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RESUMO 
 

 

 

Na presente dissertação, nove unidades de isoladores de compósito, das quais oito 

unidades foram retiradas da linha de transmissão de 230 kV da Chesf após um período de 

aproximadamente 10 anos em operação, próximas ao local de ocorrência de fratura frágil e 

cobertas com camadas de poluentes, foram inspecionadas através de radiografia digital 

empregando três sistemas de CR (radiografia computadorizada) e um sistema de µ-CT  

(microtomografia computadorizada), e também por OM (microscopia óptica) e SEM 

(microscopia eletrônica de varredura). O material polimérico que recobre o bastão de 

compósito foi caracterizado com técnicas de XRD (difração de raios-X) e FTIR-DRIFTS 

(espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier).  

Através das técnicas de caracterização FTIR-DRIFTS e XRD, o material polimérico 

que recobre o bastão de compósito foi identificado como silicone tipo PDMS 

(polidimetilsiloxano) reforçado com a carga de ATH (alumina trihidratada). A inspeção da 

integridade estrutural através das imagens radiográficas obtidas com os sistemas de CR 

detectou a presença de várias trincas em quatro unidades de isoladores de compósito retiradas 

da linha de transmissão. Embora a quantidade de trincas varie de isolador para isolador, elas 

estão localizadas na região próxima ao cabo e estão dispostas perpendicularmente ao eixo do 

bastão. Através da inspeção mais detalhada das trincas pela técnica de µ-CT, verif icou-se que 

as trincas observadas por CR estão confinadas na camada de silicone que recobre o bastão de 

compósito e possuem diferentes profundidades. Ademais, em função da maior resolução 

espacial, as trincas menores que não foram observadas com as técnicas de CR foram 

detectadas por µ-CT.  Realizando análise mais detalhada da superfície externa do silicone 

através do SEM, além da observação das trincas detectadas por técnicas radiográficas e 

tomográficas, trincas de dimensões submicrométricas dispostas em diversas orientações foram 

observadas. Para explicar a evolução das trincas dispostas perpendicularmente ao eixo do 

bastão e detectadas por técnicas radiográficas de CR e µ-CT, um modelo foi proposto baseado 

nos dados obtidos no presente trabalho.  

 

 

Palavras-chave: Isoladores de Compósito. Linhas de Transmissão. Radiografia 

Computadorizada. Microtomografia Computadorizada. Degradação de Silicone. 



 
 

 

ABSTRACT 
 

 

 

In this work, nine units of composite insulators, of which eight units were removed 

from Chesf´s transmission line of 230 kV, in-service for about 10 years, near the place of 

occurrence of brittle fracture and covered by a pollutants scale, were inspected by the digital 

radiographic techniques by employing three CR (computed radiography) systems and a µ-CT  

(microtomography) system, and by OM (optical microscope) and SEM (scanning electron 

microscope).  The polymeric material housing was characterized by using the XRD (X-ray 

diffraction), FTIR- DRIFTS (Fourier transform infrared spectroscopy techniques.  

By the FTIR-DRIFTS and XRD characterization techniques, the polymeric material 

that sheats the composite rod was identified as silicone PDMS (polydimethylsiloxane) 

reinforced with ATH filler (aluminum trihydroxide). The inspection of structural integrity by 

CR systems showed several cracks in four composite insulators which were removed from the 

transmission lines. Although the amount of cracks varies in each insulator they are located 

near the line end fitting and these cracks are arranged perpendicularly to the rod axes. 

Through the more detailed inspection by µ-CT, it was verified that the cracks observed by CR 

are confined in silicon layer that sheats the composite rod and have different depths. 

Moreover, due to the higher spatial resolution, smaller cracks that were not observed by CR 

techniques were detected by µ-CT. With a detailed analysis of the silicone housing surface by 

the SEM, in addition to the observation of cracks detected by radiographic and tomographic 

techniques, several randomly oriented cracks under micrometers size, were observed.   In 

order to explain the evolution of cracks arranged perpendicularly to composite rod axis and 

detected by CR and µ-CT a model was proposed based on data obtained in this work.  

 

 

 

Keywords: Composite Insulators. Transmission Lines. Computed Radiography. Computed 

Microtomography. Degradation of Silicone Rubber. 

 

 

 

 



 
 

 

Lista de Figuras 
 
 
 
 

Figura 1. Fotos de isoladores para linhas de transmissão de energia: (a) isolador de vidro ; (b) 
isolador de porcelana e (c) isolador de compósito. .............................................................. 20 

Figura 2. Foto de um isolador de vidro em ancoragem de uma linha de transmissão de 230 kV 
da Chesf................................................................................................................................ 21 

Figura 3. Foto de isoladores de compósito em suspensão de uma linha de transmissão de 230 
kV da Chesf.......................................................................................................................... 22 

Figura 4. Estrutura de um isolador de compósito de alta tensão. ............................................. 23 
Figura 5. Etapas na fabricação de isoladores de compósito. (A) Máquina de pultrusão para 

fabricação do núcleo de compósito; (B) Máquina de engaste dos contatos de aço; (C) 
Molde de injeção da cobertura polimérica ........................................................................... 23 

Figura 6. Forma de uma gota de água em (A) uma superfície hidrofóbica e (B) em uma 
superfície hidrófila ............................................................................................................... 24 

Figura 7. Grupos metil presentes na superfície do PDMS que repelem água .......................... 25 

Figura 8. I lustração do fenômeno de recuperação de hidrofobicidade do silicone sob descargas 
corona. Transporte de LMW para a superfície de silicone (a) sem fissuras; (b) com fissuras
.............................................................................................................................................. 25 

Figura 9. Unidade básica do PDMS ......................................................................................... 26 
Figura 10. Regiões em que ocorreu fratura frágil em isoladores de compósito. ...................... 27 

Figura 11. Regiões onde ocorreram fraturas mecânicas não caracterizadas como fratura frágil.
.............................................................................................................................................. 28 

Figura 12.  Zona de danos em um bastão de isolador de compósito, próxima à extremidade de 
aço em um isolador de 115 kV que falhou em serviço. ....................................................... 28 

Figura 13. Superfícies de fratura no bastão de compósito com ampliação de 27 vezes........... 28 

Figura 14. Superfície da fratura com ampliação de 6500 vezes ............................................... 29 
Figura 15. Ocorrências de fraturas frágeis em alguns países.................................................... 29 
Figura 16. Isoladores de compósito utilizados em LT´s da Chesf que fraturaram em serviço. 

(A) Linha de 230 kV; (B) Linha de 500 kV......................................................................... 31 
Figura 17.  Trincas na cobertura de borracha e diferentes estágios de sua formação............... 31 

Figura 18. Cenários iniciais para a corrosão da fibra. (a) Sistema eficiente resina/sizing/fibra. 
(b) Interface aberta (desprotegida) da ação dos ácidos . ...................................................... 32 

Figura 19. Distribuição do campo elétrico ao longo de um isolador de compósito em 
suspensão. ............................................................................................................................ 33 

Figura 20. Distribuição de potencial elétrico ao longo de um isolador de compósito em 
suspensão. ............................................................................................................................ 33 

Figura 21.  Comparação da distribuição de potencial elétrico entre isoladores cerâmicos e não-
cerâmicos (compósito). ........................................................................................................ 34 

Figura 22.  Distribuição de campo elétrico ao longo de um isolador de compósito. A) sem anel 
equalizador de Corona e B) com anel equalizador de Corona. ............................................ 34 

Figura 23. Espectros FTIR de amostra de silicone (a) virgem, (b) após 2000 horas de 
degradação e (c) após 11200 horas de degradação. ............................................................. 36 

Figura 24. Espectros XRD mostrando os picos de ATH. (a) Amostra de PDMS virgem e (b) 
degradada por ácido nítrico, indicando diminuição na intensidade dos picos ..................... 36 

Figura 25. Reações de fragmentação das ligações silício-carbono por degradação do silicone.
.............................................................................................................................................. 37 

Figura 26.  Modelo de descrição geral dos sistemas digitais de radiografia ............................ 38 



 
 

 

Figura 27.  Estrutura básica de um filme IP . ........................................................................... 40 
Figura 28. Comparação da linearidade dos detectores IP e filme de raios-X quando expostos à 

radiação beta de 32P por um período de 18 h. ..................................................................... 41 
Figura 29.  Seqüência de processamento do Imaging Plate para recuperar a imagem digital na 

gamagrafia............................................................................................................................ 42 

Figura 30.  Estrutura de um detector flat panel. ....................................................................... 44 
Figura 31.  Matriz TFT. ............................................................................................................ 44 

Figura 32. Pequeno segmento de um detector flat panel mostrando alguns pixels. ................. 45 

Figura 33.  Detalhe das camadas em um detector flat panel. ................................................... 45 
Figura 34.  Estrutura de um FPD de conversão direta usando uma camada fotocondutora de 

Selênio.................................................................................................................................. 46 

Figura 35.  Comparação do espalhamento lateral em um sistema FDP de conversão direta 
(esquerda) e de conversão indireta (direita) ......................................................................... 47 

Figura 36.  Detalhe de um pixel em um detector FDP, mostrando os detalhes da região útil na 
detecção de radiação (zona ativa) e da zona morta. ............................................................. 48 

Figura 37. Relação entre reposta do sinal (ou densidade) versus dose (ou exposição), 
comparando os detectores digitais com os filmes convencionais. ....................................... 48 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Os processos de produção de novos materiais têm evoluído constantemente, 

principalmente considerando a necessidade de utilização de materiais mais leves, resistentes e 

de produção mais rápida e versátil, visando otimizar um sistema, resolver problemas até então 

insolúveis. Seguindo esta necessidade, surgiram na indústria os materiais compósitos. Tais 

materiais têm determinadas características que tornam seu desempenho superior aos dos 

materiais que os compõem isoladamente. Normalmente são formados por dois ou mais  

materiais distintos, como o caso do compósito de matriz epóxi e fibra de vidro, os de f ibra de 

carbono, ou ainda os compósitos metálicos, também muito usados na indústria. Atualmente, 

os materiais compósitos têm sido usados nas mais diversas aplicações, como em veículos, 

barcos, pás eólicas, aviões, na indústria aeroespacial e etc. Uma destas recentes aplicações 

vem sendo empregada na composição estrutural de isoladores de alta tensão, usados em linhas 

de transmissão de energia elétrica.  

Os isoladores de compósito são formados basicamente por um bastão feito de matriz 

polimérica reforçado com fibras de vidro, duas ferragens de aço galvanizadas fixadas nas 

extremidades do bastão por prensagem mecânica, que têm a função de fixação na torre e 

suspensão do cabo condutor, e uma cobertura de material polimérico para proteção do 

compósito e aumento da rigidez dielétrica do isolador. Estes isoladores estão sendo usados 

extensivamente pelas indústrias de energia elétrica em linhas de transmissão pelo fato de 

apresentarem desempenho superior em relação às cadeias de tradicionais isoladores cerâmicos 

ou vítreos. Dentre várias características destacáveis tem-se: menor peso, grande resistência a 

impactos sendo, portanto, mais interessantes contra o vandalismo, maior resistência à flexão e 

tração, possibilidade de produção em diversas formas complexas, menor tempo de produção e 

instalação e, principalmente, por possuírem maior hidrofobicidade (CHERNEY et al., 1983; 

SCHNEIDER et al., 1989; CIGRE, 1989). Porém, pelo fato de sua utilização ser recente, 

menos de 40 anos, o seu tempo de vida útil e performance ainda não são totalmente 

conhecidos (FERREIRA, 2007). Tais isoladores ainda são alvo de intensa investigação por 

vários especialistas, a fim de entender seu comportamento quando sujeitos a condições físicas 

diferentes, como radiação solar intensa, altas temperaturas, umidade, vibrações mecânicas, 

intensos campos elétricos e etc. (TOURREIL et al., 2005; SOVAR, 2004; SCHNEIDER et  

al., 1989; SCHMUCK; TOURREIL, 2003).  
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Um desses comportamentos ainda não totalmente compreendido é chamado de fratura 

frágil (ARMENTROUT et al, 2003; BRITTLE, 2000; BURNHAM et al., 2002), que é 

resultado da corrosão do bastão de compósito do isolador sob tensão. Tal fenômeno tem 

levado alguns isoladores a se romperem após um determinado período de operação e os cabos 

condutores irem ao chão, acarretando enorme prejuízo para as empresas de fornecimento de 

energia com a interrupção não programada da linha de transmissão, tanto no País como no 

exterior. O prejuízo em tal situação ocorre tanto pelo fato de as empresas de distribuição 

deixarem de arrecadar com o fornecimento da linha, como principalmente pelo fato de, no 

Brasil, as novas leis em vigor exigirem que a agência reguladora ANEEL aplique multas para 

paradas não programadas da linha. A norma que regulamenta tais multas está na chamada 

Parcela Variável por Indisponibilidade (PVI) - AP ANEEL 043/2005. Em uma linha de 

transmissão de 230 kV da Chesf, por exemplo, uma parada de quatro horas já compromete 

toda a receita mensal da linha (Referência – informação pessoal da engenharia da Chesf). 

Cientes de tal problema, as companhias de fornecimento de energia elétrica têm 

atuado severamente para tentar minimizar estas paradas não programadas nas linhas de 

transmissão. Uma destas ações tem sido a inspeção visual periódica da integridade estrutural 

dos isoladores nas linhas de transmissão para avaliar se ainda estariam em condições de 

operação. Um método de inspeção também largamente utilizado para a avaliação das 

condições destes isoladores é a detecção de radiação UV emitida pelos mesmos, através de 

câmeras de detecção de radiação ultravioleta. Esta radiação é emitida quando há o chamado 

efeito corona que normalmente é associado a descargas elétricas parciais  em regiões dos 

isoladores quando os mesmos já estão comprometidos.  Outro método de inspeção é através 

de termovisor, com a finalidade de visualizar pontos quentes nos isoladores. Entretanto, as 

técnicas atuais não têm sido eficazes o suficiente para prevenção da ocorrência de falhas dos 

isoladores de compósito tais como a fratura do isolador por fratura frágil (GUTMAN, 2004; 

PAIVA; SIMÕES, 2009). 

Portanto, há necessidade de maior investigação sobre defeitos e degradação resultantes 

nos isoladores de compósito, principalmente os associados ao fenômeno de fratura frágil, a 

fim de compreendê-los com maior profundidade para mitigar a catástrofe, evitando e 

reduzindo assim os enormes prejuízos às empresas de transmissão, causados pela interrupção 

não programada de energia elétrica. 

Atualmente, a Chesf, que faz parte do sistema Eletrobrás e possui mais de 47.000 

unidades de isoladores de compósito instalados, ao longo de mais de 18 mil km de linhas de 

transmissão da malha, das quais cerca de 32.000 estão instaladas em linhas de transmissão de 
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230 kV (PAIVA; SIMÕES, 2009). Devido ao fato de algumas unidades de isoladores de 

compósito com 10 anos em operação terem apresentado falhas e levado o cabo ao chão, das 

várias unidades retiradas por precaução próximas ao local em que ocorreu o rompimento, a 

Chesf enviou oito unidades para serem inspecionadas em laboratórios da UFPE como parte do 

projeto P&D sobre desenvolvimento de sistema de CR para inspeção da integridade das linhas 

de transmissão. 

O objetivo do presente trabalho foi inspecionar nove unidades de isoladores de 

compósito enviadas pela Chesf através da técnica de radiografia computadorizada. Para 

conduzir inspeção mais detalhada, sistemas de radiografia computadorizada de alta resolução, 

microtomografia computadorizada e microscopia eletrônica de varredura foram utilizadas e os 

resultados foram comparados para obter conclusões sobre degradação em isoladores de 

compósito de linha de transmissão de 230 kV após 10 anos em operação.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Isoladores elétricos para linhas de transmissão 
 

 

Isoladores elétricos são componentes cuja função é a de sustentar os cabos elétricos 

aéreos assim como isolar eletricamente os cabos das torres de sustentação. Atualmente 

existem isoladores cerâmicos (porcelana ou vidro) e compósitos (ou poliméricos), que podem 

apresentar diferentes formatos e dimensões, de acordo com as tensões nominais  das linhas de 

transmissão e distribuição nos quais são empregados. Os isoladores cerâmicos são 

empregados pelo setor elétrico há mais de um século, enquanto os compósitos há 

aproximadamente três décadas (MACKEV; SHAH, 1997). Os isoladores ficam ao ar livre, 

portanto expostos às intempéries. Também ficam sujeitos a severas tensões mecânicas, já que 

sustentam os cabos elétricos de grande peso e extensão. Na Figura 1 são mostradas fotos de 

isoladores de três tipos: vidro, porcelana, e compósito. As unidades de isoladores de vidro e 

porcelana são normalmente montadas formando cadeias (Fig. 2), cujo número de unidades 

depende da tensão nominal da linha. 

 
Figura 1. Fotos de isoladores para linhas de transmissão de energia: (a) isolador de vidro; (b) isolador de 

porcelana e (c) isolador de compósito. 
 

Atualmente, as tensões elétricas das linhas de transmissão são de 69 kV, 138 kV, 230 

kV, 500 kV, 750 kV no Brasil e são caracterizadas por conectarem as geradoras de energia 

elétrica às empresas que irão comercializá-las; já as linhas de distribuição (abaixo de 138 kV) 

conectam as empresas que comercializam a energia até o cliente final que irá consumir. 
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Atualmente, os isoladores elétricos vêm sendo investigados sistematicamente através de testes 

em laboratório (HACKAM, 1999) que tentam simular as condições a que ficam sujeitos 

quando utilizados nas linhas transmissão.  

2.2 Isoladores de compósito 
 

 

No final da década de 60, os isoladores de compósito começaram a ser utilizados em 

linhas de transmissão, mas somente em 1980 começou sua aplicação em larga escala em 

linhas de transmissão.  Atualmente, os isoladores de compósito correspondem a mais de 20% 

do total de isoladores utilizados em linhas de transmissão nos Estados Unidos da América 

(HALL, 1993). No Brasil, o número total de isoladores de compósito instalados é 

desconhecido, porém sabe-se que a Chesf possui mais de 47000 unidades instaladas (PAIVA; 

SIMÕES, 2009). 

Originariamente, os isoladores de compósito foram desenvolvidos para resolver alguns 

problemas apresentados pelos antigos isoladores cerâmicos, principalmente devido ao elevado 

peso e sua fragilidade ao vandalismo (BURNHAM; WAIDELICH, 1997). Na Figura 2 é 

mostrada uma cadeia de isoladores de vidro, de uma linha de 230 kV da Chesf, com algumas 

unidades quebradas, provavelmente por ação de vandalismo, o que aumenta a possibilidade de 

ocorrência de disrupção. Outras vantagens dos isoladores de compósito em relação aos 

cerâmicos são: fácil manuseio, tempo de fabricação baixo, fácil instalação e maior resistência 

às intempéries (ALMEIDA, 2004). Sua vida útil estimada é de 30 a 40 anos, enquanto a de 

isoladores de porcelana ou vidro é de cerca 60 a 90 anos (HALL, 1993). 

 
Figura 2. Foto de uma cadeia de isoladores de vidro em ancoragem de uma linha de transmissão de 230 kV da 

Chesf.  

Unidades quebradas 
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No isolador de compósito (ou polimérico), o material compósito constitui o bastão 

central do mesmo, cuja função é sustentação estrutural e isolamento elétrico. O núcleo de 

compósito é revestido por uma camada de polímero que pode ser silicone (silicone rubber - 

SIR), etileno-propileno-metileno (EPM), etileno-propileno-dieno-monômero (EPDM), epóxi 

cicloalifática (CE), acetato de vinil-etileno (EVA) ou politetrafluoretileno (PTFE) 

(FERREIRA, 2007). Esta camada polimérica tem a função de proteção contra agentes 

externos, como a chuva, por exemplo, e também de dif icultar uma possível descarga elétrica 

entre a fase e a torre de sustentação, aumentando o “caminho elétrico” que o feixe de descarga 

elétrica teria de fazer até a torre de sustentação (conseqüentemente o terra) (KUMOSA, M. et 

al., 2005). Os isoladores de compósito são também denominados de isoladores não-

cerâmicos. Na Figura 3 é mostrada uma foto de isoladores de compósito instalados em uma 

linha de transmissão da Chesf de 230 kV. 

 

 
Figura 3. Foto de isoladores de compósito em suspensão de uma linha de transmissão de 230 kV da Chesf. 

 

A estrutura de um isolador polimérico pode ser visualizada na Figura 4, onde estão 

destacadas as principais partes: o bastão, feito de material compósito de matriz epóxi, ou 

vinílica, ou de poliéster com fibras de vidro dispostas unidirecionalmente, a cobertura e as 

aletas feitas de material polimérico e o contato de aço (luva) de uma das extremidades do 

isolador, que fica conectada com a linha ou com a torre de transmissão.  

 

TORRE 

LINHA 

ISOLADOR  
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Figura 4. Estrutura de um isolador de compósito de alta tensão. 

 

O bastão dos isoladores de compósito é fabricado pelo processo de pultrusão 

(ALMEIDA, 2004; GODEFROID et al., 2001), em seguida os terminais  de aço das 

extremidades são engastados no bastão e finalmente a cobertura polimérica é injetada em 

moldes por fora do bastão pelo processo de vulcanização (OVERHEAD, 2008). Na Figura 5 

são mostradas fotos das etapas descritas do processo de fabricação dos isoladores de 

compósito. 

 
Figura 5. Etapas na fabricação de isoladores de compósito. (A) Máquina de pultrusão para fabricação do núcleo 

de compósito; (B) Máquina de engaste dos contatos de aço; (C) Molde de injeção da cobertura polimérica 
(OVERHEAD, 2008). 

 
Uma característica importante da cobertura polimérica é a hidrofobicidade, ou seja, a 

capacidade do material plástico em impedir que a água se acumule em sua superfície. A 

hidrofobicidade da cobertura polimérica em isoladores de compósito é superior a dos 

isoladores cerâmicos, característica importante para evitar descargas elétricas entre o isolador 

e a torre de sustentação.  

Apesar da função estrutural da fibra de vidro reforçada do bastão dos isoladores de 

compósito ser de suma importância para a sua integridade, não menos importante é a função 

da cobertura polimérica dos mesmos. Esta cobertura funciona ao mesmo tempo como isolante 

elétrica e como camada protetora do bastão contra as intempéries, principalmente por sua 

propriedade hidrofóbica (i.e. capacidade de repelir água).   

COBERTURA 

POLIMÉRICA 
BASTÃO DE MATERIAL 
COMPÓSITO 

CONTATO  DE AÇO  

ALETAS  
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A hidrofobicidade é uma propriedade importante em isoladores de alta tensão porque 

reduz as descargas elétricas na superfície que podem potencialmente ocasionar interrupções 

de energia por curto circuito. Esta propriedade pode ser perdida por deposição de poluentes e 

degradação do polímero. O EPDM (etileno propileno dieno), resinas epóxis, elastômeros 

termoplásticos, e mais recentemente, polidimetilsiloxano (PDMS) têm sido usados como 

material de cobertura em isoladores de compósito, porém, ao contrário dos demais materiais, 

por apresentarem a capacidade de recuperar a hidrofobicidade, o silicone (PDMS) está se 

tornando mais popular em aplicações em isoladores elétricos mundo afora (SOVAR, 2004).  

A hidrofobicidade de um material pode ser descrita através do ângulo de contato sobre 

a superfície do material (θc) que a gota do líquido faz quando entra em contato com uma 

superfície sólida. O material que tende a ser hidrófilo (o contrário de hidrofóbico) permite a 

gota tocar uma grande superfície e, conseqüentemente, faz um ângulo de contato menor que 

90°. Em superfícies hidrofóbicas gotas formam ângulos de contato superiores a 90° como 

mostrado na Figura 6. A hidrofobicidade é a representação direta da tensão entre as interfaces 

da água e dos átomos do material (AMIN et al., 2007). A hidrofobicidade do PDMS é devido 

aos grupos metil em sua superfície que tendem a repelir água, como ilustrado na Figura 7 

(WACKER, 2007).  

 
Figura 6. Forma de uma gota de água em (A) uma superfície hidrofóbica e (B) em uma superfície hidrófila 

 (AMIN et al., 2007). 
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Figura 7. Grupos metil presentes na superfície do PDMS que repelem água 
(WACKER, 2007). 

 

A recuperação da hidrofobicidade é explicada pelo fato de ocorrer migração de 

moléculas de baixo peso (LMW – low molecular weight), como os oligômeros de PDMS 

(grupos metil), para a superfície (KOSHINO et al., 2009; MEINCKEN et al., 2005; WANG et 

al., 2002; HILLBORG et al., 2001). Um resumo do processo de recuperação é mostrado na 

Figura 8. Uma superfície hidrófila à base de radicais de óxido de silício (SiOx) é formada 

durante a exposição do material às descargas corona. A camada retarda a difusão das LMW 

para a superfície, resultando em uma taxa de recuperação de hidrofobicidade baixa. 

Entretanto, microfissuras (da ordem de 0,5 µm) na superfície de SiOx facilitam a migração 

das LMW para a superfície aumentando a taxa de recuperação da hidrofobicidade, f inalmente 

formando uma contínua camada líquida de SiOx na superfície do silicone (HILLBORG et al., 

2001). 

 
Figura 8. Ilustração do fenômeno de recuperação de hidrofobicidade do silicone sob descargas corona. 

Transporte de LMW para a superfície de silicone (a) sem fissuras; (b) com fissuras 
 (HILLBORG et al., 2001). 

 
O Polidimetilsiloxano (PDMS) é um polímero que possui uma estrutura inorgânica 

básica de átomos alternados de silício e oxigênio. Grupos metil são interligados ao silício 

formando unidades repetidas no polímero (HILLBORG et al., 2001). A estrutura básica do 

PDMS é mostrada na Figura 9. Normalmente polímeros utilizados para fins dielétricos são 

reforçados com cargas, com o intuito de melhorar algumas propriedades como: resistência 

mecânica, resistência a erosão, e retardante de chama. Os compostos mais utilizados como 

cargas para estes fins são o alumina trihidratada (ATH) e óxido de silício (Sílica) (HAN et al., 

2008; MEYER et al., 2004; KOSHINO et al., 1998b). O ATH pode ser detectado através da 
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técnica de difratometria de raios-x. Mesmo em polímeros a técnica de difração de raios-X 

pode ser aplicada, pois normalmente eles podem ser considerados como parcialmente amorfos 

(i.e. sem retículo cristalino) e parcialmente cristalinos. A parte cristalina (carga) funciona 

como uma grade de reforço, como no caso da armação de aço em um concreto armado, e 

melhora a performance para variações consideráveis de temperatura. A fase cristalina gera 

picos estreitos no espectro de difração e a parte amorfa gera picos largos e baixos. A razão 

entre estas intensidades pode ser usada para calcular a quantidade de fases cristalinas no 

material (BASICS, 1999). 

 

 

 

Figura 9. Unidade básica do PDMS (HILLBORG et al., 2001). 
 

Outra vantagem do PDMS em relação aos demais polímeros como o EPDM é que a 

cadeia –Si–O– do PDMS tem uma energia de ligação maior que a energia da cadeia –C–C– 

do EPDM. O PDMS tem menor conteúdo de carbono que o EPDM. Conseqüentemente, o 

silicone apresenta intrinsecamente uma maior resistência química e física e uma melhor 

resistência a radiação ultravioleta (UV) (SILICONE, 2003). Na Tabela 1 são mostradas as 

energias de ligação das cadeias de PDMS e EPDM, assim como a energia típica da radiação 

UV. 

 
 
 

Tabela 1. Energias de ligação das cadeias do PDMS e EPDM e energia típica da radiação UV 
(SILICONE, 2003). 
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2.2.1 Degradação e fratura frágil do isolador de compósito 
 

 

Os isoladores usados em linhas de transmissão, de um modo geral, f icam sujeitos a 

vários tipos de cargas, tanto mecânicas como elétricas. Além disso, também ficam sujeitos a 

diferentes níveis de agressões devido às intempéries, como chuva, radiação solar, umidade, 

poeira, etc. Todos esses fatores juntos podem levar os isoladores a terem um tempo de vida 

abaixo do esperado, causando um fenômeno chamado de “ brittle fracture” (fratura frágil) ou 

“ stress corrosion cracking” que na verdade é o rompimento destes isoladores sob devidas 

circunstâncias que o diferem do fenômeno da fratura normal (GUIDE, 1992). Normalmente a 

fratura frágil tem características tais como: a região de fratura possui uma parte lisa e outra 

referente às fibras quebradas, a resina e a fibra rompem-se no mesmo plano, e a região de 

fratura é na maioria perpendicular ao eixo do isolador (GUIDE, 2003; CARPENTER; 

KUMOSA, M., 2000). Na Figura 10 é mostrada uma região em que ocorreu uma fratura frágil 

e como comparação, na Figura 11 é mostrada uma região onde ocorreu fratura que não é 

considerada fratura frágil.  

O fenômeno da fratura frágil já vem sendo investigado há bastante tempo por vários 

grupos de pesquisa ao redor do mundo e seus primeiros registros datam de 1970, na África do 

Sul e na Itália, onde as primeiras gerações de isoladores de compósito foram instaladas 

(SCHMUCK; TOURREIL, 2003). Apesar disso, ainda existem alguns pontos necessitando de 

esclarecimento, pois o fenômeno ainda não está satisfatoriamente compreendido a ponto de 

ser evitado. Nas Figuras 12 a 14 pode-se visualizar uma região em que houve a fratura frágil, 

em diferentes ampliações, em um isolador de compósito de 115 kV. 

 

Figura 10. Regiões em que ocorreu fratura frágil em isoladores de compósito (GUIDE, 2003). 
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Figura 11. Regiões onde ocorreram fraturas mecânicas não caracteri zadas como fratura frágil (GUIDE, 2003). 
 

 

 
Figura 12.  Zona de danos em um bastão de isolador de compósito, próxima à extremidade de aço em um 

isolador de 115 kV que falhou em serviço (KUMOSA, M. et al., 2002).   

 
Figura 13. Superfícies de fratura no bastão de compósito com ampliação de 27 vezes (KUMOSA, M. et al., 

2002). 
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Figura 14. Superfície da fratura com ampliação de 6500 vezes (KUMOSA, M. et al., 2002).   

 

Um relatório recente avaliou o número de fraturas frágeis que ocorreram em alguns 

países, obtendo um valor que está entre 100 e 200 unidades. Este número corresponde a 

0,005% do total de isoladores, que já chegam a mais de 3 milhões, tendo os EUA o maior 

número de fraturas frágeis (BRITTLE, 2000; BURNHAM et al., 2002). A causa provável está 

no fato de que os EUA têm a maior variedade de aplicações de isoladores de compósito com 

diferentes designs. Também foi encontrada uma relação entre a tensão da linha de transmissão 

e o número de fraturas frágeis, provavelmente porque quanto maior a tensão transmitida pelos 

cabos maiores os níveis de campo elétrico em cima dos isoladores (SCHMUCK; TOURREIL, 

2003). Na Figura 15 são mostrados os números de fraturas frágeis registradas nos países, e as 

tensões das linhas de transmissão correspondentes. O valor para o Brasil refere-se a dados da 

Chesf. 

 
Figura 15. Ocorrências de fraturas frágeis em alguns países (modificada de BRITTLE, 2000; BURNHAM et al., 

2002; PAIVA; SIMÕES, 2009). 
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Existem vários modelos para explicar a causa da ocorrência da fratura frágil 

(BURNHAM et al., 2002; KUMOSA, M.; QIU, 1996; KUMOSA, M. et al., 1997; 

MONTESINOS et al., 2002; TOURREIL et al., 2000) e os pontos importantes destacados 

são: umidade, temperatura, efeito corona, vibração, altas tensões mecânicas e poluição. 

Estudos recentes mostram que ocorre a formação de ácido nítrico na superfície dos isoladores 

sob determinadas condições. Tais estudos atribuem a formação de ácido nítrico na superfície 

polimérica (CHUGHTAI et al., 1998) somada às altas tensões mecânicas como fatores 

preponderantes no mecanismo de fratura frágil. (ELY et al., 2001; KUMOSA, M., 2005; 

KUMOSA, L. et al., 1998, 2000; ELY; KUMOSA, M., 2000).  

Durante o processo, átomos de alumínio, ferro, magnésio, cálcio e titânio das fibras de 

vidro são substituídos por íons de hidrogênio. Este processo enfraquece as fibras, que podem 

ser facilmente quebradas, até mesmo sob baixas tensões mecânicas (KUMOSA, M. et al., 

2005). 

Um dos modelos explica que a junção do oxigênio, nitrogênio, efeito corona e água 

pode formar ácidos de acordo com as reações (TOURREIL et al., 2005; KUMOSA, M. et al., 

2004): 

 

Reações primárias 

 

                                      N2 + O2 e corona      óxidos de nitrogênio                                        (1) 

                                      3O2 e corona       2O3                                                             (2)                                                                         

 

Reações secundárias 

 

                                      NO + O3        NO2+ O2                                                              (3) 

                           2NO2 + H2O       HNO3 (aq) + HNO2 (aq)                                        (4) 

                                      N2O5 + H2O      2HNO3                                                         (5) 

                                   HNO2 + O3        HNO3 + O2                                                     (6) 

 

Na Figura 16 são mostradas duas fotos de isoladores de compósito utilizados em LT´s 

pela Chesf que fraturaram em serviço. Na Figura 17 é mostrada a evolução de uma trinca 

formada na cobertura polimérica de um isolador de 500 kV provavelmente devido à ação dos 

ácidos (KUMOSA, M., 2005). O crescimento dessas trincas poderá permitir o ataque dos 

ácidos formados na superfície dos isoladores ao bastão do isolador e, ao chegarem ao material 
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compósito, tais trincas evoluem rapidamente dando margem à ocorrência de sua posterior 

fratura. 

 
Figura 16. Isoladores de compósito utilizados em LT´s da Chesf que fraturaram em serviço. (A) Linha de 230 

kV; (B) Linha de 500 kV (PAIVA; SIMÕES, 2009). 
 

 

Figura 17.  Trincas na cobertura de borracha e di ferentes estágios de sua formação (KUMOSA, M., 2005). 
 

Estudos sugerem o uso de fibras de vidro com baixo teor de boro para a composição 

do bastão dos isoladores, pois tais fibras teriam maior resistência à fratura frágil do que as 

normalmente utilizadas (ARMENTROUT et al., 2003). 

Algumas fibras são revestidas com filmes (sizings) da ordem de dezenas de 

nanômetros com a finalidade de proteção. Segundo Montesinos et al. (2002), fibras revestidas 

com sizings a base de organosilanos têm resistência efetiva contra o ataque de substâncias 

corrosivas. Em função disso, o estudo sugere que a interface resina/fibra deve ser 

intermediada por camadas protetoras de sizings, formando uma interface resina/sizing/fibra. 

Na Figura 18 é mostrado um esquema ilustrando o processo inicial de ataque da corrosão, 

mostrando que a f ibra revestida com camada nanométrica protetora resiste ao ataque dos 

ácidos que corroeram a resina. 

 

A 
B 
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Figura 18. Cenários iniciais para a corrosão da fibra. (a) Sistema eficiente resina/sizing/ fibra. (b) Interface 
aberta (desprotegida) da ação dos ácidos (MONTESINOS et al., 2002). 

 
Atualmente não existe norma que regulamente um controle na produção dos isoladores 

de compósito, ficando o cliente que compra o produto sem nenhuma garantia de qualidade. 

Esta qualidade do produto poderia ter relação direta com o tempo de vida útil destes 

isoladores, pois se apresentassem defeitos na fabricação, tais defeitos poderiam comprometer 

sua resistência a tensões mecânicas e elétricas intensas. 

 

2.2.1.1 Distribuição de campo e potencial elétricos em isoladores de compósito 
 

 

Como os isoladores têm a função de sustentar os cabos de transmissão e distribuição e 

de separar estes cabos das torres de sustentação, existe uma grande diferença entre os valores 

de potencial e campo elétrico ao longo dos isoladores quando se compara a parte que fica 

ligada à fase (ao cabo) e a parte que fica ligada ao terra (torre). Essa diferença depende tanto 

da geometria destes isoladores quanto da tensão de distribuição nos cabos, e é influenciada 

pela poluição acumulada em sua superfície e pelo fato de existir algum dano nos mesmos. A 

parte mais crítica em relação à intensidade de campo e potencial é a que fica ligada ao cabo 

(BEZERRA et al., 2002; ZHANG et al., 2006; YADONG et al., 2006; ZENG et al., 2008; 

KONTARGYRI et al., 2004; SCHÜMANN et al., 2002) devido às altas tensões elétricas 

aplicadas em tais cabos. A quantificação dessa distribuição de campo e potencial 

normalmente é feita usando-se o modelo dos elementos finitos. Uma quantificação deste tipo 

é mostrada nas Figuras 19 e 20, onde é claramente visto que as intensidades de campo e 

potencial elétrico são maiores (regiões claras) nas regiões próximas ao cabo de transmissão de 

energia elétrica. 
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Figura 19. Distribuição do campo elétrico ao longo de um isolador de compósito em suspensão (ZHANG et al., 
2006). 

 

Figura 20. Distribuição de potencial elétrico ao longo de um isolador de compósito em suspensão (ZHANG et 
al., 2006). 

 

A diferença na distribuição de campo e potencial entre as duas extremidades dos 

isoladores é mais intensa em isoladores não-cerâmicos (compósitos) do que nos isoladores de 

vidro ou porcelana, como é mostrado na Figura 21. O grande problema desta diferença de 

distribuição de campo e potencial elétricos ao longo dos isoladores de compósito é o 

aparecimento de uma região com altíssima intensidade de campo elétrico, o que facilita a 

formação da chamada descarga corona (GORUR et al., 2004), ou efeito corona.  

As descargas de corona ocorrem em torno de um eletrodo energizado, quando o 

campo elétrico criado pelo mesmo ultrapassa a energia de ionização do meio isolante (gás). 

As descargas de corona podem provocar a degradação das características do material. Elas 

geram ondas de ultra-som, radiação ultravioleta, ozônio, erosão mecânica da superfície, ondas 

eletromagnéticas na faixa de radio recepção, entre outros fenômenos (BARTNIKAS; 

MCMAHON, 1979; POPULATION, 2007). 
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Figura 21.  Comparação da distribuição de potencial elétri co entre isoladores cerâmicos e não-cerâmicos 

(compósito) (GORUR et al., 2004). 
 

O uso dos chamados “anéis equalizadores de corona” tende a diminuir essa queda 

brusca na concentração do campo e potencial elétricos entre a região do isolador polimérico 

junto à fase e a região junto à torre. Na Figura 22, pode-se analisar esta diferença de 

distribuição entre isoladores de compósito com e sem anéis equalizadores. Quando se usam 

anéis equalizadores a diminuição do campo elétrico a partir da parte mais intensa não é tão 

brusca como quando não se usam anéis equalizadores. 

 

 
Figura 22.  Distribuição de campo elétrico ao longo de um isolador de compósito. A) sem anel equalizador de 

Corona e B) com anel equalizador de Corona (GORUR et al., 2004).   
 

A B 
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2.2.1.2 Degradação do silicone que recobre o bastão de compósito 

 
 

Para que os ácidos atinjam o bastão de material compósito dos isoladores antes se 

devem formar canais entre o meio externo e este bastão. Portanto, a degradação do material 

polimérico que recobre o núcleo do isolador é fundamental para que estes canais sejam 

formados. Neste aspecto, isoladores recobertos com borracha de silicone (PDMS) têm maior 

resistência à degradação do que o EPDM não estabilizado por exemplo.  

Apesar da superior performance dos silicones em relação a outros materiais utilizados 

na cobertura polimérica de isoladores elétricos, tais materiais também sofrem degradação sob 

a ação de chuva ácida e radiação UV, por exemplo, perdendo algumas de suas propriedades 

importantes. Os efeitos de degradação na cobertura polimérica vêm sendo intensamente 

estudados por vários grupos de pesquisa (SOVAR, 2004; JESTIN et al., 2008; PASAND et 

al., 2008; KOSHINO et al., 1998a, 2000; ZHU et al., 2005) e têm suscitado vários pontos em 

relação à compreensão do problema de falhas em isoladores de compósito.  

Os modelos propostos para explicar a degradação do silicone que reveste o núcleo do 

isolador sugerem que a degradação ocorre devido à dissolução e transformação da carga ATH 

em nitrato de alumínio Al(NO3)3, pela ação do ácido nítrico formado devido às descargas 

corona na superfície do isolador. Neste tipo de deterioração ocorre a formação de fissuras na 

superfície dos isoladores. A degradação pode ser simulada em câmaras (salt fog test), onde 

amostras de silicone são imersas em soluções de ácido nítrico e a detecção da formação de 

nitrato de alumínio pode ser feita por FTIR das amostras antes e depois da ação dos ácidos. 

Vários trabalhos mostram que a quantidade de ATH, de grupos C-H e Si-C diminui após a 

ação dos ácidos. Na Figura 23 são mostrados espectros de infravermelho de amostras de 

silicone virgem e após degradação, segundo Imakoma et al. (1994), indicando as reduções na 

intensidade dos picos de absorbância dos grupos metil presentes na amostra. Na Figura 24 são 

mostrados espectros de XRD de amostras virgens e degradadas de silicone, segundo Rao et  

al., 2002, indicando a diminuição da intensidade de picos referentes ao ATH. Como a 

intensidade dos picos é proporcional à concentração dos cristais presentes na amostra, o 

estudo sugere a diminuição da concentração de ATH na amostra degradada em relação à 

amostra virgem. 
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Figura 23. Espectros FTIR de amostra de silicone (a) virgem, (b) após 2000 horas de degradação e (c) após 
11200 horas de degradação (IMAKOMA et al., 1994). 

 

 

Figura 24. Espectros XRD mostrando os picos de ATH. (a) Amostra de PDMS virgem e (b) degradada por 
ácido nítrico, indicando diminuição na intensidade dos picos (RAO et al., 2002 modificada). 

 

 As reações de dissociação dos grupos C-H e Si-C produziria radicais livres que 

resultariam em perda de grupos metil (CH3) presentes na amostra (WANG et al., 1998; 

IMAKOMA et al., 1994; SUNDARARAJAN et al., 2008; HAMID et al., 2008 e 

CHAIPANIT et al., 2001). Na Figura 25 são mostradas as reações de fragmentação das 

ligações silício-carbono. Outro efeito da deterioração, associado à dissolução do carbonato de 

cálcio (CaCO3), também utilizado como carga, é o aumento da dureza do silicone, com 

conseqüente perda de elasticidade do material (ZHU et al., 2005; LIU et al., 2005; KOSHINO 

et al., 1998a, 1998b; JESTIN et al., 2008; KRIVDA et al., 2006).  
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Figura 25. Reações de fragmentação das ligações silício-carbono por degradação do silicone (HAMID et al., 
2008). 

 

2.3 Radiologia digital  
 

 

Durante as duas últimas décadas os sistemas convencionais de radiografia vêm sendo 

substituídos pelos sistemas de radiografia digital (LANÇA; SILVA, 2009). O advento de tal 

tecnologia possibilitou o desenvolvimento de novos sistemas de detecção, leitura, 

processamento e impressão de imagens radiográficas digitais. 

A técnica de radiografia digital difere da técnica de radiografia convencional pelo fato 

de que na primeira, a imagem radiográfica obtida tem formato digital, ou seja, as informações 

referentes às características da imagem podem ser lidas em um computador. As principais 

vantagens da radiografia digital em relação à convencional são: a eliminação do processo de 

revelação químico do filme, o fato de poder se usar doses menores de radiação, menor risco 

de saturação com perda da radiografia e a possibilidade de se usar técnicas de processamento 

de imagens digitais para melhorar características da imagem. 

Os sistemas de radiografia digitais são classificados em duas categorias: a radiografia 

computadorizada e a radiografia digital (SAMEI et al., 2004; KÖRNER et al., 2007 e 

VAIDYA, 2007), entretanto outras classificações também são comuns: radiografia digital 

direta e radiografia digital indireta (incluindo a computadorizada) (SCHAETZING, 2003). 

Apesar de os dispositivos conhecidos como CCDs (charge-couple devices) serem 

considerados sistemas de conversão digital indireta, eles não são do tipo flat-panel. Suas 

aplicações são principalmente relacionadas a outras aplicações médicas como mamografia e 

radiografias odontológicas, por isso não serão discutidos.  



38 
 

 

A classificação dos sistemas digitais de radiografia tem relação direta com o modo 

como a imagem é lida e armazenada. Na técnica de Radiografia Computadorizada, são usados 

filmes de emulsão à base de fósforo (como os filmes Imaging Plate) nos quais a leitura de tais  

filmes é feita separadamente com um sistema específico de leitura. Por isso são classificados 

como sistemas digitais de conversão indireta. Já na técnica de Radiografia Digital a detecção é 

feita por meio da conversão dos raios-X em carga elétrica nos detectores do tipo TFT (Thin-

Film Transistor) (LANÇA; SILVA, 2009). Estes sistemas podem ser divididos em dois  

grupos: os de conversão direta e os de conversão indireta, dependendo do tipo de conversão 

de raios-X usada. 

Os detectores de conversão direta tipo TFT têm um fotocondutor de raios-X, como 

selênio amorfo (a-Se), que converte diretamente, em um único estágio, fótons de raios-X em 

carga elétrica. Entretanto, nos detectores de conversão indireta o processo de conversão 

ocorre em dois estágios. Eles têm um material cintilador, como iodeto de césio (CsI), que 

converte os fótons de raios-X em fótons de luz visível no primeiro estágio. No segundo 

estágio, esta luz é então convertida em carga elétrica em um fotodiodo de silício amorfo. Na 

Figura 26 é mostrado um modelo geral com uma descrição dos sistemas de radiografia 

computadorizada e digital. 

 
Figura 26.  Modelo de descrição geral dos sistemas digitais de radiografia (adaptado de LANÇA; SILVA, 2009) 
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2.3.1 Radiografia computadorizada - filmes “imaging plate”  
 

 

A descoberta do fenômeno da luminescência foto estimulada não é recente, e data de 

mais de um século, mas devido à falta de equipamentos, entendimento físico a respeito do 

fenômeno e aplicações práticas, ficou por muito tempo restrito ao meio acadêmico - 

cientifico. As primeiras aplicações datam de 1940, voltadas para interesses militares. Tal 

fenômeno constitui na emissão de luz visível por certos materiais quando são estimulados por 

um comprimento de onda maior que do primeiro estímulo (OLIVEIRA, 2007). A partida para 

o desenvolvimento do imaging plate e conseqüentemente elaboração do sistema de radiografia 

computadorizada, na Fuji Film Company, foi o projeto “processamento de imagem“ no 

laboratório de Pesquisa Ashigara, Fuji Photo Film, em 1971 (FUJIFILM, 2008). Esse projeto 

tinha como objetivo o desenvolvimento da técnica de radiografia médica para o futuro, 

pesquisa que foi posta em prática em 1975. 

  A pesquisa do material foto estimulável que seria utilizado nessa nova técnica de 

radiografia precisava satisfazer alguns requisitos, dentre eles: 

� O material foto estimulável tinha que ser estimulado pelo laser He-Ne, já que era o 

único prático na época. 

� O tempo de luminescência tinha que ser menor ou no Máximo 1 µs, de modo que a 

varredura sobre o imaging plate fosse praticável. 

� Ter um coeficiente de absorção de raios-X maior ou igual que os intensificadores de 

imagem da época. 

 

Muitos materiais foram pesquisados como haleto básico de fósforo, sulfetos, 

halosilicatos, halogermanatos de metais alcalino-terrosos, boratos e silicatos (GURVICH et 

al., 1996). Em 1975, a Kodak patenteou o primeiro sistema de fósforo de armazenamento 

escaneado, dando origem à moderna radiografia computadorizada. O sistema que empregava 

a tecnologia do fósforo de armazenamento foi comercializado, primeiramente pela Fuji Film 

(CARESTREAM, 2008), os filmes usados começaram então a ser chamados de Imaging 

Plates (IP). 

Filmes IP’s são sensores flexíveis de imagem nos quais uma grande quantidade de 

pequenos cristais (cerca de 5 µm) de fósforos foto estimuláveis são uniformemente 
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depositados em uma base de poliéster. A estrutura composta do Imaging Plate é mostrada na 

Figura 27. 

 

 

Figura 27.  Estrutura básica de um filme IP (OLIVEIRA, 2007). 
 

Muitos elementos apresentam como característica singular a emissão de luminescência 

foto estimulada (PSL); atualmente a maioria dos fósforos usados em radiografia 

computadorizada faz parte da classe de haletos alcalinos terrosos dopados com európio, entre 

os quais o que mais se destaca é o flúor brometo de bário dopado com európio bivalente 

(BaFBr:Eu+2) que tem as seguintes características:  

- Altíssima sensitividade, atingindo uma até três ordens de grandeza em comparação co um 

filme convencional; 

- Faixa dinâmica maior; 

- Linearidade Superior; 

- Excelente resolução espacial, da ordem de 25 µm; 

- Tempo de vida muito curto (tempo entre a absorção do laser e a emissão de luz visível), 

possibilitando o uso em sistemas de escaneamento de alta velocidade. 

A Figura 28 mostra a excepcional linearidade do Imaging Plate em relação a um filme 

convencional, quando ambos são submetidos a diferentes doses de radiação ionizante. Estas 

características são também similares para raios beta de diferentes energias, elétrons, raios-X e 

gama. O eixo das abscissas corresponde a doses de radiação emitidas por uma amostra padrão 

de 32P (radiação beta de 1,7 MeV). O eixo das ordenadas à esquerda representa a quantidade 

de radiação luminescente acumulada pelo Imagem Plate. O eixo da ordenada à direita mostra 

à densidade de escurecimento de um filme de raios-X.  
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Figura 28. Comparação da linearidade dos detectores IP e filme de raios-X quando expostos à radiação beta de 
32P por um período de 18 h (FUJI, 2008). 

 

O processo de gravação e leitura da imagem nos filmes IP’s baseia-se no fato de que 

os cristais foto estimuláveis, ao serem atingidos pela radiação ionizante, têm seus elétrons 

promovidos para níveis de energia maior, e esses cristais podem ficar neste estado 

(metaestável) por dias. Quando um feixe de laser atinge a superfície do filme, os átomos 

excitados são estimulados e seus elétrons excitados decaem para níveis mais baixos, emitindo 

assim radiação visível que é detectada em um scanner especialmente projetado para este fim. 

Depois de utilizado, a informação gravada no filme IP pode ser apagada expondo-se a 

superfície do filme à luz branca. Tais filmes podem ser reutilizados até 1000 vezes.  

Com respeito à leitura de imagens num scanner de filme IP, dependendo do objetivo, a 

densidade de leitura pode ser selecionada entre 5 a 40 pixels/mm. A radiação visível emitida 

durante a varredura do laser é coletada por um tubo fotomultiplicador (PMT) e posteriormente 

convertida em sinais elétricos em ordem cronológica. Subseqüentemente, estes sinais elétricos 

são convertidos em sinais digitais de 8 a 16 bits. 

A Figura 29 mostra um esquema do processo de gravação e leitura em um filme 

Imaging Plate. 
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Figura 29.  Seqüência de processamento do Imaging Plate para recuperar a imagem digital na gamagrafia 
(SHINOHARA et al., 2002). 

 
Quando o fósforo é exposto à radiação ionizante, pares elétron-buraco são criados nas 

bandas de condução. A quantidade de pares é proporcional à energia de radiação. Estes 

podem se recombinar a partir do estado excitado do Eu+2 ou criar estados quase estáveis (F 

centros). Os F centros e seus correspondentes buracos armazenam a energia absorvida da 

radiação e quando irradiada pelo laser, com comprimento de onda determinado, no processo 

de leitura do filme imaging plate, os F centros absorvem fotos do laser, fazendo com que os 

elétrons escapem para estados excitados. A partir desse estado os elétrons podem receber 

energia térmica atingindo a banda de condução. Uma vez na banda de condução, o elétron 

está disponível para recombinação com os buracos capturados pelo Eu+2 e emitir luz  

correspondente a essa transição. 

A camada de fósforo recebe a proteção de uma camada chamada EBC (electronic 

beam- cured), composta por um pré-polimero de alta densidade com espessura média de 10 

µm, a finalidade desta camada é que o Imaging Plate adquira resistência mecânica e química 

contra o processo de manipulação e leitura que poderia levar à danif icação do filme e redução 

da vida útil do mesmo. 
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2.3.2 Radiografia digital – Detectores tipo FPD. 
 

Os detectores tipo flat panel (Flat Panel Detectors- FPDs) foram criados baseados 

parcialmente na idéia dos monitores LCD dos computadores e laptops. O sistema usado para a 

iluminação seqüencial de pixels nas telas LCD emprega transistores de filmes finos (TFT) 

como componentes. Em tais monitores uma carga elétrica apropriada é enviada para o pixel 

de interesse que irá brilhar com uma intensidade desejada, proporcional à carga recebida 

(VAIDYA, 2007). Já nos detectores que empregam TFT o efeito é inverso. Os fótons de 

raios-X que atravessam a matéria vão atingir o detector e serão convertidos em cargas 

elétricas proporcionais à intensidade destes raios, que serão enviadas para o dispositivo de 

leitura digital. 

O silício, que é empregado como material base dos semicondutores, é bastante 

sensível a luz visível e aos raios-X de baixa energia, porém não têm quase nenhuma 

sensibilidade aos raios-X de alta energia. Logo, para deixá-los úteis na detecção destes raios-

X de altas energias é necessário usar uma tela de material cintilador em cima dos fotodiodos 

de silício. Tais sistemas são usados ainda hoje, principalmente nas inspeções de segurança em 

aeroportos, e são chamados de LDA (Linear Diode Array) (VAIDYA, 2007). Estes sistemas 

fazem parte dos detectores de conversão indireta. O principal problema de tais dispositivos é a 

baixa resolução obtida para as imagens radiográficas quando comparados com outros 

dispositivos digitais, como os FPDs. 

Os sistemas de radiografia digital tipo flat-panel com mecanismos de leitura 

integrados foram introduzidos no mercado no final dos anos 90 (KOTTER; LANGER, 2002). 

A estrutura de um sistema deste tipo é mostrada na Figura 30. Os transistores de filme fino 

(TFT) são depositados em um substrato de vidro em várias camadas, onde na última camada 

fica o sistema de leitura eletrônica e na primeira camada fica o sistema de coleta de cargas 

elétricas. Dependendo do tipo de detector manufaturado, coletores de carga ou elementos 

sensíveis à luz são depositados na camada superior deste “sanduíche eletrônico” (CULLEY et  

al., 2000). 

Dentre as vantagens deste tipo de configuração estão o tamanho compacto de tais  

detectores e o acesso imediato às imagens digitais, diferentemente das técnicas da radiografia 

computadorizada e convencional. Normalmente a performance destes tipos de sistemas é 

muito superior aos sistemas de radiografia computadorizada e de radiografia convencional 

(KOTTER; LANGER, 2002). Cada pixel do detector corresponde a uma estrutura de 

chaveamento. Cada estrutura é conectada por um barramento de dados e um barramento de 
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sinal (chamado de Gate line). A estrutura individual de cada pixel é mostrada na Figura 31. A 

camada superior converte os raios-x em luz ou carga elétrica.   

 

 
Figura 30.  Estrutura de um detector flat panel (KOTTER; LANGER, 2002 alterada). 

 
Figura 31.  Matriz TFT (KOTTER; LANGER, 2002). 

 

Os materiais que convertem os fótons de raios-x em luz normalmente são o oxisulfeto 

de gadolíneo (Gd2O2S – chamado de GOS) e o iodeto de césio (CsI). A luz emitida por estes 

materiais atinge um fotodiodo (normalmente de a-Si) que cria cargas proporcionais à 

intensidade da luz por ele absorvida. Estas cargas são então depositadas e armazenadas em um 

capacitor, como mostrado na Figura 32. Todos os pixels possuem seu próprio TFT feito de 
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silício amorfo. A função dos TFT é realizar a leitura da carga armazenada pelos capacitores 

durante a exposição do detector aos raios-x (ou gama). Durante a exposição estes transistores 

estão no modo “OFF” e os sinais nos pixels são armazenados como cargas nos capacitores 

disponíveis em cada pixel. Isto funciona como um pixel de uma imagem latente, na forma de 

carga elétrica. Para a leitura desta carga um pulso positivo é emitido no barramento de sinal 1. 

Como os transistores funcionam como interruptores eletrônicos, esta polarização permite que 

a carga do capacitor escoe pelos barramentos de dados D1, D2, etc. até os amplificadores de 

carga mostrados na parte inferior da Figura 32 e daí então para a digitalização. 

 
Figura 32. Pequeno segmento de um detector flat panel mostrando alguns pixels (VAIDYA, 2007 alterada). 

 

Figura 33.  Detalhe das camadas em um detector flat panel (VAIDYA, 2007). 
 

Estes detectores que usam materiais cintiladores e diodos detectores de luz são considerados 

de conversão indireta. Na Figura 33 é mostrado o detalhe das camadas do detector flat panel. 

Existem detectores flat panel que não utilizam material cintilador, mas uma camada de 

fotodiodos. Tais detectores utilizam material semicondutor para conversão direta dos fótons 

de raios-x em carga elétrica. Estes materiais são à base de selênio amorfo (a-Se) que têm 

propriedades de absorção e conversão extremamente altas, o que contribui para o aumento da 

resolução espacial das imagens (KOTTER; LANGER, 2002 e CULLEY et al., 2000). Após a 
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exposição do flat panel aos fótons de raios-X um campo elétrico é aplicado através da camada 

de selênio, então se criam pares elétron-lacuna (típico em semicondutores) no interior da 

camada de selênio. Os fótons de raios-x absorvidos são então convertidos em carga elétrica e 

escoam diretamente para os eletrodos coletores de carga devido ao campo elétrico criado. 

Estes pares de “cargas” de sinais contrários migram para lados opostos da camada de selênio, 

que têm na parte inferior coletores de carga TFT. Estas cargas são então armazenadas nos 

capacitores até sua leitura. Esta carga coletada é então amplificada e quantificada em código 

digital para o pixel correspondente (Fig. 34). As cargas coletadas armazenadas por cada 

capacitor escoam para os amplificadores e para a leitura digital através dos transistores TFT, 

no mesmo sistema dos TFT dos detectores de conversão indireta. 

 

Figura 34.  Estrutura de um FPD de conversão direta usando uma camada fotocondutora de Selênio (KASAP et 
al., 2006). 

 

Uma importante diferença entre os FPDs de conversão indireta e direta é que no 

último, pelo fato de não usarem cintiladores, não existe espalhamento lateral, já que as cargas 

migram praticamente verticalmente para os eletrodos (Fig. 35) (KOTTER; LANGER, 2002). 

Comumente a resolução de tais sistemas é melhor do que a dos de conversão indireta, 

justamente pelo fato de não haver tal espalhamento (VAIDYA, 2007 e KASAP et al., 2006). 
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Figura 35.  Comparação do espalhamento lateral em um sistema FDP de conversão direta (esquerda) e de 

conversão indireta (direita) (SHIMADZU, 2008). 
 

2.3.2.1 Performance dos FPDs  
 

 

A performance dos FPDs depende muito das características de hardware dos 

dispositivos, que são: velocidade, fill factor, faixa dinâmica, linearidade, MTF e DQE. 

Como os dispositivos trabalham com semicondutores, que são bastante sensíveis à 

radiação, eles necessitam de doses bem menores para a formação das imagens, se comparados 

com filmes convencionais. A velocidade tem relação com a dose necessária para formar 

imagem com determinada densidade. Quanto mais rápido um detector, menor a dose 

necessária para formar a imagem. 

O tamanho do pixel em sistemas FPDs varia de 120 a 130 µm, porém a área sensível à 

radiação não corresponde à área total do pixel. Existe uma área equivalente a uma zona morta, 

aonde são acomodados os elementos do circuito (como mostra a Figura 36). A razão entre a 

área útil do pixel e a área total é chamada de Fill Factor (VAIDYA, 2007). Apesar de a 

imagem que aparece no monitor parecer contínua, a imagem (como é obtida) possui pequenos 

vazios entre os pixels. Logo, quanto maior o Fill factor melhor a resolução da imagem. 

Dentre os detectores tipo FPDs, o que apresenta maior fill factor são os de conversão direta, à 

base de selênio amorfo, com valores em torno de 85%, enquanto os de conversão indireta 

possuem um fill factor variando de 55 a 70% (VAIDYA, 2007). 
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Figura 36.  Detalhe de um pixel em um detector FDP, mostrando os detalhes da região útil na detecção de 

radiação (zona ativa) e da zona morta (VAIDYA, 2007). 
 

A Faixa Dinâmica é numericamente igual à razão entre o mais forte fluxo óptico não-

saturado detectável por um sensor pelo menor fluxo óptico (DICIONÁRIO, 2008 e 

ASBRINK, 2006). Nos detectores flat panel a faixa dinâmica é em torno de 104. Este valor é 

bem maior do que em filmes convencionais e chega bem próximo aos Imaging Plates 

(DICIONÁRIO, 2008). 

Linearidade é a relação direta entre a exposição e a densidade da imagem. Os 

detectores flat panel têm uma linearidade bem maior quando comparados com os filmes 

convencionais (PARKS; WILLIAMSON, 2002; KÖRNER et al., 2006 e LANÇA; SILVA, 

2008). Na Figura 37 é possível comparar a faixa dinâmica e a linearidade entre os filmes 

convencionais e os detectores digitais. A faixa dinâmica tem relação com a largura horizontal 

da curva de densidade versus exposição (ou dose). Verifica-se, no gráfico, que nos detectores 

digitais esta largura é bem maior do que nos filmes convencionais. E a linearidade fica 

evidente pela forma da curva, que no caso dos detectores digitais é uma reta, enquanto nos 

filmes convencionais a resposta não é linear. 

 

Figura 37. Relação entre reposta do sinal (ou densidade) versus dose (ou exposição), comparando os detectores 
digitais com os filmes convencionais (KÖRNER et al., 2006). 
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Outro importante parâmetro para medir a qualidade de imagens, em relação a imagens 

geradas por sistemas digitais, é a MTF (modulation transfer function). A medição de contraste 

em uma imagem digital não é absoluta pelo fato de ser fácil manipular este parâmetro em uma 

imagem computadorizada. Por isso, a MTF é ideal para medir o contraste absoluto de uma 

imagem computadorizada, pois mede a relação entre o contraste da saída e da entrada do 

sistema digital. Pode-se dizer ainda que a MTF descreve a eficiência com que variações 

senoidais no contraste do sinal, em diferentes freqüências espaciais, são reproduzidas pelo 

sistema digital de imagens (COWEN et al., 2008). A MTF gera informação sobre o 

comportamento do dispositivo digital em relação à freqüência espacial e também fornece 

informações sobre contraste e resolução da imagem (KÖRNER et al., 2006; KÖRNER et al., 

2007 e VAIDYA, 2007). A freqüência espacial é tipicamente medida em ciclos ou pares de 

linhas por milímetros (lp/mm). Valores elevados para a freqüência espacial correspondem a 

imagens com elevada resolução, ou seja, elevados níveis de detalhes. Na Figura 38 é mostrada 

uma curva MTF em função da freqüência espacial para diferentes tipos de detectores digitais. 

Pode-se perceber a superioridade em relação à MTF dos detectores de conversão direta em 

relação aos demais. 

 
Figura 38. Comparação das MTF´s para diferentes tipos de detectores digitais (COWEN et al., 2008). 

 

Uma das técnicas para se traçar a MTF de um sistema de radiografia consiste em 

traçar o perfil sobre o IQI EN 462-5 duplex wire (INDUSTRIAL, 2004 e SILVA, 2008), que 

consiste em uma barra de plástico, onde 13 pares de fios são dispostos conforme a Figura 39. 

Os fios correspondentes aos números 1D à 3D são fabricados em tungstênio, os outros são 

fabricados em platina, e as dimensões devem corresponder ao especificado na Figura 39 de 

acordo com a norma. O espaçamento entre os fios é igual ao diâmetro do mesmo. Na Tabela 2 

podem ser encontrados: a numeração dos elementos, a desfocagem geométrica 
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correspondente, o espaçamento entre os fios, a tolerância permitida e o correspondente em 

pares de linha por milímetro (pl/mm) (SILVA, 2008). Com base no perfil de linha, faz-se uma 

leitura dos valores dos máximos e mínimos de intensidade correspondente a cada par de fios. 

O primeiro par de fios  não resolvido é determinado quando a diferença entre os valores de 

máximo e mínimo de intensidade é menor do que 20% de sua intensidade máxima, conforme 

a Figura 40, sendo este o limite de discernibilidade do sistema. 

 

 

Figura 39. IQI duplex wire EN 462-5 (EWERT; ZSCHERPEL, 2000). 
 

Tabela 2. Parâmetros do indicador de qualidade de imagens de fio duplo 
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Figura 40. Perfil de linha de um par de fios mostrando a diferença de pelo menos 20% dos valores de máximo e 
mínimo de intensidade entre os dois fios (INDUSTRIAL, 2004). 

 

Como a curva de MTF é uma curva normalizada, utiliza-se a variação do primeiro 

pulso para a normalização. Dessa forma, o primeiro par de fios corresponde a 1 (100%) e os 

outros serão menores que um, uma vez que, com o aumento da freqüência, f ica mais difícil se 

identificar a separação entre os pares de fios. Então, com os valores normalizados 

correspondentes a cada par de fios, é plotada uma curva do número do par de f ios (pl/mm) em 

função da MTF.  

Assim como a MTF, outro parâmetro largamente utilizado para medir a qualidade de 

sistemas digitais é chamado DQE (detective quantum efficiency). É dado pela razão 

quadrática entre a relação sinal-ruído (SNR - signal to noise ratio) da imagem na saída do 

sistema e na entrada do sistema. É dado pela relação: 
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                                                        (7) 

 

Similarmente ao fato da MTF medir as propriedades de transferência de contraste do 

sistema, DQE mede a propriedade do sistema em transferir ruído da entrada para a saída 

(KÖRNER et al., 2007 e VAIDYA, 2007). O ruído são variações aleatórias de intensidade no 

sinal da imagem, que contribuem para redução de visualização de detalhes, especialmente de 

objetos pequenos e de baixo contraste. O ruído da imagem possui diversas origens. A própria 

maneira aleatória com que os fótons de radiação são distribuídos no processo de formação da 

imagem é uma fonte de ruído, denominado ruído quântico. Outras fontes de ruído se originam 

no processo de aquisição da imagem, tais como o ruído eletrônico. O ruído em um sistema 
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eletrônico ou digital é qualquer sinal indesejado que interfere na detecção ou processamento 

do sinal desejado. Este ruído degrada a performance do sistema, então é importante 

determinar a razão entre o sinal desejado e o indesejado, ou a relação sinal-ruído. Quanto 

maior for a relação sinal ruído, maior qualidade de visualização de detalhes a imagem 

apresentará. O valor ideal DQE para um detector de raios X é 1, ou seja, 100% da informação 

é transmitida sem degradação de ruído (OLIVEIRA, 2007). Uma comparação segundo Cowen 

et al. (2008) entre espectros de DQE em diversos tipos de detectores digitais é mostrada na 

Figura 41. Devido à quantidade mínima de ruído associado À detecção em comparação com 

os demais sistemas, os detectores digitais de conversão indireta possuem uma melhor 

performance de DQE do que os demais detectores. 

 

 
Figura 41. Comparação do espectro DQE de di ferentes tipos de detectores digitais (COWEN et al., 2008). 

 
Com relação às limitações, os FPDs à base de selênio amorfo têm respostas instáveis a 

temperaturas acima de 30 ºC, por isso devem ser usados em laboratórios que tenham controle 

de temperatura. Outra limitação de tais detectores à base de selênio é com relação ao tempo de 

reset, que é o tempo para zerar a informação no detector para que se possa fazer nova 

detecção. Isso restringe seu uso em aplicações em tempo real onde o objeto se move. Também 

existe o problema da formação de artefatos “fantasmas”, fato que restringe sua aplicação para 

reconhecimento automático de defeitos (ADR) (VAIDYA, 2007). 
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2.4 Processamento de imagens digitais 
 

 

A revolução digital provocada pelo surgimento e aperfeiçoamento dos computadores 

foi, sem dúvida, uma das mais impactantes do século passado. O uso de computadores deixou 

de ser aplicado somente a situações específicas, como no meio acadêmico para o 

processamento de dados, e hoje atinge quase todas as camadas da sociedade, na realização de 

tarefas básicas no trabalho e em entretenimento. Não menos importante foi o início da 

utilização de métodos computacionais para o processamento de imagens digitais, 

principalmente para melhoramento de imagens para interpretação humana e para 

armazenamento, transmissão e representação de dados aplicados em sistemas autônomos de 

interpretação de imagens.  

As primeiras aplicações de processamento de imagens foram na indústria de jornais, 

quando fotos eram enviadas por um cabo telegráfico submarino entre Londres e Nova Iorque, 

nos anos de 1920, que reduzia o tempo de envio de semanas para menos de 3 horas. 

Equipamentos especializados recodificavam e reconstruíam a imagem para posterior 

impressão. A Figura 42 mostra uma dessas imagens que foram transmitidas por esse cabo e 

reproduzidas em uma impressora telegráfica. Um dos grandes problemas envolvidos nesse 

processo era para melhorar a qualidade visual das imagens e a distribuição de níveis de 

intensidade. Esse método de impressão foi abandonado no final de 1921 em favor de uma 

técnica baseada na reprodução fotográfica feita por fitas perfuradas pelo equipamento de 

recepção telegráfica no final da linha. A Figura 43 mostra as melhorias na qualidade das 

imagens através desse método (GONZALEZ; WOODS, 2001). 

 

Figura 42.  Imagem digital transmitida pelo cabo submarino nos anos 20 entre Londres e Nova Iorque 
(GONZALEZ; WOODS, 2001). 
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Figura 43.  Imagem digital transmitida via cabo submarino, mas reproduzida por método de perfuração de uma 

fita e um equipamento (GONZALEZ; WOODS, 2001).  
 

Desde então, as técnicas de representação e processamento de imagens digitais  

evoluíram consideravelmente e, a partir da década de 60 até os dias de hoje, aliadas ao 

desenvolvimento de computadores cada vez mais velozes e mais baratos, cresceram 

vigorosamente. 

Uma imagem monocromática pode ser representada como uma função bidimensional f 

(x,y) onde x e y são coordenadas espaciais e a amplitude de f para cada par de coordenadas x e 

y é chamada de intensidade de luz ou nível de cinza da imagem nesse ponto. Quando os 

valores x e y e os valores de f são todos finitos, quantidades discretas, chama-se a imagem de 

imagem digital. A imagem digital é composta de um número finito de elementos, cada qual 

tendo uma localização e valor particular. Esses elementos são chamados de pixels. Como essa 

imagem formada por pixels é uma imagem digital, a distribuição espacial desses pixels no 

plano bidimensional é feita usando-se a representação matricial. A matriz que representa a 

função f (x,y) terá então M linhas e N colunas.  

Como exemplo, os valores das coordenadas na origem são (x,y) = (0,0), o próximo 

valor das coordenadas ao longo da primeira linha será (x,y) = (0,1), e assim por diante. A 

Figura 44 ilustra essa questão das coordenadas espaciais. 

Espaços tridimensionais também podem ser usados para a representação de imagens 

digitais; nesse caso o elemento unitário de volume chama-se voxel, como representado na 

Figura 45. 
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Figura 44.  Convenção de coordenadas para representar uma imagem digital (GONZALEZ; WOODS, 2001). 
 

A matriz que representa os valores da função f(x,y) para cada coordenada (x,y) pode 

ser representada na seguinte forma: 
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O lado direito dessa equação é por definição uma imagem digital e seus elementos 

constituintes são os pixels. 

Em alguns casos, é mais conveniente usar uma notação mais simples para representar 

uma imagem digital e seus elementos: 
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Logo, as equações (8) e (9) são idênticas. 
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Figura 45.  Representação de uma imagem digital por uma coleção de pontos discretos em uma grade retangular 

3-D (JÄHNE, 2002). 
 

A Figura 46 ilustra a representação matricial de uma imagem em uma pequena região 

destacada. Os valores dos pixels representam a intensidade dos níveis de cinza da região que 

representa uma matriz 10x10, ou seja, 10 pixels de largura e 10 de altura. 

 
Figura 46.  Ponto destacado sobre a imagem e sua matriz de pixels 10x10 (FALCÃO; LEITE, 2000). 

 

Considerando imagens digitais bidimensionais, a resolução espacial das mesmas é o 

número de pixels na dimensão horizontal versus o número de pixels na direção vertical. Por 

exemplo, se a resolução espacial de uma imagem digital é 800 x 600 pixels, (480000 pixels  

totais) significa que a mesma tem 800 pixels de altura e 600 de largura. Fica claro então que 

em um plano de representação da imagem, quanto maior for o número de pixels em cada 

dimensão, ou quanto maior for o produto do número de pixels nas duas dimensões, melhor a 

resolução da imagem. Na Figura 47 é mostrado um exemplo de como o número de pixels  

representa a resolução da imagem.  
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Figura 47. Representação de uma imagem digital com a 3 × 4, b 12 × 16, c 48 × 64, e d 192 × 256 pixels 
(JÄHNE, 2002).  

 

Os valores da função f(x,y) podem representar os níveis de cinza da imagem digital 

(no caso de imagens monocromáticas); quando isso acontece, este número total de níveis de 

cinza possíveis pode ser representado como uma potência de 2 (pelo fato de a linguagem 

computacional ser binária, ou seja, de base 2). Por exemplo, se esse número for 256, isto 

signif ica que os níveis de cinza vão de 0 a 255. Como 256 é 2 elevado a oitava potência, o 

computador necessita de no máximo 8 bits para armazenar a imagem em sua memória. 

Dizemos então que a profundidade da imagem é 8 bits por pixel (ou 1 byte por pixel). Na 

Figura 48 é mostrada a representação digital de uma imagem onde foi mantida a resolução 

espacial e variou-se sua profundidade de 8 bits por pixel (256 níveis de cinza), 4 bits por pixel 

(16 níveis de cinza) até 2 bits por pixel (imagem binária).  

 
Figura 48. Representação de uma imagem digital com profundidades a 8, b 4 e c 2 bits por pixel (FALCÃO; 

LEITE, 2000). 
 

No caso de uma imagem colorida ou multibanda, na escala RGB, um das formas de se 

representar a imagem é utilizando-se as três cores primárias: vermelho, verde e azul para a 

formação da imagem colorida. Nesse caso, cada banda tem sua matriz com valores de f(x,y) 
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que representam o tom de cada cor nessa matriz. Por exemplo, na matriz que representa os 

tons de vermelho da imagem podemos ter desde o vermelho mais escuro até o vermelho mais  

claro. 

O órgão visual humano é consideravelmente limitado para distinguir certas diferenças 

de tons de cores e certos detalhes de uma imagem. Por isso, nas imagens digitais, em alguns 

casos é necessário um processamento, com o intuito de fazer melhoramentos na imagem e 

destacar informações antes imperceptíveis ao olho humano.  

O processamento de imagens digitais passa por várias etapas, as quais diferem um 

pouco para cada grupo de estudo; segundo Esquef e Albuquerque (2003), essas etapas são em 

ordem: formação e aquisição da imagem, digitalização, pré-processamento, segmentação, pós-

processamento, extração de atributos e classificação e reconhecimento. Na Figura 49 é 

mostrado o fluxograma contendo todas essas etapas e algumas características de cada fase do 

processamento. 

 
Figura 49.  Etapas de um sistema de PDI (ESQUEF; ALBUQUERQUE, 2003). 

 

A formação e aquisição da imagem é a etapa onde é feita sua captura, ou seja, a 

captura dos dados referentes à imagem. Logo em seguida é feita sua digitalização, onde os 

dados da imagem serão convertidos em sinais elétricos inteligíveis ao computador.  

No pré-processamento, são feitas alterações em atributos da imagem como contraste, e 

ainda podem ser alguns filtros, que usam máscaras específicas para alteração de valores dos 
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pixels da matriz que representa a imagem digital. Em imagens monocromáticas, alterações 

nestes valores de pixels alterarão os níveis de cinza da imagem. 

A segmentação acontece quando são particionadas, ou separadas, partes ou objetos 

constituintes da imagem que terão alguma utilidade. Algoritmos de reconhecimento de 

objetos em imagens usando usam segmentação e são extremamente complexos de serem 

elaborados. Os objetos a serem destacados da imagem são nada mais do que um grupo de 

pixels com determinadas características próprias. Na Figura 50 é mostrada uma figura e dois  

tipos de segmentação diferentes, a binarização (transformação em imagem preto-e-branco) e a 

segmentação por detecção de bordas ou contornos. 

 

Figura 50. Duas abordagens para segmentação. (A) Imagem original em níveis de cinza. (B) Imagem 
segmentada através de uma binarização. (C) Imagem segmentada por detecção de bordas (ESQUEF; 

ALBUQUERQUE, 2003). 
 

De um modo geral, as técnicas de segmentação utilizam duas abordagens principais: a 

similaridade entre os pixels e a descontinuidade entre eles. A técnica baseada em similaridade 

mais utilizada é a chamada binarização. Este tipo de segmentação é utilizado quando as 

amplitudes dos níveis de cinza são suficientes para caracterizar os “objetos” presentes na 

imagem. Na binarização, um nível de cinza é considerado como um limiar de separação entre 

os pixels que compõem os objetos e o fundo. A determinação deste limiar de modo otimizado 

para segmentação da imagem é o objetivo principal dos diversos métodos de binarização 

existentes. 

As técnicas baseadas em descontinuidades entre os pixels procuram determinar 

variações abruptas do nível de cinza entre pixels vizinhos. Estas variações, em geral, 

permitem detectar o grupo de pixels que delimitam os contornos ou bordas dos objetos na 

imagem. A técnica de segmentação baseada em descontinuidade mais utilizada é a chamada 

detecção de bordas (ESQUEF; ALBUQUERQUE, 2003). 

Na etapa de pós-processamento são corrigidos eventuais defeitos da etapa anterior, ou 

seja, da segmentação. Para isso, utilizam-se normalmente filtros matemáticos chamados de 

morfológicos que realizam uma análise quantitativa dos pixels da imagem. 
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Dois operadores são usualmente utilizados na técnica de morfologia matemática: a 

erosão e a dilatação. A operação de erosão permite separar objetos que se tocam, enquanto a 

operação de dilatação permite preencher furos no interior de um objeto ou mesmo ligá-los. 

Como as duas operações são interativas, é possível realizar uma seqüência de N operações de 

erosão e dilatação sucessivas ou mesmo alternadas. A operação de abertura, uma erosão 

seguida de uma dilatação, permite eliminar pequenas partículas na imagem e suavizar o 

contorno dos objetos. Inversamente, a operação de fechamento, uma dilatação seguida de uma 

erosão, permite fechar canais estreitos que separam objetos, ou suprimir os pequenos furos no 

seu interior. 

Para a etapa da extração de atributos, são extraídas as informações úteis da imagem 

processada. Em tal etapa, acontece a chamada rotulação ou labelização. Após a segmentação, 

obtém-se uma imagem onde as regiões correspondentes aos “objetos” estão separadas 

daquelas correspondentes ao “fundo” da imagem. Neste ponto do sistema de processamento, 

as regiões de interesse estão agrupadas por pixels que se tocam. O próximo passo é dar um 

rótulo (label) para cada um desses grupos de pixels. O processo de segmentação separa as 

regiões pertencentes às células daquelas pertencentes às regiões entre células (fundo), criando 

um delimitador entre elas. A etapa de “labelização” cria um rótulo que identifica cada uma 

dessas regiões para que os processos seguintes de tratamento da informação sejam 

concentrados em cada uma das regiões quer receberam um rótulo. 

O processamento digital de imagens pode ser realizado em diferentes linguagens de 

programação, como na linguagem C que é a mais usada para tal fim, ou ainda utilizando 

linguagens internas de alguns softwares.  

2.5 Microtomografia computadorizada  
 

 

A tomografia computadorizada é uma técnica radiográfica que permite a realização de 

ensaios não destrutivos da estrutura interna de objetos através de imagens 2-D e 3-D. Esta 

técnica vem sendo usada desde muitos anos com grande sucesso na área médica e na 

realização de inspeções detalhadas de materiais, permitindo a observação de diferentes 

densidades dentro do objeto através de imagens geradas de alta definição, o que comumente 

não é possível com técnicas de radiografia convencional e radiografia computadorizada.  

Desenvolvida por Godfrey Hounsfield em 1972 (JACOBS et al., 1995), tal técnica tem 

muitos pontos em comum com a técnica de radiografia digital, mas difere principalmente pelo 
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fato de que possibilita a reconstrução bi e tridimensional da imagem do objeto radiografado, 

permitindo assim uma melhor avaliação de suas características interiores.  

A grande vantagem das imagens produzidas por esta técnica é a de não sobrepor os 

objetos de diferentes coeficientes de atenuação que estão no interior do material. Portanto, 

cada parte integrante do interior do objeto é mostrada na sua real posição espacial. Isso 

garante a avaliação exata da localização de defeitos internos em peças industriais, por 

exemplo. Outra vantagem é a altíssima resolução atingida nas imagens tomográficas. 

Diferenças de coeficientes de atenuação de até 0,1% entre materiais podem ser medidas, em 

espessuras de até 2 mm (JACOBS et al., 1995). 

A tomografia computadorizada de raios-X mede essencialmente a distribuição de 

densidade em uma secção transversal de um objeto, ou seja, a distribuição do coeficiente de 

atenuação linear dos materiais que compõem o objeto (NUKAGA et al., 2008). Através da 

informação do grau de atenuação sofrido pelos feixes de raios-X ao passarem pelo objeto a 

imagem tomográfica é construída.  Para a aquisição destas informações que serão usadas para 

a reconstrução da imagem normalmente a fonte se movimenta ao longo ou ao redor do objeto 

tomografado. Ou ainda, a fonte pode ficar em repouso e quem se movimenta é o objeto. Uma 

destas disposições é mostrada na Figura 51, onde a fonte de raios-x movimenta-se ao longo de 

certo eixo e o sistema fonte detector ainda gira em torno do objeto. A curva típica da 

intensidade da radiação transmitida (ou projeção) na direção destacada também é mostrada na 

Figura. 

 

Figura 51.  Arranjo básico de um sistema de tomografia computadorizada (JIRÍ, 2006). 
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É bastante comum a classificação dos sistemas de tomografia computadorizada 

baseando-se no arranjo experimental e hardware empregados. Basicamente existem os 

sistemas que utilizam apenas uma fonte com escaneamento mecânico (1ª, 2ª, 3ª e 4ª gerações) 

e aquelas que utilizam várias fontes, evitando assim o escaneamento mecânico e 

possibilitando a aquisição mais rápida da imagem (COELHO, 2006). O primeiro tipo de 

sistema é mais indicado quando o objeto que vai ser tomografado é estático pelo fato de ter 

um custo menor em comparação com os sistemas que utilizam várias fontes. Em 

contrapartida, sistemas de geração de imagens instantâneos devem ser utilizados quando o 

objeto é dinâmico, como por exemplo, em tubulações que transportam fluidos (JOHANSEN, 

2005). Na Figura 52 são mostradas diferentes gerações de arranjos para tomografia.  

 

 
Figura 52.  Gerações de sistemas de tomografia computadorizada (DOVE, 2001 modificada).  
 

O uso da técnica de tomografia computadorizada para obtenção de imagens 2D e 3D 

do interior de objetos tem sido cada vez mais freqüente na área industrial (AUDITORE et al., 

2008). Grandes indústrias e laboratórios de pesquisa têm utilizado tal técnica para obter 

imagens detalhadas do interior de peças automotivas, circuitos eletrônicos, componentes de 
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sistemas de geração de energia, rochas e minerais e assim por diante (FLISCH et al., 1999; 

BRONNIKOV; KILLIAN, 1999; PALACIOS et al., 2005 e HIRAKIMOTO, 2001). 

A alta dose recebida por um paciente que realiza um exame de tomografia é uma 

grande desvantagem de tal técnica. Entretanto, no caso da tomografia computadorizada em 

aplicações industriais tal preocupação é irrelevante, fato que reafirma sua aplicabilidade. 

Porém, o grande problema normalmente enfrentado é o fato de a densidade e tamanho dos 

objetos serem grandes, dificultando assim que os fótons de radiação atravessem o objeto e 

cheguem com intensidades mensuráveis nos detectores. Tal problema tem sido enfrentado 

com o desenvolvimento de novos algoritmos computacionais para a reconstrução das imagens 

e utilização dos sistemas de tomografia de 3ª geração adiante (NUKAGA et al., 2008). 

Quando a largura do feixe de radiação utilizado para a tomografia é da ordem de 

micrômetros, a técnica é chamada de microtomografia computadorizada. A vantagem desta 

técnica é que possibilita que sejam tiradas mais fatias do objeto do que na tomografia 

convencional e a resolução da imagem também tende a ser mais alta do que no método 

convencional (HIRAKIMOTO, 2001). 

A dificuldade na técnica de tomografia é reconstruir imagens bi e tridimensionais a 

partir dos dados das projeções obtidas quando os feixes de radiação atravessam o objeto e 

atingem o detector. Como já foi dito anteriormente, os dados obtidos na técnica de tomografia 

computadorizada partem de informações sobre a distribuição de intensidade de fótons 

detectados quando o feixe de radiação atravessa o objeto. O passo inicial que possibilitou a 

implementação posterior de um tomógrafo foi a elaboração de uma solução matemática que 

possibilitava a reconstrução da imagem por Johann Radon em 1917. Esta função tem o nome 

do seu inventor e é chamada de transformada de Radon. A solução do problema da 

reconstrução é a fórmula de inversão de Radon. Todos os métodos de reconstrução propostos, 

até a presente data, são implementações para calcular a fórmula de inversão de Radon. Eles 

podem ser divididos em dois grupos principais: algoritmos de transformada e algoritmos 

algébricos (GAZZANI, 1999 e DIAS et al., 2005).  

Os métodos de transformada propõem uma solução para o problema de inversão de 

Radon baseada no teorema da projeção (teorema Fourier "slice"). Exemplos desses métodos: 

método da Retroprojeção filtrada e o método de Fourier direto. O método do linograma é 

também um método de transformada. O processamento de sinais multidimensionais é 

fundamental para o desenvolvimento desses algoritmos (GAZZANI, 1999).  

Os métodos algébricos são também conhecidos como métodos iterativos. A solução é 

obtida a partir de uma aproximação inicial e o cálculo é realizado iterativamente até ser 
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atingida a precisão desejada. Embora estes métodos sejam conceitualmente mais simples que 

os métodos de transformada, esta abordagem é normalmente menos eficiente do ponto de 

vista computacional (GAZZANI, 1999). 

Se considerarmos um feixe de radiação atravessando um material com quatro 

diferentes coeficientes de atenuação linear (Fig. 53), teremos para a intensidade do feixe de 

radiação que sai do material a expressão: 

                                              ( )[ ]xII 43210 exp µµµµ +++−=                                              (10) 

onde x é a distância percorrida pelo feixe de radiação. Se tirarmos o logaritmo neperiano de 

ambos os lados da expressão e rearranjarmos a equação teremos: 

                                            ( ) ∑
=

=
4

1i
ixp µ                                                                    (11) 

que é uma função de projeção que representa o somatório dos coeficientes de atenuação ao 

longo de um dado caminho percorrido pelo feixe de radiação. 

 
Figura 53.  Um feixe de radiação atravessando um material com quatro diferentes coeficientes de atenuação 

(DOVE, 2001). 
 

Considerando agora um sistema de coordenadas como referência, pode-se escolher tal 

sistema de modo que a secção transversal pertença ao plano z = 0. Cada raio que atravessar o 

objeto pertencerá a um novo plano de coordenadas rs, em que o eixo r  formará um ângulo θ  

em relação ao eixo x de referência, como ilustrado na Figura 54. 

 
Figura 54.  Geometria de feixe paralelo e sistemas de coordenadas (DOVE, 2001). 
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onde a função f (x,y) representa os coeficientes de atenuação lineares do material e a direção 

do feixe de radiação coincide com a direção do eixo s. A relação entre as coordenadas é 

bastante conhecida e vista normalmente nos cursos de álgebra linear e é dada por: 
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Para um dado ângulo θ a intensidade Iθ(r) do feixe em função de r  é dada por: 
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E sua curva típica é mostrada na Figura 55: 

 
Figura 55.  Intensidade do feixe transmitido em função da coordenada r (DOVE, 2001). 

 

Se tomarmos cada intensidade Iθ, teremos uma linha de soma de atenuações 

correspondentes. Então a função de intensidade Iθ(r) pode ser transformada na função de 

atenuação pθ(r): 

              ( ) ( ) ( )( ) sssenrsensrf
I

rI
rp

s
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θ

θ
θ cos..,.cos.ln                  (14) 

 

que é chamada de função projeção de f(x,y) para dado ângulo θ  (DOVE, 2001). Normalmente 

a projeção é medida para θ variando de 0 a π. Sua curva típica é mostrada na Figura 56. 

 
Figura 56.  Curva de atenuação típica em um sistema de TC (DOVE, 2001). 
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A projeção é formada pela combinação de um conjunto de integrais de linha. A 

projeção mais simples é uma coleção de integrais de raios paralelos dada por pθ(r) para um θ 

constante, conhecida como projeção paralela (KAK; SLANEY, 2001), conforme ilustra a 

Figura 57.  

 

 
Figura 57.  Projeções paralelas (KAK; SLANEY, 2001 modificada). 

 

Outro tipo de projeção possível é quando a fonte é colocada em uma posição fixa 

relativa a uma linha de detectores, conhecida como projeção de feixe em leque (“Fan beam”), 

como é mostrado na Figura 58, pois as integrais de linha são calculadas com uma geometria 

que se assemelha a um leque (KAK; SLANEY, 2001). 
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Figura 58.  Projeção de feixe em leque – coletada quando a fonte de radiação é pontual e o feixe que atravessa o 
objeto é divergente (KAK; SLANEY, 2001). 

 

Juntando-se todas as projeções pθ(r) obtém-se um conjunto de dados p(r,θ), que é 

chamado de sinograma. A função que transforma f(x,y) em p(r,θ) é a transformada de Radon, 

que pode ser apresentada como: 

               ( ) ( ){ } ( ) sssenrsensrfyxfrp ∆+−=ℜ= ∑ θθθθθ cos..,.cos.,,                (15) 

 

Para variações contínuas dos coeficientes de atenuação, pode-se substituir o somatório 

por uma integral de linha. Assim, fazendo-se as devidas modificações, teremos para a 

transformada de Radon a expressão: 

             ( ) ( ){ } ( )dsssenrsensrfyxfrp ∫
∞

∞−

+−=ℜ= θθθθθ cos..,.cos.,,                    (16) 

Para resolver o problema da inversa de Radon existem vários algoritmos já 

implementados, que são: Método da Força Bruta, Método da Reconstrução Iterativa, Método 

da Retroprojeção, Método da Retroprojeção Filtrada, Método de Fourier Direto (DOVE, 

2001). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Isoladores de compósito de linhas de transmissão  
 

 

Na presente dissertação, foram inspecionados nove isoladores de compósito, dos quais 

oito foram oriundos da linha de transmissão de 230 kV da Chesf, os quais estavam instalados 

em geometria de suspensão, por um período de 10 anos. Cada unidade possui um peso 

aproximado de 9 kg e está coberta com uma camada de poluentes em toda a sua extensão. A 

título de comparação, um isolador de compósito novo foi também inspecionado. Na Figura 59 

é mostrada uma fotografia de um dos isoladores oriundo da linha de transmissão. Trata-se de 

um isolador de compósito típico, que possui núcleo de compósito de resina polimérica 

reforçada com fibras de vidro (GFRP) revestido com material polimérico hidrofóbico e alta 

rigidez dielétrica. O isolador possui 21 aletas e pode suportar uma carga de até 222 kN. Seus 

terminais são do tipo concha/bola de aço galvanizado. O esquema com as dimensões está 

mostrado na Figura 60. 

 
Figura 59. Foto de um isolador de compósito retirado da linha de transmissão de 230 kV, que esteve em 

operação por 10 anos. 

 

Figura 60. Esquema com as dimensões dos isoladores de compósitos.  



69 
 

 

A identificação dos isoladores de compósito foi baseada no código usado pela Chesf. 

Visualmente, todos os isoladores de compósito inspecionados apresentavam-se aparentemente 

íntegros, embora o grau de incrustação de poluentes na superfície variasse de isolador para 

isolador.  A título de classificação qualitativa dos isoladores quanto ao grau de poluição, 

foram utilizadas as classificações: “alto”, “médio” e “baixo”. Na Tabela 3 são apresentados os 

códigos de identificação dos isoladores inspecionados, assim como o nível de acúmulo de 

poluentes apresentado, baseando-se na classificação adotada na Figura 61. Como a 

classificação “baixo” só foi dada ao isolador de compósito novo I-1, tal acúmulo de poluentes 

deve-se ao acúmulo de poeira local durante armazenagem.  

 

Tabela 3. Códigos e características das amostras inspecionadas 
Denominação 

dos 

isoladores de 

compósito Código Chesf 

Nível de 

Incrustação de 

Poluentes 

I-1 9hct00 - Novo Baixo 

 I-2 04c411/1 A susp C fora Alto 

I-3 04c411/1 A susp F fora Alto 

I-4 04c440/2 A susp F fora Alto 

 I-5 04c440/2 A susp C fora Alto 

 I-6 04c440/2 C susp C fora  Alto 

I-7 04c411/1 C susp C fora  Médio 

I-8 04c440/2 Csusp F fora  Médio 

I-9 04c411/1 C susp F fora  Médio 

 

 

Figura 61. Classificação qualitativa do grau de incrustação de poluentes nos isoladores de compósito.   
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3.2 Inspeção por radiografia computadorizada  
 

 

Para inspeção por CR - radiografia computadorizada, foram usados três sistemas, 

sendo um na UFPE, pertencente ao Laboratório de Ensaios Não Destrutivos do DEMEC - 

Departamento de Engenharia Mecânica e outros dois sistemas, pertencentes ao BAM (Federal 

Institute for Materials Research and Testing) em Berlin/Alemanha. 

Para facilitar identificação dos sistemas de radiografia computadorizada utilizados no 

presente trabalho para inspeção dos isoladores de compósito, os sistemas de CR foram 

identificados e estão resumidos na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Legenda dos códigos utilizados para cada sistema 
Fabricante Sistema IP Laboratório  Denominação 

Perkin Elmer Cyclone - 16 Bit 

SR – Azul 

SS- Branco 

(12,5x43) cm LABEND/DEMEC/UFPE CR-Cyclone 

Fujifilm  FCR XG-1 NDT   

ST-VI  

(35x43) cm BAM CR-Fuji 

Durr HD CR-35 NDT  

HD 

(10x24) cm  BAM CR-Durr 

 

3.2.1 Sistema de radiografia computadorizada CR-Cyclone  

 
 

Inicialmente, visando a avaliação da integridade dos isoladores de compósito oriundos 

da linha de transmissão após 10 anos de operação, a inspeção foi realizada com um sistema de 

radiografia computadorizada, constituído por uma fonte portátil de raios-X de 270 kVp, 

modelo XRS-3 da Golden Engineering (Fig. 62), filmes IP – Imaging Plate da Perkin-Elmer 

utilizando dois tipos: SR (Super Resolution) e SS (Super Sensitive), de 12,5 cm x 43 cm, e 

para a leitura dos IP foi realizado com escâner  à laser com resolução de 16-bit, modelo 

Cyclone da Perkin-Elmer (Fig. 63) controlado por computador.   
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Figura 62. Fonte portátil de raios-X de 270 kVp usada na radiografia. 
 

 

Figura 63.  Sistema de leitura a laser dos filmes IP’s usados na radiografia computadorizada na UFPE. 
 

O arranjo utilizado para a obtenção das radiografias está mostrado na Figura 64, onde 

foram usadas duas distâncias fonte-filme, a de 800 mm para radiografar os isoladores e a de 

250 mm para radiografar o interior das luvas metálicas fixadas nas extremidades dos 

isoladores com quatro exposições de 90 pulsos.  Com este sistema de CR, os nove isoladores 

foram radiografados de um extremo a outro extremo. 

 
Figura 64.  Arranjo experimental do sistema de radiografia digital no Laboratório de Ensaios Não Destrutivos 

do DEMEC/UFPE. 
 

Escâner - Cyclone 

Fonte de Raios-X 

Isolador de Compósito  
Filme IP 
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3.2.2 Inspeção dos isoladores de compósito com sistemas de radiografia 
computadorizada CR-Durr e CR-Fuji no BAM 
 

 

Com objetivo de inspecionar os isoladores de compósito em mais detalhe com a 

técnica de radiografia computadorizada, sistemas de radiografia computadorizada de alta 

resolução foram conduzidas no BAM. No ensaio radiográfico foi usada uma fonte de raios-X 

modelo SEIFERT X-ray Tubehousing ISOVOLT 320 / 13 da General Electric, e 2 tipos de 

escâner de IPs, um modelo FCR  XG-1 NDT da Fujifilm utilizando filme IP de 35 x 43 cm 

ST-VI com resolução espacial de 100 µm e outro escâner de alta resolução modelo HD CR-35 

NDT da Durr com filme IP de 10 x 24 cm com resolução espacial de 20 µm. A distância 

fonte-filme utilizada foi de 1.200 mm, e as tensões aplicadas foram de 60 kV e 120 kV e 

correntes variando de 2 mA a 3 mA. Os tempos de exposição foram de 30 s e 120 s. Os 

isoladores de compósito que foram inspecionados no BAM foram: um com defeitos, I-9 e 

outro íntegro, I-5, mas ambos oriundos da linha de transmissão. E o comprimento das 

amostras dos isoladores de compósito levadas ao BAM foi em torno de 420 mm. Na Figura 

65 é mostrada a foto das duas amostras que foram radiografadas com os dois sistemas no 

BAM e na Figura 66 é mostrado o arranjo experimental utilizado para radiografar estes 

isoladores. Ademais, IQI de fio duplo e de f io simples de alumínio foram utilizados para 

avaliar a qualidade dos sistemas de radiografia computadorizada. Os dois escâners utilizados 

nos ensaios são mostrados na Figura 67. 

 
Figura 65.  Segmento dos isoladores de compósito inspecionados com sistema de radiografia digital de alta 

resolução no BAM. 

 Isolador I-5 

Isolador I -9 
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Figura 66.  Arranjo experimental para radiografar os isoladores de compósito no BAM visando imagens 
radiográfi cas de alta qualidade.  

 

 

 
Figura 67. Escanêr de IP – Imaging Plate pertencentes ao BAM. A) Modelo FCR XG-1 NDT da FujiFilm e B) 

Modelo HD CR-35 NDT da Durr. 
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3.3 Inspeção do isolador de compósito por microtomografia computadorizada  
 

 

O microtomógrafo usado foi desenvolvido pelo BAM, que utiliza um tubo de raios-X 

micro foco (Comet-Feinfocus Business Unit, de até 225 kV) de dimensão de 10 µm e detector 

tipo “flat panel” de silício amorfo, com resolução de 2048 x 2048 pixels (200 µm). Para obter 

as imagens, a tensão no tubo foi de 120 kV. Dependendo do ajuste, o sistema µ-CT possibilita 

inspeção com a resolução espacial de até 5 µm utilizando o método de feixe cônico. O 

isolador de compósito analisado foi o I-9 e a região do isolador inspecionado foi entre o 

terminal de aço galvanizado e a primeira aleta, onde as trincas foram detectadas com a 

radiografia computadorizada. O isolador de compósito está mostrado na Figura 65. Na Figura 

68 é mostrada a foto do arranjo experimental utilizado para as tomografias dos isoladores no 

BAM. Foram obtidas 900 secções rotacionando a amostra, as quais foram processadas e 

reconstruídas em imagens 2-D pelo BAM. Na Figura 69 é mostrado um esquema dos eixos 

referenciais em relação ao arranjo para microtomografia. 

 

Figura 68.  Foto do arranjo experimental do sistema de microtomografia computadorizada do BAM. 
 

Detector 

Amostra 

Saída do feixe de 
raios-X 
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Figura 69. Esquema do arranjo experimental para microtomografia destacando os eixos de coordenadas de 

referência. 
 

3.4 Processamento de imagens digitais 
 

 

Para o processamento das imagens radiográficas visando realçar detalhes de interesse, 

foram utilizados três softwares comerciais: MATLAB, VixWin200 e Isee (disponível no 

LABEND - Laboratório de Ensaios Não Destrutivos do DEMEC/UFPE). 

 

3.4.1 MATLAB  
 

 

A versão utilizada foi a 7.01 na biblioteca IPT (Imaging Processing Toolbox). Vários 

filtros foram utilizados. Os parâmetros utilizados em cada um dos filtros foram variados até 

que se chegasse a resultados satisfatórios quanto à melhoria de alguma característica da 

imagem, como contraste, nitidez, etc. Os passos seguidos para a aquisição e processamento de 

imagens no MATLAB são mostrados no fluxograma da Figura 70. A principal função 

utilizada foi “histeq” para equalização de histograma, e a “LoG” (Laplaciano da Gaussiana), 

que têm como algoritmos: 

 

Para a função histeq, temos: 

O histograma de uma imagem digital com L possíveis níveis de cinza no intervalo 

[0,G] é definida como a função discreta 
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                                                      ( ) kk nrh =                                                                          (17) 

 

onde rk é o kézimo nível de intensidade no intervalo [0,G] e nk é o número de pixels da 

imagem cujo nível de intensidade vale rk.  

A função densidade de probabilidade para os níveis de cinza  
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então a função equalização de histograma é dada por: 
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para k = 1,2,...,L, onde sk é o valor do nível de cinza da imagem processada correspondente ao 

valor rk na imagem antes do processamento. 

 

Para o filtro LoG, temos que o Laplaciano de uma imagem f(x,y), denotado por 

( )yxf ,2∇ é definido como: 

 

  

                                ( ) ( ) ( )
2

2

2

2
2 ,,

,
y

yxf
x

yxf
yxf

∂
∂+

∂
∂=∇                                                          (20) 

Melhoramentos da imagem utilizando o Laplaciano fornecem a função: 

 

                                        ( ) ( ) ( )],[,, 2 yxfcyxfyxg ∇+=                                                       (21) 

 

Onde f(x,y) é a imagem original, g(x,y) é a imagem processada e c pode assumir o valor 1 ou -

1 (se o centro da máscara for um número positivo ou negativo respectivamente). 

 

Para a Gaussiana, a classe de filtros fspecial do MATLAB cria a função: 
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Logo, para o Laplaciano da Gaussiana (LoG), o software implementa: 
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onde n1 e n2 representam o número de p ixel em cada dimensão e σ é o desvio padrão 

relacionado aos níveis de cinza da imagem. 
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Figura 70. Fluxograma dos passos utilizados para o processamento das imagens no MATLAB. 
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3.4.2 VixWin 2000 
 

 

Este software acompanha o leitor de IP - imaging plate da Gendex™, e o seu uso foi 

limitado nas alterações nos contrastes das imagens e a utilização do filtro “Emboss”. 

3.4.3 Isee  
 

 

Com o software Isee, desenvolvido pelo BAM, (versão Demo disponibilizada 

gratuitamente pelo Dr. Zscherpel) as funções que foram utilizadas para processamento das 

imagens radiográficas são: funções de alterações de contraste como a “Local Histogram 

Equalization” e funções de mensuração através de análise dimensional utilizando a função 

“ Profiler”, utilizada principalmente na análise dimensional, por exemplo, da espessura da 

cobertura polimérica do isolador de compósito. 

 

3.5 Caracterização do material polimérico que recobre o bastão de compósito  
  

 

O material polimérico que recobre o bastão com a função de proteger e melhorar a 

rigidez dielétrica tem sido de vários tipos: EVA, EPDM e DPMS. Em função da alta 

hidrofobicidade e a capacidade de recuperar a hidrofobicidade, resistente a UV, o silicone 

com a estrutura PDMS e reforçado com ATH e sílica tem sido largamente utilizado na 

fabricação de isoladores de compósito de última geração. Em função da similaridade na 

aparência, caracterização com técnicas de difração de raios-X e espectroscopia de 

infravermelho foram realizadas para identificação. Para análise superficial, microscopia óptica 

e microscopia eletrônica de varredura foram utilizadas. 

 

3.5.1 Análise por difração de raios-X 
 

 

A medida de difração de raios-X foi realizada com o aparelho XRD-6000 da 

SHIMADZU, goniômetro θ-2θ vertical com radiação Cu-Kα (comprimento de onda 

λ=1,5405Å), com monocromador pirolítico de grafite instalado junto ao detetor na 
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Universidade Federal de Pernambuco, Laboratório de Ensaios Não-Destrutivos do 

Departamento de Engenharia Mecânica- DEMEC.   Utilizou-se uma potência de 1200 W (40 

kV e 30 mA), SS = ½°, RS= 0,3 mm. Os dados foram coletados para os ângulos de difração 

2θ entre 10° e 80°, com passo de 0,02° e tempo de 1s por passo. As amostras consistiram em 

secções da cobertura polimérica externa do isolador I-8. A identificação das fases cristalinas 

foi realizada com o software JADE 8.0 e banco de dados JCPD/ICDD (Joint Committee of 

Powder Diffraction Standards/ International Center for Diffraction Data) de 2000. A formação 

dos picos corresponde a situação de interferência construtiva do feixe de raios-X que difrata 

nos planos cristalinos satisfazendo a Lei de Bragg através da relação: 

 

                                                             λθ nsendhkl =2                                                           (24) 

 

onde, dhkl é o espaçamento interplanar dos planos difratantes com índices de Miller (hkl), θ é 

o ângulo de Bragg, λ é o comprimento de onda da radiação, e n pode assumir números inteiros 

1, 2, 3, ... (CALLISTER, 2007).  

O equipamento de difração de raios-X faz incidir um feixe de radiação na superfície 

do material varrendo um ângulo que pode ir de 0° a 180º, como ilustrado na Figura 71.  

 
Figura 71. Diagrama esquemático de um difratômetro de raios-X (CALLISTER, 2007). 

 

3.5.2 Espectroscopia de infravermelho com acessório DRIFTS 
 

 

Os espectros de infravermelho foram coletados no espectrômetro modelo FTLA 

2000 da ABB (LABEND-DEMEC/UFPE), na faixa de 8000-400 cm-1, com resolução de 4 

cm-1, 200 varreduras, em temperatura ambiente (~23°C) e 57% de umidade relativa do ar. Foi 
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utilizado o método de refletância difusa (DRIFTS) e amostra de material polimérico na forma 

de lâmina. A Tabela 5 mostra a descrição das amostras analisadas com espectroscopia de 

infravermelho. As amostras 1 e 2 foram retiradas de regiões externa e interna da cobertura 

polimérica respectivamente, enquanto a amostra 3 foi coletada da região interna de um 

isolador com depósito de poluentes. 

 

 

 

Tabela 5. Descrição das amostras utilizadas para caracteri zação em infravermelho. 
Amostra Região Estado 

1 Lado Externo Limpa 

2 Lado Interno Limpa 

3 Lado Externo 

Com 

Incrustação 

de Poluentes 

 

3.5.3 Observação por microscopia óptica 
 

 

Para observação da estrutura interna do material compósito e polimérico dos 

isoladores foi usado o microscópio OLYMPUS BX51 que possibilita ampliação máxima de 

até 1000X. As amostras para observação sob microscópio foram cortadas transversalmente ao 

bastão e outra amostra  longitudinalmente. As amostras de corte transversal foram ajustadas 

para ter uma espessura em torno de 1 mm enquanto as de corte longitudinal tinham uma 

espessura próxima a metade da espessura total do bastão dos isoladores, ou seja, cerca de 11 

mm, e comprimento de cerca de 24 mm. 

Após o corte, as superfícies foram lixadas com lixas de #600, #800, #1000 e #1200 

mesh e posteriormente lavadas durante 5 min em uma solução de álcool isopropílico em um 

limpador por ultra-som modelo CITIZEN SW1500. 

Para observação da superfície com incrustação de poluentes dos isoladores sem a 

necessidade de preparo tais como corte, desbaste, polimento, foi utilizado o microscópio 

digital modelo UM02-SUZ-01 da SCALAR CORPORATION, Japão, com a capacidade de 

ampliação de até 400X. 
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3.5.4 Análise superficial por microscopia eletrônica de varredura  
 

 

As imagens de alta magnif icação por microscopia eletrônica de varredura possibilitam 

observar detalhes que não são possíveis com outras técnicas tais como radiografia, 

tomografia, microscopia óptica. A observação da superfície foi realizada no Laboratório de 

Dispositivos e Nanoestruturas (LDN) do Departamento de Engenharia Eletrônica da 

Universidade Federal de Pernambuco, com o microscópio modelo JSM 6460 da JEOL, Japão, 

com tensão de aceleração de 20 kV no vácuo. A amostra para análise foi retirada da região 

que apresentou trincas na cobertura polimérica do isolador I-8. Como a cobertura de polímero 

é isolante a amostra foi revestida com uma camada nanométrica de carbono com o 

equipamento 108 Carbon/A da Cressington para evitar o “charge-up” que degrada a qualidade 

da imagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Identificação do material polimérico que recobre o bastão de compósito por 
espectroscopia de infravermelho  

 

A análise por espectroscopia de infravermelho foi realizada no material polimérico 

que recobre o bastão de compósito e a medida do espectro de infravermelho foi realizada na 

faixa de 400 cm-1 a 7500 cm-1.  A Figura 72 mostra o espectro de infravermelho das amostras 

1, 2 e 3 na região de 400 a 4000 cm-1. As Figuras 73 e 74 mostram o detalhe dos espectros, 

com seus principais picos de absorbância identificados, na região de 400 a 2000 cm-1 e de 

2000 a 4000 cm-1 respectivamente. As principais bandas de absorção dos grupos funcionais  

do material polimérico que recobre os isoladores estão indicadas na Tabela 6 e foram 

atribuídas à borracha de silicone tipo PDMS (polidimetilsiloxano), baseando-se nos trabalhos 

de Wang et al. (1998),Imakoma et al. (1994), Sundararajan et al. (2008), Liu et al. (2005), 

Chaipanit et al. (2001) e Hamid et al. (2008).  
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Figura 72. Espectro de infravermelho na região 400 – 4000 cm-1. 
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Figura 73. Detalhe do espectro de infravermelho na região 400 – 2000 cm-1, indicando os grupos funcionais. 
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Figura 74. Detalhe do espectro de infravermelho na região 2000 – 4000 cm-1, indicando os grupos funcionais. 
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Tabela 6. Bandas de absorção identificadas no espectro de infravermelho. 
Número de onda (cm

-1
) Grupo Funcional 

831 Si(CH3)2 

1062 Si-O-Si 

1267 Si-CH3 

2964 CH de CH3 

 

 

4.2 Análise microestrutural por difratometria de raios-X 
 

A análise da medida de difração de raios-X na cobertura polimérica revelou que a 

mesma é composta de material amorfo, que deve ser a matriz de silicone PDMS e da fase 

cristalina corresponde ao ATH (alumina trihidratada), com a estrutura cristalina de gibsita, 

que é utilizado normalmente como carga em materiais siliconados para alta tensão, visando 

aumentar a resistência a trilhamento elétrico (tracking) e aumentar a resistência à erosão 

(KUMAGAI; YOSHIMURA, 2004; HAJI et al., 2005 e PARK et al., 2003). Na Figura 75 é 

mostrado o espectro de difração obtido para a cobertura polimérica. 

 

Figura 75. Difratomet ria da cobertura polimérica de silicone de um isolador compósito de 230 kV com fase 
cristalina de ATH. 

 



86 
 

 

4.3 Imagens de radiografia computadorizada 
 

 

Inicialmente, os nove isoladores de compósito foram inspecionados em toda a sua 

extensão utilizando o sistema CR-Cyclone do Laboratório de Ensaios Não Destrutivos do 

DEMEC/UFPE. Devido ao grande número de radiografias obtidas com tal sistema, imagens 

radiográficas selecionadas são apresentadas. Posteriormente serão apresentados resultados 

obtidos após o processamento de algumas imagens e, f inalmente, os resultados obtidos com 

os sistemas pertencentes ao BAM. 

 

4.3.1 Imagens radiográficas obtidas com o sistema CR-Cyclone 
 

 

Nas Figuras 76 a 82 são mostradas as imagens radiográficas obtidas de um único 

isolador de uma ponta a outra, pois, devido ao longo comprimento do isolador e comprimento 

limitado do filme IP, foi necessário tirar nove radiografias de cada isolador, para que os 

mesmos fossem inspecionados em toda sua extensão, totalizando assim, mais de 100 

radiografias quando os nove isoladores radiografados. Em tais imagens, só foram variados os 

contrastes. As regiões radiografadas estão identificadas pelo número das aletas identificadas, 

baseando-se na Figura 60. As radiografias apresentadas nas Figuras 76 a 82 são do isolador I-

7.  

  
Figura 76.  Radiografia do trecho englobando as três primeiras aletas de silicone do isolador de compósito I- 7, 

iniciando a partir da extremidade próxima ao cabo condutor.  
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Figura 77.  Radiografias do isolador de compósito I-7, englobando as aletas de n° 4 a n° 6. 

 

Figura 78.  Parte 3 da seqüência de radiografias tiradas do isolador de compósito I-7, englobando as aletas de n° 
7 à 9. 

 

 

Figura 79.  Parte 4 da seqüência de radiografias tiradas do isolador de compósito I-7, englobando as aletas n° 
10, 11 e 12. 
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Figura 80. Parte 5 da seqüência de radiografias da varredura do isolador de compósito I-7, englobando as aletas 

13, 14 e 15. 

 

Figura 81. Radiografia do isolador I-7, englobando as aletas n° 16 à 18. 

 

Figura 82.  Parte 8 da seqüência, englobando as 3 últimas aletas de silicone.  
 

Após análise das radiografias dos nove isoladores de compósito, foram identificados 

quatro isoladores que apresentavam defeitos e estes sempre apareciam na região entre o 

contato de aço que fica conectado à linha e a 1ª aleta de silicone. Na seqüência de Figuras 83 

a 90 são apresentadas as radiografias das regiões dos quatro isoladores que apresentaram 
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defeito. Observou-se que dentre os quatro isoladores defeituosos o I-6 apresentou mais trincas 

que os demais, como pode ser observado nas Figuras 87 e 88.  

É importante salientar também a altíssima qualidade das imagens obtidas com um 

sistema portátil, de fácil manuseio, comparado com sistemas de radiografia convencionais. 

Tal qualidade permite que sejam observados detalhes como a espessura da camada protetora 

polimérica que encobre tais isoladores e também a textura das fibras (com disposição 

horizontal).  

 

  
Figura 83.  Radiografia do trecho englobando as 3 primeiras aletas de silicone do isolador de compósito I-7, 

onde é possível observar defeitos em sua integridade. 

 
Figura 84. Ampliação da região destacada na Figura 78, exibindo os defeitos no isolador de compósito I-7. 

Defeito 

Defeitos 
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Figura 85. Radiografia da região entre o contato de aço e a 1ª aleta de silicone do isolador I-8 que apresentou 

defeito. 
 

 
Figura 86. Ampliação da região destacada na Figura 80 exibindo os defeitos no isolador de compósito I-8. 

Defeito 

Defeito 
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Figura 87. Radiografia setor 1 do isolador I-6, que apresentou defeitos. 

 

Figura 88. Detalhe das trincas apresentadas pelo isolador I-6, que apresentou defeitos. 

 

Figura 89. Radiografia setor 1 do isolador I-9, que apresentou defeitos. 
 

Defeitos 
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Figura 90. Detalhe das trincas apresentadas pelo isolador I-9, que apresentou defeitos. 
 

Com o intuito de destacar diferenças entre radiografias que apresentaram defeitos e 

radiografias que não apresentaram, na Figura 91 é mostrada uma radiografia do isolador I-5, 

que não apresentou defeitos na região entre a ferragem e a 1ª aleta. 

 

Figura 91. Radiografia da região entre o contato de aço e a 1ª aleta do isolador I-5, que não apresentou defeitos. 
 

A Tabela 7 mostra os códigos dos isoladores e quais deles apresentaram defeitos. 

Todas as trincas detectadas tinham a característica de serem perpendiculares ao bastão do 

isolador. Todas as trincas observados nos isoladores de compósito localizaram-se na região 

entre o contato de aço da fase e a primeira aleta de silicone, fato descrito por Schneider et al. 

(1989), Guide (2003), Kumosa, M. et al. (2002), Burnham et al. (2002), IEEE (1985), Zhao e 

Comber (2000), Houlgate e Swift (1990) e Tourreil e Lambeth (1990), mas não mostrado. Isto 

pode ser atribuído, segundo Kumosa, L. et al. (1998 e 2001), Ely et al. (2000 e 2001) e 

Kishky e Gorur (1994) ao intenso campo elétrico no qual a região fica submetida. Esta alta 

Defeitos 
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concentração de campo elétrico que favorece o efeito corona seria o principal fator 

considerável das regiões dos isoladores de compósito, uma vez que a poluição e umidade 

agem em toda a extensão destes isoladores.  

 

Tabela 7. Relação dos isoladores que apresentaram defeitos. 

Amostra Código Chesf 

Nível de 

Incrustação de 

Poluentes Característi ca após radiografado 

I-1 9hct00 Baixo Íntegro 

 I-2 04c411/1 A susp C fora Alto Íntegro 

I-3 04c411/1 A susp F fora Alto Íntegro 

I-4 04c440/2 A susp F fora Alto Íntegro 

 I-5 04c440/2 A susp C fora Alto Íntegro 

 I-6 04c440/2 C susp C fora  Alto Com trincas 

I-7 04c411/1 C susp C fora  Médio Com trincas 

I-8 04c440/2 Csusp F fora  Médio Com trincas 

I-9 04c411/1 C susp F fora  Médio Com trincas 

 

Outro resultado foi a verificação da possibilidade de se observar a integridade do 

bastão de compósito nas regiões encobertas pelos contatos de aço, onde ficam ligadas 

respectivamente a linha e a torre de sustentação. A distância atípica entre a fonte e o f ilme de 

25 cm foi utilizada, pois distâncias maiores não possibilitaram a visualização de detalhes 

internos, como pode ser observado nas Figuras 85 a 91.  

A importância em visualizar os contatos internamente reside no fato de possibilitar a 

identificação de espaços vazios, dentro ou fora dos padrões de qualidade de produção, na 

interface que separa o contato de aço do bastão de compósito, como é destacado nas Figuras 

92 e 93. Estes espaços vazios poderiam favorecer a formação de descargas parciais e 

formação de corona, fato que poderia comprometer o tempo de vida útil de um isolador de 

compósito que apresentasse estes defeitos de fabricação. 
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Figura 92.  Radiografia computadorizada do contato de aço que fica conectado à linha do isolador I-7, 

destacando a interface de separação entre o material compósito e a cobertura de aço. 

 

 
Figura 93. Contato de aço da extremidade que fica conectada à torre do isolador I-7. O grampo que fica 

internamente à luva está destacado. 
 

 

Seguindo o fluxograma apresentado na Figura 70, nas radiografias digitais obtidas 

com o sistema pertencente CR-Cyclone verificou-se que os filtros “Emboss” do software 

VixWin 2000 e f iltros da classe “fspecial” (notadamente o filtro LoG) do MATLAB 

realçaram as trincas nos isoladores. As Figuras 94 a 97 apresentam as imagens processadas 

pelo filtro “Emboss” enquanto as imagens apresentadas nas Figuras 98 a 101 referem-se ao 

uso do filtro LoG. 

Interface bastão-ferragem 

Grampo de aço 

Interface bastão-ferragem 
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Figura 94.  Radiografia processada com filtro EMBOSS, na imagem radiográfi ca da Figura 83. 

 

 
Figura 95.  Radiografia processada pelo filtro EMBOSS, referente à Figura 85. 
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Figura 96.  Radiografia processada pelo filtro EMBOSS, referente à Figura 87. 
 

 

 
Figura 97.  Radiografia processada pelo filtro EMBOSS, referente à Figura 89. 
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Figura 98.  Radiografia processada pelo filtro LoG, referente à Figura 83. 

 
Figura 99.  Radiografia processada pelo filtro LoG, referente à Figura 85. 

 
Figura 100.  Radiografia processada pelo filtro LoG, referente à Figura 87. 
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Figura 101.  Radiografia processada pelo filtro LoG, referente à Figura 89. 

 

A análise das imagens revelou que os defeitos identificados nas amostras foram 

destacados após o processamento, facilitando assim sua visualização. 

 

4.3.2 Radiografias obtidas com os sistemas de radiografia digital CR-Durr e CR-Fuji 
 

4.3.2.1 Avaliação da qualidade dos sistemas de CR do BAM 
 

Em função da existência de dispositivos de indicadores de qualidade de imagens, IQIs, 

baseando-se no perfil traçado sobre o IQI de fio duplo de acordo com a norma européia: EN 

462-5, os dois sistemas de radiografia computadorizada utilizados no BAM foram avaliados. 

Utilizou-se o método de fio duplo (INDUSTRIAL, 2004 e SILVA, 2008) para traçar as curvas 

de MTF. Os perfis foram traçados utilizando-se a função improfile do software MATLAB e 

estão apresentados nas Figuras 102 a 105. 
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Figura 102. Perfil sobre o IQI de fio duplo obtida com o sistema CR-Durr. 
 

 

Figura 103. Detalhe do perfil de linha apresentado na Figura 102. 
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Figura 104. Perfil sobre o IQI de fio duplo obtida com sistema CR-Fuji. 

 

 

Figura 105. Detalhe do perfil de linha apresentado na Figura 104. 
 

Em relação à quantidade de pares de fios resolvidos observou-se que o sistema CR-

Durr (Figuras 102 e 103) apresentou maior resolução espacial do que o sistema CR-Fuji 

(Figuras 104 e 105), pois no primeiro foi possível discernir até o 12° par de fios, enquanto no 

segundo só foi possível discernir até o 8° par de fios. As curvas MTF traçadas para os dois 
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sistemas são apresentadas na Figura 106, que é influenciado essencialmente pelo tipo de IP – 

Imaging Plate e escâner utilizados para coleta de imagens radiográficas. 
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Figura 106. Curvas de MTF dos sistemas de radiografia computadorizada CR-Fuji e CR-Durr. 

 

.  As imagens radiográficas obtidas com os dois sistemas, CR-DURR e CR-FUJIFILM 

estão mostradas nas Figuras 107 e 108. 

 

Figura 107.  Radiografia digital do sistema CR-Durr. Na imagem é destacada uma trinca no isolador polimérico. 
 

Outra diferença em relação às radiografias obtidas com o sistema CR-Cyclone foi a 

utilização de IQI. O uso de IQI’s nas radiografias possibilitou que fossem traçadas as curvas 

MTF dos dois sistemas CR-Fuji e CR-Durr. 
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Figura 108.  Radiografia digital do sistema CR-Fuji.  Nenhum defeito foi observado nesta imagem. 
 

Após a obtenção das radiografias, utilizando os dois sistemas pertencentes ao BAM, as 

imagens foram processadas utilizando os mesmos filtros aplicados no sistema pertencente ao 

DEMEC. A princípio foi utilizado o filtro Emboss e posteriormente foi utilizado o f iltro LoG. 

Nas Figuras 109 a 112 são apresentados os resultados obtidos após o processamento das 

imagens. 

 

Figura 109.  Radiografia processada pelo filtro EMBOSS, referente à Figura 107. 
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Figura 110. Radiografia processada pelo filtro EMBOSS, referente à Figura 108. 
 

 

 
Figura 111.  Radiografia processada pelo filtro LoG, referente à Figura 107. 

 

Após o processamento da radiografia apresentada na Figura 108 com o f iltro LoG, 

foram observados defeitos que antes não tinham sido observados sem o processamento ou 

ainda com o filtro Emboss. Tal observação reitera a importância de se utilizar técnicas de 

processamento de imagens digitais em radiografias e destaca o fato de sistemas de maior 
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resolução permitirem uma melhor avaliação da integridade de objetos radiografados. O olho 

humano como detector é bastante limitado em perceber detalhes em imagens. O 

processamento tende a compensar essa limitação. A imagem apresentando os defeitos 

observados após o processamento é mostrada na Figura 112. 

 
Figura 112.  Radiografia processada pelo filtro LoG, referente à Figura 108. Defeitos antes não observados 

foram identifi cados com o processamento da imagem. 
 

4.3.2.2 Análise dimensional  
 

 

Posteriormente ao processamento das imagens obtidas com os sistemas pertencentes 

ao BAM foram feitas análises dimensionais com o software Isee. Para a avaliação de 

dimensões nas radiografias computadorizadas foi utilizada a função “profiler”, que traça o 

perfil de linha em cima de uma linha selecionada pelo usuário. Para a calibração utilizou-se a 

dimensão conhecida de 22 mm referente à espessura total do bastão do isolador (medida com 

paquímetro). Na Figura 113 é apresentada a análise dimensional da espessura da cobertura 

polimérica do isolador I-9 em lados opostos. 
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Figura 113.  Estimativa de espessura de lados opostos da cobertura polimérica do isolador de compósito I-9, 

utilizando-se o software Isee. 
 

Observou-se diferenças entre as espessuras das coberturas poliméricas em lados 

opostos do bastão do isolador I-9 da ordem de 0,5 mm. Em seguida foi feita a estimativa da 

espessura em uma região da trinca observada na radiografia do isolador I-9, obtendo-se um 

valor de aproximadamente 0,4 mm, como é apresentado na Figura 114. 

 
Figura 114. Avaliação da espessura em uma região da trinca no isolador I-9. 
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Após a detecção de trincas nos isoladores de compósito através dos sistemas de 

radiografia computadoriza, OM - microscopia óptica da superfície dos isoladores que 

apresentaram defeitos foi conduzida para observar as trincas. Foi observado que as trincas em 

sua maioria eram bastante difíceis de serem observadas a olho nu pelo fato da cobertura 

polimérica dos isoladores estar encoberta por incrustação de poluentes (Fig. 115), resultado 

pelo fato de longo tempo instalado na linha de transmissão, que foi por cerca de 10 anos.  

 

Figura 115. Detalhe da extremidade de duas amostras do isolador de compósito mostrando o depósito de 
incrustação de poluentes que fica acumulado em sua superfície, dificultando assim, a inspeção externa visual de 

defeitos. 
 

Nas Figuras 116 e 117 são mostradas as fotos em microscopia de várias trincas 

identificadas em duas amostras de isoladores. Tais amostras foram escolhidas pelo fato de que 

foram as únicas que possibilitavam visualizar as trincas externamente a olho nu. Também foi 

observado que a maior parte das trincas tinha direção perpendicular ao bastão dos isoladores. 

 

Figura 116.  Detalhe de uma trinca na superfície de um isolador polimérico (Ampliação de 100x).  
 

Aglomeração de 
particulados  de 
poluentes 

Trinca 

Eixo do Bastão 
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Figura 117. Detalhe de uma trinca na superfície de um isolador polimérico (Ampliação de 100x). 

 

4.4 Inspeção das Trincas por Microtomografia computadorizada 
 

Com o objetivo de obter informações mais precisas sobre a real localização espacial e 

realizar também análise dimensional, o isolador de compósito I-9, o qual apresentou trincas 

foi inspecionado por microtomografia computadorizada. Uma seqüência de imagens 

tomográficas no plano XZ ao longo do eixo Y está mostrada na Figura 118, que possibilita 

avaliar a quantidade de trincas, a sua disposição e a profundidade de cada uma. As trincas 

estão dispostas perpendicularmente ao bastão, como foram observadas com os sistemas de 

radiografia computadorizada: CR-Cyclone, CR-Durr e CR-Fuji.  Entretanto, O número de 

trincas observadas na amostra I-9 é superior, pelo fato do sistema de microtomografia ser de 

maior resolução e definição. Ademais, no processo de propagação de trincas no silicone, 

observam-se ramificações, como está mostrado na Figura 118 indicado pela letra “T”. As 

trincas estão dispostas aleatoriamente e confinadas na cobertura de silicone da região entre o 

contato de aço da fase e a primeira aleta, não tendo atingido o material composto do bastão.  

Trinca 
Aglomeração de 
particulados  de 
poluentes 
 

Eixo do Bastão 
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Figura 118. Seqüência de secções 2D numa determinada posição na direção y do isolador I-9, mostrando trincas 

na cobertura de silicone. Na imagem do centro, as setas indicam as 6 trincas observadas por µ-CT. 
 

Na Figura 119 está mostrada seqüência de imagens 2D do isolador I-9 no plano XY ao 

longo do eixo Z, especificamente visando visualizar a morfologia de uma trinca, no caso, a 

trinca demarcada com a letra “T” na Figura 118.  

 

T 
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Figura 119. Seqüência de imagens 2-D de uma região do isolador I-9 que compreende a trinca “T”.  
 

A morfologia das trincas possui uma geometria bastante complexa e sua disposição é 

aleatória, como é mostrado na Figura 120, apesar de terem uma localização mais acentuada 

em um dos lados da cobertura polimérica. Para melhor compreensão da sua propagação, a 

reconstrução da imagem em 3D é desejável.  
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Figura 120. Fatias 2-D no plano XY ao longo do eixo do isolador de compósito I-9, mostrando trincas em 
diferentes posições.  

 

Na Figura 121 é apresentada uma seqüência de imagens 2-D de uma região do isolador 

I-9, indicando que a trinca tangencia o bastão de compósito.  

 
Figura 121.  Seqüência de secções 2-D, na direção z, do isolador de compósito I-9. Pode-se observar que as 

trincas tangenciam o bastão central do isolador. 
 

Outro resultado interessante foi a confirmação da falta de concentricidade resultando 

na diferença de espessura ao longo do eixo Z no plano XY. A avaliação da espessura foi 

realizada com o uso do software Isee, Figura 122.  A comprovação da diferença de espessura 

no revestimento de silicone foi realizada medindo secções de um segmento do isolador de 

compósito, as quais estão mostradas na Figura 123. 
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Figura 122.  Estimativa da espessura da camada polimérica em lados opostos do isolador. 
 

A diferença de espessura devido a falta de concentricidade entre o bastão de 

compósito e cobertura de silicone foi confirmada medindo-se as secções retiradas 

perpendicularmente e longitudinalmente do mesmo isolador, as quais estão mostradas na 

Figura 123. Na prática, uma conseqüência negativa por esta falta de concentricidade pode 

comprometer o tempo de vida útil dos isoladores, pois o ataque ácido tende a chegar mais  

rápido no bastão de compósito se as fissuras ocorrerem na parte menos espessa da cobertura 

polimérica. 
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Figura 123.  Corte transversal e longitudinal do bastão de um isolador compósito de 230 kV. 
 

É possível observar na Figura 124, através das fotos obtidas com o uso do microscópio 

óptico, a dispersão das fibras de vidro, ao longo da matriz epóxi do bastão de compósito dos 

isoladores de alta tensão. Fica claro nas fotografias a distribuição não uniforme dessas fibras 

no interior da matriz, o que faz com que as propriedades mecânicas variem ao longo do 

material. Regiões onde existe uma baixa densidade de fibras na resina são mecanicamente 

mais susceptíveis do que as regiões onde a densidade das fibras é maior e, no caso de um 

ataque ácido, as regiões de menor densidade de fibras seriam mais vulneráveis, pois segundo 

Shinohara et al. (1993) os ácidos tendem a atacar a matriz polimérica com mais velocidade do 

que as fibras do material. 

 

3,6 mm 2,7 mm 

2,4 mm 

3,5 mm 
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 Figura 124.  Detalhe das fibras de vidro dentro do material epóxi do bastão do isolador de compósito a) com 
ampliação de 500X e b) com ampliação de 100X. 

 

Utilizando a escala, nota-se que o diâmetro médio das fibras de vidro é de 

aproximadamente 20 µm, valor dentro do esperado para materiais compósitos de matriz 

polimérica que compõem o bastão dos isoladores.  

 

4.5 Análise superficial do silicone por microscopia eletrônica de varredura 
 

Sabe-se que as ações tais como radiação UV, calor, chuva, acúmulo de poluentes, 

intenso campo elétrico, descarga corona e arcos elétricos resultantes degradam a superfície do 

silicone, deixando-o mais frágil e levando à geração de trincas (CHAIPANIT et al., 2001; 

HAMID et al., 2008; JESTIN et al., 2008; KRIVDA et al., 2006; KOSHINO et al., 1998a, 

1998b; LIU et al., 2005). As observações da superfície do isolador de compósito que 

apresentou trincas, as quais foram detectadas por radiografia digital, com a SEM - estão 

mostradas nas Figuras 125 a 129. Foram obtidas com o intuito de avaliar a integridade em 

escala micrométrica da superfície de silicone do isolador de compósito. Na Figura 125 é 

mostrada uma imagem de uma determinada região da superfície do isolador I-8 e indicando as 

regiões que foram inspecionadas com SEM. 

a b 
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Figura 125. Imagem de SEM mostrando uma das trincas na superfície de uma região da cobertura de silicone do 

isolador I-8, a qual foi detectada por radiografia computadorizada. As regiões numeradas indicam quais áreas 
foram inspecionadas com maior ampliação. 

 
 
A Figura 126 mostra as regiões 1 e 2 da Figura 125 com ampliações de 100 e 500 

vezes respectivamente. Foram observadas trincas de espessura micrométrica na superfície de 

silicone do isolador I-8, como é mostrado nas Figuras 126, 127, 128 e 129. 

 
Figura 126. Imagens em SEM da superfície do isolador I-8 destacando trincas dispostas em diferentes direções 

(a) região 1 com ampliação de 100 vezes e (b) região 2 com ampliação de 500 vezes.  
 

1 

2 

3 
4 

a b 
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Figura 127. Imagens em SEM com ampliação de 1500 vezes da superfície do isolador I-8 destacando trincas 

dispostas em diferentes direções na região 3. 
 
 

 
Figura 128. Imagem em SEM com ampliação de 5000 vezes da superfície do isolador I-8 destacando trincas 

dispostas em diferentes direções na região 3. 
 
 

 
Figura 129. Imagem em SEM com ampliação de 1500 vezes da superfície do isolador I-8 destacando trincas 

dispostas em diferentes direções na região 4. 
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A partir das imagens obtidas com SEM, foram observadas trincas submicrométricas 

em diferentes regiões da superfície de silicone, as quais não foram detectadas anteriormente 

com as técnicas de radiografia computadorizada e microtomografia computadorizada.  

 

4.6 Modelo sobre a propagação preferencial das trincas perpendicularmente ao eixo do 
bastão de compósito  
 

 

Através de resultado da análise superficial por SEM, com resolução submicrométrica, 

verificou-se a ocorrência de trincas com fissuras de diversos comprimentos em diversas 

orientações nos isoladores de compósito. Entretanto, foi observado que somente as trincas 

maiores estão dispostas perpendicularmente ao eixo do bastão, as quais foram detectadas por 

técnicas de CR e com mais detalhes, com o µ-CT. O desenvolvimento de um modelo 

simplificado para explicar a predominância das trincas com fissuras maiores, dispostas 

perpendicularmente ao eixo do bastão no silicone, foi baseado na tensão mecânica resultante 

da carga aplicada ao isolador de compósito devido ao peso do cabo condutor. Sabe-se que o 

peso do cabo condutor é suportado essencialmente pelo bastão de compósito, mas uma 

parcela da tensão mecânica é transferida ao silicone em função da deformação elástica 

resultante do bastão de compósito através da aderência do silicone à parede externa do bastão. 

A tensão resultante no silicone é de tração.  A equação clássica que relaciona a deformação 

elástica resultante em função da tensão aplicada é a equação de Hooke, que é dada por 

Callister, 2007:  

 

                             σsilicone = Eεsilicone                         (25) 

 

onde σ é a tensão aplicada na coroa do silicone que envolve o bastão de compósito devido à 

carga resultante do peso do cabo. E é o modulo de elasticidade do silicone e ε é a deformação 

resultante. Na região de contato físico/aderência, a tensão de tração resultante deve ser maior, 

mas, reduzindo à medida que se afasta da região do contato. Embora a tensão não seja 

rigorosamente uniforme, e em função da espessura da parede do silicone ser de alguns 

milímetros, entre 2 a 4 mm, há ação da tensão de tração próximo à superfície externa do 

silicone. Em função da degradação ocorrer a partir da superfície do silicone, as trincas com 

fissuras dispostas perpendicularmente ao eixo do bastão devem se propagar mais rapidamente. 
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Um modelo sobre a propagação de trincas perpendicularmente ao eixo do bastão está 

mostrada na Figura 130.  

  

 

Figura 130. Modelo sobre a propagação das trincas perpendicularmente ao eixo do bastão.  
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5 CONCLUSÕES 

 

 

O presente trabalho teve por objetivo inspecionar os isoladores de compósito, 

naturalmente envelhecidos na linha de transmissão de 230 kV, por um período de 10 anos e 

cobertos com camadas de poluentes, através de técnicas avançadas de ensaios não destrutivos 

e de caracterização de materiais. 

 O material polimérico que recobre o bastão de compósito foi identificado como 

silicone com preenchimento de gibsita através de FTIR-DRIFTS e difração de raios-X, 

respectivamente. Através de três técnicas de radiografia computadorizada trincas sob as 

camadas de poluentes foram detectadas e estão localizadas na região entre o terminal de aço 

que fica conectado ao cabo energizado e a primeira aleta de silicone, com fissuras dispostas 

perpendicularmente ao eixo do bastão. Através da técnica de µ-CT, observou-se que as trincas 

estão confinadas no silicone que recobre o bastão de compósito e com diferentes 

profundidades. Em função da resolução superior em relação aos sistemas de radiografia 

computadorizada, um número maior de trincas foi detectado com a técnica de µ-CT.  

Analisando a superfície do silicone do isolador de compósito, que apresentou trincas com a 

microscopia eletrônica de varredura, quantidades inumeráveis de trincas de dimensão 

submicrométrica dispostas aleatoriamente foram observadas. A partir destes resultados, as 

seguintes conclusões foram obtidas: 

• Sabe-se que o bastão, que é de um material compósito de matriz 

polimérica reforçada com fibras de vidro, fragiliza-se na presença de umidade 

e ácidos, tais como ácido nítrico, ácido sulfúrico, que dissolvem a resina 

polimérica. A borracha de silicone tem como uma das funções de “blindar” o 

bastão de compósito contra o ataque químico pela umidade e ácidos. Embora 

o silicone apresente uma série de vantagens em relação a outros materiais, tais  

como: alta hidrofobicidade, capacidade de recuperação da hidrofobicidade, 

alta resistência a radiação UV, alta rigidez dielétrica, entretanto, em condições 

extremas de operação é inevitável a degradação acelerada do material. 

Portanto, a concentração das trincas no silicone, detectadas por radiologia 

digital, na região próxima ao cabo condutor, é atribuída ao intenso campo 

elétrico combinado com outros fatores tais como: alta poluição, radiação solar, 

temperatura, tempo.  
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• Embora várias trincas tenham sido detectadas pelos três sistemas 

de CR empregados, através da análise por µ-CT, basicamente, dois tipos de 

trincas foram detectados quanto a sua origem: (i) as que se originam na 

superfície externa e (ii) as que se originam por delaminação devido a baixa 

aderência entre o silicone e o bastão de compósito, atribuído como resultado 

de falhas no processo de fabricação. 

•  O mecanismo preciso de geração das trincas, submicrométricas 

e micrométricas, na superfície do silicone por SEM não é totalmente 

conhecido. Entretanto, as trincas detectadas por CR e µ-CT, que apresentam 

direções preferenciais, são atribuídas à tensão mecânica devido ao peso do 

cabo aplicado no isolador de compósito.  

• As trincas detectadas pelos sistemas de radiografia, CR e µ-CT, 

e a sua propagação ao longo do tempo podem gerar canais que interligam o 

ambiente externo à superfície do bastão. Os ácidos gerados tais como: ácido 

nítrico, ácido sulfúrico, em função das descargas corona, podem atingir o 

bastão de compósito através dos canais, ocasionando a corrosão sob tensão e, 

como conseqüência, o rompimento do bastão por fratura frágil. 

• O sistema de radiografia computadorizada CR-Cyclone, que é 

considerado um sistema de baixo custo, detectou as mesmas trincas em 

isoladores de compósito, as quais foram detectadas com os sistemas de CR de 

alta resolução no BAM. 

• As técnicas de CR e µ-CT utilizadas para inspecionar as 

unidades de isoladores de compósito permitem avaliar a integridade dos 

isoladores antes que alguma falha ocorra sendo, portanto, técnicas aplicáveis  

para controle de qualidade na fabricação e manutenção preditiva de isoladores 

de compósito utilizados em linhas de transmissão. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A morfologia da trinca possui geometria bastante complexa e para melhor 

compreensão da sua propagação no silicone que recobre o bastão de compósito, realizar a 

reconstrução da imagem em 3D é desejável. 

O fato de as imagens radiográficas fornecidas pela técnica de CR serem com 

sobreposição dificulta a observação da localização das trincas. Portanto, desenvolver 

metodologia para observação da real localização das trincas com o método de radiografia 

computadorizada. 

Realizar estudo com ensaios de fratura sob tensão com o acompanhamento de técnicas 

de CR e µ-CT com o intuito de melhor entendimento dos mecanismos de geração e evolução 

das trincas. 

Realizar estudo com câmaras tipo “salt fog” para simulações da ação de agentes 

químicos nos isoladores de compósito. 
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