terra não teve um impacto tão significativo 

na ocorrência de efeito coroa como a cinza. 

O ensaio 5 passou pela aplicação de sal à superfície do isolador, resultando em efeito coroa apenas 

quando lhe foi aplicada a tensão de 30 kV. 

A aplicação de sal e água na superfície do isolador, no ensaio 6, levou à ocorrência de efeito coroa 

para as tensões de 25 e 30 kV, verificando-se o aparecimento de descargas parciais suficientemente 

intensas para produzir um crepitar, tornando possível a sua deteção visual e auditiva. Tal pode ser 

constatado através da análise dos elevados valores registados pelo contador de eflúvios, na parte 

inferior de cada uma das imagens da Figura 42. Para se poder identificar com clareza as regiões onde 

ocorreram as descargas parciais foi necessário regular também a sensibilidade da câmara UV para 

valores mais reduzidos, tal como se pode observar na mesma figura.  

Durante a condução do ensaio 6 denotou-se também que as descargas parciais ocorreram 

predominantemente em duas regiões distintas, na base e extremo da 1ª saia, tal como se pode observar 

na Figura 42. Este fenómeno não foi detetado nos restantes ensaios, podendo-se assim inferir que foi 

devido a uma falta de homogeneidade na distribuição do sal na superfície do isolador, levando a que 

este ficasse contaminado de forma irregular. 

 

Figura 42 – Deteção do efeito coroa no ensaio 6 da experiência 3 

 

De um ponto de vista mais geral, denotou-se que a ocorrência de efeito coroa nos diferentes ensaios 

desta experiência esteve fortemente relacionada com a presença de água à superfície do isolador. 
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5. Conclusões 

O presente trabalho teve como principal objetivo o estudo da ocorrência de efeito coroa em isoladores 

compósitos, suportado tanto por uma componente teórica, que passou pela descrição das suas 

consequências e metodologias de deteção e mitigação, como por uma outra prática, que consistiu na 

condução de ensaios experimentais. 

Tendo como base tanto a análise das características da Tabela 3, como o contacto com a Labelec, 

foram tiradas algumas conclusões no que respeita às diferentes metodologias de deteção de efeito 

coroa. 

Das quatro metodologias estudadas, a que se considerou mais apropriada para deteção de efeito coroa 

em isoladores de linha é através de câmaras UV, apresentando como principais vantagens a sua 

elevada exatidão, alcance, versatilidade e possibilidade de integração dos seus backups em relatórios 

de inspeção. 

No que respeita à metodologia que recorre à medição de RF, verifica-se que é mais apropriada para a 

utilização em subestações. Os aparelhos em questão para além de permitirem a deteção de efeito 

coroa, empresas como a Doble comercializam acessórios que lhes conferem também sensibilidade 

acústica, possibilitando assim uma deteção de defeitos mais completa. 

No que respeita à utilização de isoladores compósitos, verificaram-se diferentes experiências de serviço 

nos diferentes países que foram objeto de estudo. 

Os EUA foram um dos países pioneiros na utilização de isoladores compósitos, contando já com uma 

experiência de serviço superior a 30 anos. Através de um estudo conduzido pelo EPRI, que teve como 

foco os isoladores compósitos em linhas de 115, 132 e 138 kV, demonstrou-se que as falhas registadas 

devido a efeito coroa podem ser evitadas através da utilização de anéis de coroa.  

No caso da China, registou-se um baixo número de falhas de isolamento em isoladores compósitos. 

No entanto, a maior parte destes foi instalada em linhas há cerca de uma década, pelo que a 

experiência de serviço é ainda reduzida, quando comparada com a dos EUA.  

Tal como explorado no Anexo D, no que respeita aos ataques de aves a isoladores compósitos, a 

solução aplicada na ilha de Creta passou pela utilização de isoladores cerâmicos de revestimento 

polimérico. No entanto, ao ter em conta que o universo dos materiais poliméricos está em constante 

investigação, é de esperar que no futuro possam ser descobertas alternativas inovadoras face aos 

materiais atualmente utilizados. Desta forma podem, eventualmente, surgir materiais com 

suportabilidades mecânica e elétrica semelhantes aos atuais, mas de maior rigidez. 

Através da condução dos ensaios experimentais foi possível constatar a influência dos diversos tipos 

de defeitos e poluição na ocorrência de efeito coroa. 

Nos ensaios de poluição depositada na superfície do isolador, denotou-se que foi a utilização de sal 

que potenciou efeito coroa mais significativo. De facto, as descargas parciais, particularmente intensas 
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quando o isolador se encontrava molhado, revelaram em laboratório a necessidade de especiais 

cuidados (inspeções e limpezas mais frequentes) com isoladores em funcionamento em regiões 

costeiras, onde a poluição salina é elevada.  

Quanto à aplicação de defeitos, verificou-se que quanto mais acentuados fossem os recortes nas saias 

do isolador, mais reduzido se tornava o comprimento da linha de fuga, e, por conseguinte, mais baixa 

era a tensão crítica. 

Para que os efeitos do envelhecimento pudessem ser melhor compreendidos, considerou-se que seria 

benéfico incluir, nos ensaios experimentais, um isolador compósito de média tensão removido de 

serviço. No entanto, tal não foi possível. 

De um ponto de vista mais transversal, com a realização da presente dissertação foi possível retirar 

conclusões acerca das vantagens, mas também das precauções a ter na utilização de isoladores 

compósitos. Para que o envelhecimento acelerado dos materiais poliméricos seja evitado, devem ser 

adotadas medidas que mitiguem a ocorrência de o efeito coroa, tais como anéis de coroa ou limpezas 

na superfície dos isoladores, de frequência ajustável consoante a intensidade da poluição do local.  

Para que as falhas de isolamento sejam evitadas, a manutenção deve ser efetuada tão prematuramente 

quanto possível. Para tal, é fundamental uma monitorização periódica das linhas e seus acessórios, 

pelo que se considerou útil incluir, no Anexo F, um questionário conduzido pela REN dirigido aos seus 

homólogos de diferentes países, com o objetivo de conhecer diferentes experiências com isoladores 

compósitos, nas quais se incluem questões relacionadas com modos de falha e metodologias de teste 

e monitorização do seu funcionamento. 

 

5.1 Trabalho futuro 

Em seguida são apresentadas as sugestões para trabalhos futuros que possam ver neste um ponto de 

partida. Alguns dos trabalhos complementares podem passar pela inclusão de isoladores removidos 

de serviço em testes laboratoriais, estudo da degradação causada por efeito coroa em isoladores 

constituídos por diferentes materiais poliméricos.  

Os testes laboratoriais de isoladores da mesma espécie, novos e removidos de serviço, podem permitir 

retirar conclusões acerca dos efeitos do envelhecimento em isoladores compósitos, recorrendo-se aos 

isoladores novos para efeitos de comparação. 

Ao ter em conta que existem vários tipos de materiais compósitos na constituição de isoladores, tais 

como epoxy, EDPM e silicone, é importante que cada um destes seja caracterizado quanto à sua 

vulnerabilidade face ao envelhecimento acelerado causado pelo efeito coroa. Para um estudo mais 

aprofundado, os diferentes subtipos de silicone devem também ser estudados, individualmente. 

Uma das maiores vantagens da utilização de isoladores compósitos tem a ver com o seu bom 
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desempenho em condições de poluição elevada. No entanto, para regiões de poluição mais moderada, 

devem ser consideradas tanto a hipótese de aplicação de isoladores cerâmicos ou de vidro, com 

lavagens regulares, como a aplicação de isoladores compósitos. Para a tomada de uma decisão deve 

ser desenvolvido um estudo de viabilidade, tendo em conta os custos iniciais de cada tipo de isolador 

e os custos de lavagem, para que se garanta a escolha da opção mais económica. 
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Figura 43 – Datasheet do isolador de vidro E-70-127, da Tecnerga [cortesia Tecnerga] 

Anexos                      

Anexo A – Datasheet do isolador E-70-127 
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Anexo B - Utilização da gimball na deteção de defeitos 

Através do contacto com a EDP Labelec, foi possível reconhecer a utilidade da deteção de efeito coroa 

como indicador de danificações nos sistemas elétricos. De facto, ao ter em conta que este pode ocorrer 

devido a diversos fatores prejudiciais tais como envelhecimento, contaminação, ou instalação 

defeituosa do isolador, instalação ou dimensionamento defeituosos de anéis de coroa ou hastes ou 

ainda a condutores desfiados, o efeito coroa pode ser visto não só como uma danificação em si, mas 

como um indicador de danificações. Desta forma, ao conseguir a sua deteção, é possível a identificar 

os elementos onde é necessário que as equipas de manutenção atuem. 

Teve-se também conhecimento de como se processa a inspeção de linhas levado a cabo pelo 

departamento de termografia da Labelec. Ao recorrer a uma câmara IV para inspeção termográfica de 

pontos quentes, a uma câmara UV para deteção de efeito coroa e ainda a uma inspeção visual, 

consegue-se garantir uma deteção bastante completa e fiável de defeitos nas linhas.  

Atualmente, as inspeções a linhas aéreas realizadas pelo departamento de termografia são efetuadas 

a bordo de um helicóptero, que apresenta como principais vantagens a sua facilidade em evitar 

obstáculos terrestres e a elevada velocidade média de inspeção (cerca de 30 e 50 km de linha por hora, 

para linhas de média e alta tensão, respetivamente). Em simultâneo, encontra-se também instalado no 

helicóptero um aparelho que recorre a tecnologia laser para fazer o mapeamento das linhas e da sua 

vizinhança, que posteriormente, ao ser processado com recurso a um software adequado, permite 

determinar se existem obstáculos às linhas (geralmente árvores) que não cumpram com as normas de 

distância. 

Encontra-se em processo de legalização a montagem exterior no helicóptero da gimball SWE-400 

comercializada pela empresa sueca SweSystem (Figura 44). Este é o mesmo aparelho utilizado nos 

ensaios laboratoriais desenvolvidos no âmbito do presente trabalho. Tem como principais vantagens o 

facto de ser rotativo e comandável de dentro do helicóptero, ter a capacidade de contrariar as 

oscilações frequentes nos movimentos do helicóptero, permitindo a obtenção de imagens sem tremores 

e a combinação de quatro câmaras diferentes: UV, IV, fotográfica e uma outra para filmagem. Desta 

forma é possível realizar simultaneamente inspeção visual, termográfica e deteção de descargas 

parciais, utilizando apenas um aparelho. 
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Figura 44 – Gimball SWE-400 montada num helicóptero [cortesia Labelec] 
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Anexo C - Datasheet gimball SWE-400  

 

Figura 45 – Datasheet gimball SWE-400, continua na Figura 46 [cortesia Labelec]  
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Figura 46 - Datasheet gimball SWE-400, continuação da Figura 45 [cortesia Labelec] 
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Anexo D - Impacto de aves em isoladores compósitos  

Aos sistemas elétricos localizados em regiões com grande densidade de algumas aves estão 

associados alguns fenómenos nefastos para os isoladores tais como a nidificação, deposição de fezes 

e destruição do seu encapsulamento.  

Embora as duas primeiras situações sejam transversais aos diferentes tipos de isoladores, a destruição 

do material polimérico acontece apenas neste tipo de isoladores, sendo por isso apontada como uma 

das desvantagens destes, em relação aos isoladores cerâmicos ou de vidro.  

A destruição do material polimérico devido a ataques de aves é um fenómeno registado em diversos 

locais, tais como em algumas regiões no sul da China [43], na ilha de Creta, na Grécia [44], no estado 

de Ontário-Canadá [38] ou na Califórnia-EUA [38], ou ainda, e com particular gravidade na Austrália, 

onde é apontado como sendo a principal condicionante à utilização de isoladores poliméricos [45]. 

Neste país verifica-se frequentemente que bastantes bandos utilizam as linhas e os seus apoios como 

poleiro, mesmo enquanto as linhas estão em funcionamento. Este fenómeno ocorre com maior 

frequência em linhas aéreas junto de regiões agrícolas, visto que nestas habitam uma maior quantidade 

de aves [35].  

 

Figura 47 – Grande quantidade de aves junto de sistemas elétricos, na Austrália, extraída de [35] 

 

O problema reside no facto de, aquando a sua permanência nos apoios, as aves consumirem o material 

polimérico dos isoladores, que é vulnerável às suas bicadas. Esta situação leva a que as saias de 

alguns isoladores sejam quase totalmente destruídas (Figura 48), causando uma significativa redução 

do comprimento da linha de fuga, que provoca a redução da tensão de contornamento dos isoladores. 
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Figura 48 – Isoladores danificados por aves, na Austrália, extraída de [35] 

 

Para fazer frente a esta problemática, em diferentes países afetados foram conduzidos estudos e 

tomadas medidas. 

No que diz respeita à solução adotada pela entidade australiana responsável pelas linhas afetadas, 

voltaram a ser instalados isoladores de vidro, em detrimento dos isoladores poliméricos [46].  

Por outro lado, na China existia um desejo de manter a utilização de isoladores poliméricos, sendo que 

para tal, foi realizado um estudo com o intuito de testar a utilização de diferentes cores de material 

polimérico, constituinte do revestimento dos isoladores. Esta hipótese não teve sucesso, pois a 

destruição do material polimérico continuou a ocorrer, independentemente da sua cor [43]. 

No caso da Grécia, existindo a necessidade de assegurar um melhor desempenho perante a poluição 

salina garantido pelos isoladores polimérico, em particular na ilha de Creta, a solução passou pela 

utilização de isoladores cerâmicos de revestimento polimérico. Desta forma verificou-se a total 

imunidade perante os ataques de aves [44]. 
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Anexo E - Datasheet isolador compósito KL46SST  

 

Figura 49 – Datasheet isolador compósito KL46SST, extraída de [47] 
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Anexo F - Survey acerca de isoladores compósitos  

 Nível de Tensão 

Idade dos 
isoladores 
compósitos 

mais antigos ao 
serviço 

Já ocorreram 
falhas com 
isoladores 

compósitos? 

De que tipo? 

Powerlink 

Queensland  

110, 132, 275, 330 

kV 
24 anos Sim 

Degradação 
precoce; Perda de 
hidrofobicidade; 

Degradação 
acelerada do 

material polimérico 
(Austrália) 

Transpower  
66, 110, 220 kV 15 anos Sim 

Degradação 
acelerada do 

material polimérico (Nova Zelândia) 

State Grid  
110, 220, 500 kV Mais de 10 anos Sim 

Rotura do núcleo; 
Degradação 

precoce; Perda de 
hidrofobicidade. 

(China) 

Israel Electric  
161, 400 kV Mais de 10 anos Sim 

Rotura do núcleo; 
Degradação 

acelerada (junto a 
uma instalação 

industrial) 

(Israel) 

ElectraNet  
66, 132, 275 kV Mais de 10 anos Sim 

Degradação 
precoce; Danos 

causados por aves 
(Austrália) 

REE 

220, 400 kV 10 anos Sim 
Rotura núcleo; 
Degradação 

precoce 
(Espanha) 

Transend  
110, 220 kV 10 anos Sim 

Rotura núcleo 
devido a entrada 

de humidade 
(Austrália) 

Western Power  
66, 132, 330 kV 5 a 10 anos Sim 

Ataque de aves 
durante a 

construção da linha (Austrália) 

Elering 
110 kV (compósitos 

utilizados em cerca 

de 400 km de linha) 

4 anos Sim Contornamentos 
(Estónia) 

National Grid  
400 kV 2 anos Não - 

(Reino Unido) 

ESKOM*  
- - Sim 

Degradação 
acelerada devido a 

descargas por 
efeito de coroa 

(mau 
dimensionamento 

dos anéis 
reguladores) 

(África do Sul) 
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São feitas inspeções 

de rotina a 

isoladores 

compósitos? 

De que tipo? 

São retirados 

isoladores de 

serviço para 

testes em 

laboratório? 

Qual o critério de 

seleção? 

Powerlink 

Queensland 

(Austrália) 

Sim 
Helicóptero; 

Apeada 
Não 

Efetuam inspeção 
visual em 
isoladores 

retirados devido a 
defeito. Foram 

testados com HV 
no passado, sem 

sucesso 

Transpower  

Sim Apeada Não 

São retirados 
isoladores apenas 

quando são 
identificados 

defeitos 

(Nova Zelândia) 

State Grid 

(China) 
Sim 

Apeada; Subida 
ao apoio 

Sim 
Norma 

IEC61109:1992 

Israel Electric 

(Israel) 
Sim 

Helicóptero; 
Apeada 

Sim 
Apenas quando 
ocorrem defeitos 

ElectraNet 

(Austrália) 
Sim 

Helicóptero; 
Apeada; Subida 

ao apoio 
Não  

REE  
No inicio sim, mas 
de momento não 

Helicóptero; 
Apeada; Subida 

ao apoio 
Sim 

Quando ocorre um 
defeito (Espanha) 

Transend 

(Austrália) 
Sim Helicóptero Não - 

Western Power 

(Austrália) 
Sim 

Helicóptero; 
Apeada 

Não - 

Elering  

Sim Apeada Sim 
Isoladores que 

sofreram 
contornamentos 

(Estónia) 

National Grid 

(Reino Unido) 
Sim Apeada 

Ainda não, 
mas 

pretendem 
fazê-lo 

Testar 1 isolador a 
cada 10km de 

linha 

ESKOM* 

Sim 
Helicóptero; 

Apeada/através 
de veiculo 

- - 
(África do Sul) 

 



 

A11 

 
Com que frequência são feitas 

inspeções a isoladores 
compósitos? 

Possuem um 

inventário de todos os 

isoladores compósitos 

instalados? 

Que tipo de informações são 

consideradas importantes de 

constarem nesta base de 

dados? 

Powerlink 

Queensland 

(Austrália) 

De 2 em 2 anos de helicóptero, 
anualmente a pé; 

De 5 em 5 anos retiram 
aleatoriamente isoladores de 
serviço para inspeção visual 

Sim; Informação em 
SAP 

Informação em SAP 

Transpower  Tipicamente de 8 em 8 anos; 
Em zonas de corrosão elevada 
o ciclo é reduzido para 2-4 anos 

Sim 
Data de instalação; 

Fabricante (Nova 

Zelândia) 

State Grid 

(China) 

Sem frequência fixa; 
Os isoladores são 

inspecionados aquando de uma 
indisponibilidade na linha 

Sim Longevidade design 

Israel Electric 
(Israel) 

Em 400 kV anualmente;  
Em 161 kV de 2 em 2 anos 

Não - 

ElectraNet 

(Austrália) 

Inspeções anuais de helicóptero 
e apeadas; 

Isoladores com mais de 10 anos 
- Inspeção visual;  

5% das estruturas da linha, 
aleatoriamente inspecionadas 

(detalhadamente) a cada 5 anos 

Sim;  
Cobertos cerca de 
50% dos isoladores 

Fabricante; Nº Catálogo; 
Tensão de operação; 

"Minimum Failing Load"; 
distância de isolamento; 
Comprimento de engate 

("coupling length"); Planta 
projeto; Fotografias (close-

ups) 

REE  

Anualmente Sim 
Tipo de circuito e estrutura; 

Localização; Tipo de 
isolador; Data; Fabricante 

(Espanha) 

Transend 

(Austrália) 
De 5 em 5 anos Sim 

Fabricante; Planta projeto; 
Localização; Tipo; Data; 

Nível poluição; 'Hot/Cold end 
Hardware' 

Western 
Power 

(Austrália) 
De 2 em 2 anos Sim 

Tipo de avarias; Nº de 
avarias; Data;  

Se instalados perto da costa. 

Elering 

Anualmente Sim 
Fabricante; Todas as 

características técnicas. (Estónia) 

National Grid 

(Reino Unido) 
- Sim 

Localização; Idade; Tipo; 
Ambiente (nível de poluição); 
Zonas criticas (travessias de 

estradas, etc.);  
Histórico de oscilações ou 

'galloping';  
Histórico de interferências de 

terceiros (vandalismo). 

ESKOM* 

Inspeções apeadas de 6 em 6 
meses;  

De helicóptero anualmente; A 
frequência de inspeções pode 

variar consoante a criticidade do 
circuito e o número de falhas 

sem causa aparente 

- - 

(África do Sul) 

 



 

A12 

 

Fazem uso de 
câmaras UV como 
ferramenta auxiliar 

de diagnóstico? 

Consideram esta 
ferramenta útil e de 

resultados produtivos? 

São feitos testes 
de 

hidrofobicidade? 

Com que 
frequência são 

feitos estes 
testes? 

Powerlink 
Queensland 
(Austrália) 

Sim, nos 
isoladores mais 

antigos; A 
Powerlink usa o 
EPRI Guide to 

Visual Inspection 

Não deteta todo o tipo de 
defeitos 

Não - 

Transpower  
Não - 

Sim; Baseado no 
STRI Guide 3 

- 
(Nova Zelândia) 

State Grid 
(China) 

Sim Sim Sim 
Sem frequência 

fixa 

Israel Electric 
(Israel) 

Sim Sim Não Só se necessário 

ElectraNet 
(Austrália) 

Não - Não - 

REE  
Sim Neste momento não 

Sim, no início; 
Recolha feita 

pelo fabricante 
- (Espanha) 

Transend 
(Austrália) 

Não - Não - 

Western Power 
(Austrália) 

Não - Não - 

Elering  
Não - Não - 

(Estónia) 

National Grid 
(Reino Unido) 

Não - Não - 

ESKOM*  Sim 

As câmaras UV não são 
usadas como 

equipamento standard, 
mas sim, ocasionalmente, 

em linhas onde se 
suspeita a ocorrência de 

problemas; 
Recentemente têm sido 
usadas as Multi Spectral 
cameras (UV, IV e visual) 

nas inspeções 

Não - 
(África do Sul) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A13 

 
São efetuados 
no apoio ou em 

laboratório? 

Usam o método STRI 
para testar a 

hidrofobicidade? 

Desmontam 
aleatoriamente 

alguns isoladores 
para inspeções 
exaustivas em 

laboratório? 

Definem 
geograficamente 
'zonas criticas' de 

isoladores 
compósitos? 

Powerlink 
Queensland 
(Austrália) 

- - Não Não 

Transpower  
No apoio 

Sim; Teste de 1 
unidade a cada 10 

estruturas 
Não Sim (Nova Zelândia) 

State Grid 
(China) 

Em laboratório Sim Não Sim 

Israel Electric 
(Israel) 

Em laboratório Sim - Sim 

ElectraNet 
(Austrália) 

- - Não Sim 

REE 
- - Não Sim 

(Espanha) 

Transend 
(Austrália) 

- - Não Não 

Western Power 
(Austrália) 

- Não Não Não 

Elering 
- - Não Sim 

(Estónia) 

National Grid 
(Reino Unido) 

- - 

Ainda não, mas 
tencionam fazê-lo 

quando atingirem os 
5 anos de idade 

Não 

ESKOM* 
- - - - 

(África do Sul) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A14 

 
Qual o critério 

usado para definir 
cada zona? 

Qual a vossa experiência 
com isoladores compósitos 
contaminados com dejetos 
de aves, tendo em conta o 

seu efeito na perda de 
hidrofobicidade? São lavados 

ou substituídos? 

É dada formação 
especifica aos técnicos de 
linhas, no que respeita a 
inspeções de isoladores 

compósitos? 

Powerlink 
Queensland 
(Austrália) 

- Sem problemas deste tipo 

Sim;  
É usado o 'training video' 

da EPRI;  
As más práticas de 

montagem são um dos 
principais motivos de 

avarias em compósitos 

Transpower 
(Nova Zelândia) 

Níveis de 
poluição; Ruído 

audível 
Sem problemas deste tipo Sim 

State Grid 
(China) 

Baseado na 
idade/geração do 

isolador 

Lavam os isoladores 
contaminados com dejetos 

Sim 

Israel Electric 
(Israel) 

Baseado na 
agressividade 

ambiental 

Quando contaminados, são 
lavados 

Não 

ElectraNet 
(Austrália) 

Baseado no tipo 
de agressividade 

ambiental 
Sem problemas deste tipo 

Não é dada formação 
específica, apenas guias 

de documentação 

REE 
Baseado nos 

defeitos e tipo de 
agressividade 

ambiental 

Sempre que se verificam 
isoladores contaminados 

procede-se à sua 
substituição 

Sim (Espanha) 

Transend 
(Austrália) 

- Sem problemas deste tipo Não 

Western Power 
(Austrália) 

- Sem problemas deste tipo Não 

Elering 
(Estónia) 

Baseado no 
número de 
defeitos e 

agressividade 
ambiental 

Diversos disparos devido a 
aves. Não são lavados nem 

substituídos 
Não 

National Grid 
(Reino Unido) 

- Sem problemas deste tipo 

Sim;  
Enquadrada nos 

procedimentos de 
manutenção 

ESKOM* 
- 

Não são feitas lavagens. 
Quando é necessário, os 

isoladores são substituídos. 
Os problemas causados 

pelos dejetos foram 
praticamente eliminados com 
a instalação de dissuasores 
de poiso nas zonas criticas 

- 
(África do Sul) 

 

* As respostas da ESKOM foram obtidas através do ITOMS não cumprindo, assim, o formato tipificado do 
questionário. 
 

 
 


