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Abstract--The in-service life of a composite insulator in trans-

mission lines involves both electrical and mechanical aspects. 

Among the mechanical aging failures, the brittle of the core 

material composite of GFRP can result in catastrophic break-

age of the insulator string and conductive cables go to ground.  

In the present work, aiming to mitigate brittle fracture of com-

posite rod of GRFP, a conceptual design of digital radiography 

system was developed, tested in laboratories and also in the 

field to validate the operation and performance to detect criti-

cal defects as well as to analyze their dimensions, depths inde-

pendent of the presence of thick layer of pollutants on the sili-

con rubber material that covers and protects the composite of 

500 kV polymeric insulators, which has a length of approxi-

mately 4 m and complex geometry using high sensitive image 

dectetor Imaging Plate (IP).  As a result, the laboratory testing 

and radiographic images of desired high quality obtained safe-

ly will be presented.  

 

Index Terms--Falhas mecânicas ocultas, integridade estrutu-

ral, Isoladores poliméricos, linhas transmissão energizada de 

500 kV radiografia digital. 

I. INTRODUÇÃO 

 Na construção de uma linha de transmissão, estima-se que 

o custo de isoladores representa de  3% a 8%, mas quando a 

linha entra em operação, mais de 70% das falhas e até 50% 

dos custos de manutenção de uma linha é atribuído aos iso-

ladores poliméricos [1], [2]. Desde a implementação, tem 

despertado atenção e grande interesse dos pesquisadores e 

tecnólogos para compreender as causas e auxiliar na busca 

de melhoria do produto pelos fabricantes.   

Atualmente, devido a uma série de vantagens em relação 

às cadeias de isoladores tradicionais de vidro e porcelana, 

em especial a hidrofobicidade, os isoladores poliméricos 

passaram a ser extensivamente utilizados em linhas de 

transmissão de alta-tensão e extra-alta-tensão, e já excede 

mais de 20 milhões de isoladores poliméricos em operação 

no mundo [3], [4]. Adicionais vantagens residem na subs-

tancial redução de peso, em torno de 1/10 em relação às 

cadeias de isoladores tradicionais, que facilita de sobrema-

neira e agiliza na sua substituição, resistente superior ao 

vandalismo, maior suportabilidade elétrica em locais de alta 

poluição, preço cada vez mais competitivos [1] - [7]. Portan-

to, a confiabilidade operacional de uma linha de transmissão 
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está fortemente relacionada à integridade mecânica e a su-

portabilidade elétrica dos isoladores poliméricos.  

Com respeito às falhas mecânicas, que inclui falhas de fa-

bricação tais como falha no controle de espessura do materi-

al à base de silicone que protege o compósito, e introdução 

de defeito devido ao manuseio inadequado, apesar do estado 

da arte de fabricação do isolador polimérico consiste de um 

bastão estrutural de compósito de GFRP (Glass Fiber Rein-

forced Polymer) fabricado pelo método de pultrusão utili-

zando resina epóxi/poliester reforçada com fibras de vidro 

livres de boro para dar maior resistência ao ataque e lixivia-

ção ácida, o bastão de GFPR é protegido por um revestimen-

to à base de silicone vulcanizado à alta temperatura (HTV) 

com espessura acima de 3 mm contra intemperes e aos ata-

ques dos ácidos nítrico (HNO3), e/ou sulfúrico (H2SO4 gera-

do em locais próximos ao mar). Estes ácidos são produzidos 

continuamente pelas atividades elétricas e na presença da 

umidade relativa do ar. Entretanto, apesar de todo esforço de 

proteger o bastão estrutural de compósito de GFRP, ainda há 

registros de rompimento do bastão de GFRP devido ao me-

canismo de fratura frágil causada pela corrosão ácida sob 

tensão (SCC - stress corrossion cracking) [1], [2]  e fluência 

[8]. A ocorrência de fratura frágil do bastão de GFRP é ca-

tastrófica, pois os cabos condutores vão ao chão e como 

consequência, o fornecimento de energia elétrica é automa-

ticamente interrompido. Ademais, a implementação da Par-

cela Variável por Indisponibilidade (PVI), que visa forneci-

mento contínuo de energia elétrica, tem motivada as empre-

sas transmissoras a reduzir o tempo de indisponibilidade de 

suas linhas de transmissão.  

No Brasil, há relatos de ocorrências de fratura frágil do  

compósito do isolador polimérico de 69 kV, 230 kV e 500 

kV com menos de 10 anos de operação e principalmente sob 

tensão mecânica muito inferior um terço ou menos que o 

bastão de compósito suporta, e mesmo realizando inspeções 

preditivas com as técnicas de inspeções bem estabelecidas 

tais como visuais, por termografia de infravermelho, medi-

ção de ultravioleta (DayCor) [9], [10]. Além dos ácidos ní-

trico e sulfúrico, as literaturas citam também a formação de 

ácido carboxílico, oxálico [11] no bastão de GFRP pelo pro-

cesso de hidrólise devido presença de água. De forma geral, 

as literaturas mencionam o efeito maior dos ácidos nítrico 

e/ou sulfúrico sobre o bastão de compósito para a ocorrência 

da fratura frágil do GFRP. Embora todo esforço de fabrica-

ção seja para inibir a chegada dos ácidos até o bastão de 

GFRP, inicialmente há geração de microfissuras na superfí-

cie do material que recobre e protege o bastão de compósito 

devido ao processo de degradação (ageing) causado pela 

combinação de intemperes, atividades elétricas, elevada 

carga mecânica. Em função do tempo, uma parte destas mi-
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crofissuras, principalmente que estão perpendiculares ao 

eixo do bastão propagam-se criando canais de interligação 

entre o meio externo e o bastão de compósito GFRP, permi-

tindo a entrada dos ácidos e iniciando a corrosão da resina 

do bastão GFRP. Por exemplo, com respeito às fissuras, 

isoladores poliméricos cobertos com uma camada espessa de 

poluentes de uma linha de transmissão de 230 kV que esti-

veram em operação por mais de 10 anos foram analisados 

por radiografia e tomografia computadorizada [12] -[14] e 

mostraram presença de várias fissuras no material que reco-

bre o bastão  de compósito e principalmente na região pró-

xima à fase, que possui intenso campo elétrico. Retirando a 

camada de poluentes, fissuras ficaram evidentes a olho nu. 

Análise adicional da superfície do material que reveste o 

compósito com microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

revelou a existência de inúmeras microfissuras imperceptí-

veis a olho nu e tomografia computadorizada, pela reduzida 

dimensão, e não são possíveis de serem detectadas por radi-

ografia. Ademais, no estudo de um isolador polimérico de 

69 kV fraturada fragilmente [10], aproximadamente na regi-

ão intermediária do isolador, revelou  que o material que 

recobre o bastão de compósito não apresentava aderência ao 

bastão e a espessura era em torno de 1 mm, bem abaixo ao 

valor recomendado pelo CIGRÉ [15].  

 Atualmente, os isoladores poliméricos em operação são 

inspecionados em linhas de transmissão energizadas através 

de inspeção visual, que inclui espelho retrovisor, binóculos, 

termografia de infravermelho, medição de campo elétrico, 

ultravioleta em uso há mais de 20 anos [16].   

 No presente trabalho, é relatado visando detectar falhas 

mecânicas que podem levar ao desligamento de uma linha 

de transmissão de extra-alta-tensão de 500 kV através de 

rompimento do bastão de compósito GFRP do isolador po-

limérico através de fratura frágil do bastão GFRP, o desen-

volvimento e resultados de um  protótipo de um sistema de 

radiografia digital capaz de detectar e monitorar defeitos 

ocultos e críticos tais como trincas/fissuras submilimétricas, 

variação de espessura no material que reveste e protege o 

compósito dos isoladores poliméricos, que não são possíveis 

ou são difíceis de serem detectadas com as técnicas tradicio-

nais de manutenção preditiva em uso  pelos setores elétricos.  

II. FUNDAMENTOS DA RADIOGRAFIA DIGITAL 

  

 Em radiografia, o princípio do uso da radiação ionizante 

para a inspeção de estruturas e defeitos internos num objeto 

de interesse mantém-se inalterado há mais de 120 anos, des-

de a descoberta dos raios-X em 1895 pelo físico Wilhelm 

Conrad Röntgen na Alemanha. Isto é, o objeto a ser inspeci-

onado deve ficar posicionado entre uma fonte de radiação 

ionizante e um detetor de imagem (filme de raios-X, ima-

ging plate (IP), detetor eletrônico, por exemplo, flat panel). 

Este método de obter as imagens radiográficas é conhecido 

também como método de absorção, onde uma parte da radi-

ação atravessa, mas a outra parte é absorvida, como é mos-

trado esquematicamente na figura 1.  Atualmente, sabe-se 

que as radiações ionizantes (raios-X e raios-) são ondas 

eletromagnéticas de mesma natureza da luz visível, mas de 

comprimento de onda muito menor, da ordem de angstron, 

mas com as propriedades interessantes de conseguir atraves-

sar corpos opacos a luz visível. Ademais, possui a capacida-

de de ionizar os átomos dos gases, líquido e materiais sóli-

dos. Sabe-se também que a radiação ionizante atravessa com 

maior facilidade materiais de menor densidade, pois, a habi-

lidade de penetrar em materiais depende basicamente do 

comprimento de onda da radiação eletromagnética, “”, do 

número atômico do material em inspeção “Z” e da densidade 

do material, “”.  De acordo com a teoria quântica proposta 

pelo Planck, a energia dos fótons E é dada pela equação (1 e 

2). 

 

E = h = hc/                       (1) 

 

E (keV) = 12,4/(Å)              (2) 

 

Onde “h” é constante de Planck, “” é a frequência da radia-

ção, “c” é a velocidade da luz e “” é o comprimento de 

ondas da radiação eletromagnética. Na prática, quanto me-

nor o comprimento de onda, maior energia e consequente-

mente, maior capacidade de penetração.  

 
Figura 1.  Princípio de radiografia por método de absorção. Entre uma fonte 

de radiação e detetor (IP) de imagem, fica posicionado o objeto de interes-
se. 

 Quando a radiação ionizante incide no objeto, uma parte 

atravessa, mas a outra parte é absorvida.  A relação entre as 

intensidades de radiação transmitida (I) e incidente (Io) é 

dada pela equação (3): 
 

𝐼 = 𝐼0𝑒
−µ𝑡                          (3) 

 

Onde “t” é a espessura do objeto e “µ” é coeficiente de ate-

nuação linear que depende da densidade “”, do número 

atômico “Z” do material e do comprimento de ondas “”.  

 

 Ademais, quando a radiação ionizante gerada na fonte 

propaga-se pelo ar, sabe-se que a sua intensidade por área 

diminui de acordo a lei do inverso de distância de Newton, 

dada pela equação (4), a intensidade cai com o quadrado da 

distância, como é ilustrado na figura 2. A rigor, a referida 

área é esférica e a intensidade (I’) da radiação numa deter-

minada posição do espaço é dada pela equação (5). 

 

 

I1 x d
2
 = I2 x d

2
                    (4) 

𝑆

2𝑑2
= 𝐼′                               (5) 
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Onde “S” é a intensidade da radiação na origem da fonte de 

radiação e “2d
2
” é a área da esfera e “d” é a distância numa  

determinada posição da fonte de radiação.  

 
Figura 2. Lei de Newton sobre diminuição da intensidade da radiação com 
o quadrado da distância [17].   “S” é a intensidade de radiação na origem da 

fonte.  

 Ademais, para obter radiografia de alta qualidade, a 

distância mínima que deve ser mantida entre a fonte de 

radiação e o detetor de imagem,  de acordo com a literatura 

[18] e as normas ISO: 5579,  EM-444 e DIN 541111 é 

estabelecida pela equação (6):  

 

                           a/s = Kb
2/3

                            (6) 

 

onde “a” é a distância (em mm) entre a fonte de radiação e 

objeto de interesse, “s” é o diâmetro efetivo do foco da fonte 

de radiação e “b” a espessura do objeto e “K” é uma 

constante igual 15 para técnicas de alta sensitividade (classe 

B) e igual 7,5 para técnica normal (Classe A). A distância 

entre a fonte de radiação ao detetor é dada por (a + b).  

Para desenvolvimento do presente projeto P&D, buscou-se a 

explorar no limite a excepcional sensitividade da tecnologia 

do detetor de imagem “Imaging Plate (IP)”, que possui em 

relação ao filme de raios-X tradicional, como mostra a figu-

ra 3.  Em termos de detectores de radiação ionizante, basi-

camente existem dois tipos de detectores. Os chamados me-

didores de pulsos, tais como contador de cintilação e conta-

dor proporcional, que medem fótons um a um, são altamente 

sensíveis e possuem o dead-time da ordem de 1 ms. O dead-

time está  relacionado às características construtivas dos 

detectores e corresponde o tempo em que o detector deixa 

de medir os fótons da radiação ionizante que chegam. O 

segundo tipo de detector é o chamado detector integral, tais 

como filmes de raios-X e câmara de ionização, que forne-

cem o total de fótons coletados durante a exposição à radia-

ção ionizante através de medidas de outras propriedades 

físicas, tais como grau de escurecimento e corrente elétrica. 

Diferente dos detectores de pulso e proporcional, os detecto-

res integrais não possuem o problema de dead-time, mas 

geram relativamente mais ruídos diminuindo assim a relação 

S/N (signal/noise) do detector.  

Na década de 1980, visando aplicação médica, a Fuji Film, 

no Japão, desenvolveu um detector inovativo bidimensional 

para uso em radiografia, denominado de Imaging Plate (IP), 

empregando o fenômeno de luminescência de cristais 

(BaFBr:Eu
2+

) [19]-[22]. O detetor IP possui mesclas das 

características dos detectores de pulso e integral. Em 1985, 

as características do IP foram detalhadamente investigadas e 

testadas como detector de raios-X nas técnicas de difração 

para estudos de estruturas cristalinas de materiais biológicas 

com sucesso, que apresentam naturalmente baixa intensida-

de de difração, espalhamento de raios-X com radiação sín-

crotron [19], [24] - [28] e foram observadas as seguintes 

características: altíssima sensitividade, atingindo uma até 

três ordens de grandeza maior em comparação a um filme de 

raios-X convencional; faixa dinâmica extremamente maior; 

linearidade muito superior; excelente resolução espacial da 

ordem de 25 µm. Para a obtenção da imagem a partir do 

Imaging Plate utiliza-se um leitor a laser (escâner) dos da-

dos digitais para o computador para posterior tratamento de 

imagens. Não há necessidade de uso de câmara escura e 

tampouco de produtos químicos tais como revelar, fixador 

como requer o filme de raios-X convencional.  A figura 3 

mostra a excepcional sensitividade e a linearidade do IP em 

relação ao filme de raios-X convencional, quando ambos 

foram submetidos a diferentes doses de radiação ionizante. 

A abscissa corresponde a doses de radiação emitidas por 

uma amostra padrão de 
32

P (radiação beta de energia E = 1,7 

MeV).  
 

 
Figura 3. Mostra a excepcional sensitividade do Imaging Plate (IP), com 

duas a três ordens superiores em relação ao filme de raios-X, além da  

linearidade (faixa dinâmica). (fonte: Fuji Film) [23].  

 O eixo da ordenada à esquerda representa a quantidade de 

radiação luminescente acumulada pelo IP e o eixo da ordenada 

à direita mostra a densidade óptica (grau de escurecimento de 

um filme de raios-X). Estas características são também simila-

res para feixes de elétrons, raios-X, raios- e partículas beta de 

diferentes energias. Estas características do Imaging Plate 

abrem novas aplicações ainda não exploradas até o momento.   

 Na figura 4 é apresentado um esquema simplificado sobre o 

funcionamento e processamento usualmente adotado na prática 

para realizar ensaios de radiografia com o detector IP. Procedi-

mento detalhado pode ser encontrado, por exemplo, na norma 

da ASTM E2007-10 (reaprovado em 2016) [29]. Após a expo-

sição, a imagem radiográfica fica armazenada na forma latente 

nos cristais de (BaFBr:Eu
2+

), mas, logo após a exposição à ra-

diação ionizante, inicia-se um processo de perda de informa-

ções devido ao efeito conhecido por fading. A recuperação da 

imagem armazenada no IP é realizada pelo processo denomina-

do de OSL – Optical Stimulated Luminescence, que é um efeito 

não-linear. Quando o feixe de laser de He-Ne, de 632 nm, é 

incidido sobre o IP, há emissão de luminescência com compri-
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mento de 488 nm por feito de OSL, a qual é capturada por um 

tubo fotomultiplicador (PMT) e logo é convertido para sinal 

digital passando por um conversor ADC, que converte sinal 

analógico para sinal digital. Assim, a imagem radiográfica la-

tente no IP é recuperada, transferida e armazenada num compu-

tador para posterior processamento. Para reutilizar o IP, o 

mesmo é exposto por alguns minutos num apagador que emite 

luz branca. Para aplicação industrial, o IP pode ser reutilizado 

em torno de 1.000 vezes, dependendo do manuseio do IP. 

 
Figura 4. Procedimento simplificado de processamento do uso do Imaging 

Plate (IP): exposição, leitura, apagamento e reuso.  

  Em radiografia, a formação de imagem radiográfica ocor-

re devido ao contraste da passagem do feixe direto da radia-

ção pelo objeto e também pela radiação espalhada resultante 

da interação da radiação com a matéria durante a sua passa-

gem, que reduz o contraste. A figura 5 ilustra esquematica-

mente o efeito da radiação espalhada na passagem de radia-

ção pelo objeto de interesse, que não carrega informações 

sobre a estrutura interna.  

 
Figura 5. Efeito da radiação espalhada pela matéria na redução do contraste 

(CIVA-RT).  

   Na prática, há quatro fatores que afetam majoriamente 

a qualidade da imagem na radiografia industrial:    

 Penumbra geométrica, Ug, devido à dimensão da 

origem da fonte de  radiação (ponto focal), 

 Penumbra do filme, Uf, devido ao espalhamento 

dos elétrons no filme, 

 Penumbra devido ao intensificador de imagem 

(écran), Us, causado pelo espalhamento da luz na 

camada fluorescente, 

 Penumbra devido ao movimento, Umv, devido ao 

movimento relativo do objeto e filme.  

 Para reduzir o efeito da penumbra geométrica, Ug,  

visando obter imagem radiográfica de alta qualidade,  uma 

prática interessante é afastar ao máximo a fonte de radiação 

do objeto de interesse, como mostra a figura esquemática. 

Neste caso, ocorre a redução da penumbra mas a intensidade 

de radiação diminui ao quadrado da distância.   

 
Figura 6. Esquema de penumbra gerada de pelo tamanho focal na origem da 
fonte de radiação quando a dimensão é finita. Portanto, para aumentar a 

capacidade de resolução em termos de contraste do sistema radiográfico, 

afastar a fonte de radiação do objeto de interesse é estratégico[12]. 

 

 
 
Figura 7. Efeito da distância entre a fonte de radiação e o filme de raios-X 

no dicernimento da trinca. Quanto maior a distância da fonte de radiação, 

maior o discernimento. Esquema (a) refere-se uma amostra de aço de 25 
mm de espessura, uso de raios-X e filme tipo MX da Kodak. O esquema (b) 

refere-se uma amostra de aço de 75 mm de espessura, fonte de radiação de 
60Co e filme Agfa D-7. Curvas A e B são para trincas e Ce D para fios [18].  

 Em termos de resolução radiográfica do Imaging Plate, 

que está relacionada com a penumbra, Uf, do detetor,   

refere-se a capacidade de discernir detalhes. Atualmente,  

existem dois tipos de Imaging Plate disponível 

comercialmente, tipo “standard”(altíssima sensitividade mas 

resolução espacial relativamente baixa) e tipo “azul” 

(sensitividade alta, mas menor que o Imaging Plate 

“standard”, mas possui resolução espacial suprior),  [30]. 

 

III.   ISOLADORES POLIMÉRICOS, FONTE DE RADIAÇÃO, 

IMAGING PLATE (IP) 

  

 Inicialmente, 15 isoladores poliméricos de 500 kV novos, 

que passaram por testes de conformidade, foram inspecio-

nados por radiografia digital no Laboratório de Ensaios Não 
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Destrutivos da UFPE – Universidade Federal de Pernambu-

co.  Neste trabalho foi utilizado o sistema de Radiografia 

Computadorizado (CR – Computed Radiography) para ob-

ter as imagens radiográficas digitais dos isoladores polimé-

ricos novos (figura 8). O sistema de CR utilizado para radi-

ografar isoladores poliméricos novos foi constituído por 

uma fonte portátil de raios-X de 120 kV modelo CP120B 

da empresa ICM (Industrial Control Machines S.A.), de-

tector de imagem Imaging Plate (IP), tipo azul SR (Super 

Resolution) de 12,5 cm x 43 cm da empresa Perkin-Elmer, 

e um leitor de IP, modelo Cyclone, também da empresa Per-

kin-Elmer, e a  digitalização via ADC foi de 16-bits de tonali-

dade de cinza. Ensaio radiográfico foi realizado com tensão 

de 90 kV x  1 m A  com tempo de exposição de 10 segun-

dos. A fonte de raios-X f o i  posicionada a uma distância 

de 60 cm do IP. Devido os isoladores possuírem aproxima-

damente 4 metros de comprimento, e o IP utilizado possui 

43 cm de comprimento por 12 cm de largura, a radiografia 

d e  t o d a  e x t e n s ã o  d o  i s o l a d o r  foi dividida em 10 

seções (figuras 9, 10, 11) de igual comprimento longitudi-

nal. Levando em consideração somente as aletas maiores 

para a contagem.       

 

 

 
Figura 8. Fotos dos isoladores poliméricos novo e 2 retirados da linha após 
5 anos de operação mostrando acúmulo de poluentes. O comprimento total 

é de 3956 mm e possui 129 aletas.   

 
Figura 9. Esquema de exposição do Imaging Plate para radiografar toda 

extensão do isolador polimérico de 500 kV, que possui aproximadamente 4 
m de comprimento.   

 
Figura 10. Arranjo experimental para radiografar toda extensão do isolador 

polimérico novo mantendo a fonte de raios-X à 60 cm do IP. 

 
Figura 11. Isolador polimérico de 500 kV com aproximadamente 4 m de 
comprimento inspecionado no presente projeto.  

 Para o desenvolvimento de um protótipo de um sistema de 

radiografia digital de alta resolução espacial para a inspeção 

dos isoladores de compósito em linhas de transmissão de 500 

kV energizada, um leitor de Imaging Plate de maior resolução 

existente atualidade no mercado, resolução espacial certifica-

da de 20 µm pelo BAM (Federal Institute for Materials and 

Testing), Berlin, Alemanha,  foi adquirido pelo projeto, mode-

lo HD-CR35NDT, da Durr, Alemanha.    

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A seguir, são apresentados os principais resultados obti-

dos no desenvolvimento de um sistema de radiografia digital 

de alta resolução espacial visando inspecionar os isoladores 

poliméricos em campo em linha de transmissão de 500 kV 

energizadas.  A partir de cada isolador polimérico novo, 

foram obtidas 20 imagens radiográficas, sendo 10 radiogra-

fias na posição zero e outras 10 radiografias a 90 graus. No 

total, a partir de 15 isoladores, foram obtidas 300 radiografi-

as. A figura 12 mostra as imagens radiográficas digitais dos 

isoladores poliméricos novos e a quantidade de píxeis que 

cada  imagem contém. Uma imagem radiográfica contem 

30.357.320 píxeis (10.136 x 2.995) e dez imagens justapos-

tas contem 303.573.200 píxeis.      

 A figura 13 mostra através de radiografia digital a super-

fície de um isolador novo. Nota-se pela imagem radiográfica 

que a superfície apresenta uma leve depressão, que é facil-

mente detectada. 
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Figura 12. Imagens radiográficas e quantidade de píxeis para uma 

radiografia, cinco radiografias justapostas e dez radiografias justapostas, as 
quais foram obtidas com a fonte de raios-X posicionada a 60 cm do IP 

utilizando Imaging Plate de 43 cm x 12,5 cm.   

 Por outro lado, devido a grande quantidade de aletas, total 

de 129 e espaçamento limitado entre as aletas, a inspeção 

visual a olho nu para detectar esta depressão, humanamente 

é praticamente impossível realizar inspeção visual neste 

nível de detalhamento.   

 
Figura 13. Análise radiográfica após processamento de imagem digital, 
onde nota-se uma depressão na superfície do material que recobre o bastão 

de compósito.    

 A radiografia da figura 14 apresenta uma imagem radio-

gráfica de um isolador de compósito novo, mas apresenta o 

uma possível falha, como está demarcada com um círculo 

vermelho. A figura 15 é uma fotografia do mesmo local on-

de há uma falha no isolador. A fissura da figura 16 foi loca-

lizada também através de inspeção radiográfica de um isola-

dor polimérico novo.      

 
Figura 14. Análise radiográfica após processamento de imagem digital, 
nota-se um defeito na superfície do material que recobre o bastão de com-

pósito.    

 
Figura 15. Defeito crítico na superfície do isolador polimérico não 

detectado no teste de conformidade mas detectado na análise por imagem 
radiográfica, como mostra a figura 14. 

 
Figura 16. Defeito crítico na superfície do isolador polimérico não 
detectado no teste de conformidade, mas detectado na análise de imagem 

radiográfica na UFPE.  
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Através de análise das imagens radiográficas, pode-se de-

tectar defeitos críticos nos isoladores poliméricos novos, que 

passaram imperceptivelmente nos testes de conformidade. 

Assim sendo, pode-se afirmar que a radiografia digital é 

uma ferramenta de inspeção bastante eficaz para auxiliar na 

detecção de defeitos críticos em isoladores poliméricos no-

vos antes de serem instalados nas linhas de transmissão.  

O isolador polimérico de 500 kV possui aproximadamen-

te 4 m de comprimento,  geometria complexa e de difícil 

inspeção visual devido a grande quantidade de aletas, em 

torno de 130. Ao longo do desenvolvimento do projeto, no-

tou-se a importância de realizar análise radiográfica utili-

zando monitores de alta resolução em termos de píxeis e de 

forma colaborativa.  Assim, surgiu a ideia de utilizar multi-

monitores.  Inicialmente, o primeiro teste de um sistema de 

multi-monitores foi realizado com dois monitores de 23”, 

como mostra a figura 17. Em função do resultado animador 

e promissor, um sistema de 3 monitores e 4 monitores foram 

montados e testados no laboratório da UFPE, como mostram 

as figuras 18 e 19.  

 

 
Figura 17. Visualização da imagem radiográfica com dois monitores de 23” 

no Laboratório de Ensaios Não Destrutivos na UFPE.  

 
Figura 18. Visualização da imagem radiográfica num sistema de visualiza-

ção com três monitores de 18” no Laboratório de Ensaios Não Destrutivos 

na UFPE.  

 
Figura 19. Visualização da imagem radiográfica com um sistema de quatro 

monitores sendo dois de 23” e dois de 18” no Laboratório de Ensaios Não 

Destrutivos na UFPE.  

Embora o desenvolvimento de um sistema visualização de 

imagens radiográficas em multi-monitores de alta resolução 

não fosse o escopo de pesquisa, mas devido os resultados 

interessantes, maior facilidade na identificação dos defeitos 

e falhas nos isoladores poliméricos inspecionados por radio-

grafia, possibilidade de análise colaborativa, realizou testes 

de visualização em sistemas de multi-monitores do laborató-

rio especializado da Universidade de Quioto, Japão. As figu-

ras 20, 21 e 22 mostram dois sistemas de visualização multi-

monitores projetando as imagens radiográficas obtidas na 

UFPE. 

 

 
Figura 20. Visualização da imagens radiográficas do isolador de compósito 

novo com 16 monitores comandado por um workstation na Universidade de 

Quioto.   

Figura 21. Parte da radiografia do isolador polimérico no multi-monitor de 

16 monitores da Universidade de Quioto mostrando um defeito na superfí-

cie do isolador, marcado com círculo vermelho.  

 

Figura 22. Parte da radiografia do isolador polimérico no multi-monitor 

com 40 monitores da Universidade de Quioto. 
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Para o desenvolvimento de um sistema de radiografia di-

gital de alta resolução para testes in-situ do isolador polimé-

rico em linha de transmissão de 500 kV energizada, inicial-

mente, um estudo de um sistema radiográfico foi realizado a 

partir de simulação numérica para determinar parâmetros 

radiográficos utilizando o software comercial dedicado   

CIVA-RT versão 11. A figura 23 mostra um arranjo expe-

rimental planejado, onde objetivou-se explorar a sensitivi-

dade do detetor Imaging Plate (IP) no seu limite. Na simula-

ção numérica de radiografia do isolador polimérico foi reali-

zada variando a distância da fonte de raios-X de 60 cm a 

400 cm. A figura 23 no lado direito mostra um esquema de 

simulação numérica quando a fonte de raios-X é posiciona-

da a 400 cm do Imaging Plate. Nesta posição, nota-se que o 

feixe de raios-X consegue cobrir toda extensão do isolador 

polimérico. Em princípio, fixando-se a fonte de raios-X na 

cota intermediária e a 400 cm do IP, movendo-se o Imaging 

Plate possibilitaria obter imagem radiográfica ao longo de 

todo o isolador. A figura 25 mostra os resultados de simula-

ção numérica quando a fonte de raios-X é posicionada a 60 

cm, 250 cm e 400 cm. A 60 cm, nota-se que as aletas das 

extremidades superpõem-se, não permitindo inspeção de 

toda secção de interesse entre as aletas. Por outro lado, 

quando é fonte de raios-X é posicionada a 400 cm, a ima-

gem radiografia coletada no IP da posição central do isola-

dor polimérico as aletas não se superpõeem Por outro lado, 

as regiões extremas do isolador polimérico, junto à fase e 

junto à terra, as aletas se superpõe, dificultando de sobrema-

neira as análises das superfície. Portanto, para inspecionar 

toda extensão do isolador polimérico, nota-se que é impor-

tante que a fonte de raios-X seja mantida à 400 cm de dis-

tância do isolador e as cotas da fonte de raios-X e o IP sejam 

mantidas iguais.      

Para validar os parâmetros radiográficos de simulação 

numérica, testes radiográficos foram realizados no laborató-

rio de radiografia industrial da UFPE. A fonte de raios-X foi 

posicionada a 506 cm do Imaging Plate, potência de 120 kV 

x 1 mA e tempo de exposição de300 s,  e os resultados estão 

mostradas na figura 26. Imagens radiográficas de alta reso-

lução foram obtidas e nas elipses de cor vermelha estão des-

tacadas imagens de geometria triangular. Na figura 27, as 

radiografias da figura 26 foram processadas com software 

dedicado de processamento de radiografia digital industrial 

conhecido como Isee!, feito pelo BAM, Alemanha.   

 

   
Figura 23. Arranjo esquemático de teste do efeito da distância da fonte de 

raios-X ao isolador polimérico de 500 kV variando  de 60 cm até 500 cm do 

Imaging Plate. O Imaging Plate foi mantido junto ao isolador, como mostra 

o esquema. Figura 24. Esquema de simulação numérica de radiografia 
realística quando a fonte de raios-X é posicionada à 400 cm.  

 
 

Figura 25. Simualação numérica de radiografia de isolador polimérico de 

500 kV posicionando a fonte de raios-X à distância de 60 cm (c), 250 cm 

(c) e 400 cm (c) do isolador e detetor Imaging Plate na mesma cota, de 
acordo com esquemas da figuras 23 e 24.  O resultado de simulação 400 cm 

(i) refere-se imagem da parte inferior do isolador polimérico quando a fonte 

de raios-X foi posicionada a 400 cm do isolador mas  mantida em cota 
diferente do Imaging Plate, resultando em superposição das aletas.  

Na figura 28, foi esclarecido as imagens de geometria trian-

gular observadas nas radiografias obtidas no laboratório.    

 
Figura 26. Radiografia (negativa e positiva) de alta resolução com foi obti-
da do isolador polimérico posicionado a 506 cm da fonte de raios-X no 

Laboratório de Radiografia Industrial .  

60 cm (c)        250 cm (c)           400 cm (c)            400 cm (i) 
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Figura 27. Imagens de geometria triangular detectadas nas radiografias do 
isolador polimérico de 500 kV posicionada a 506 cm da fonte de raios-X, 

através de uma minuciosa análise, verificou-se que que são rebarbas devido 

à injeção do material a base de silicone que recobre  o bastão de GFRP. 

Após a validação dos parâmetros radiográficos no labora-

tório, os testes prosseguiram no laboratório de alta tensão da 

Universidade Federal de Campina Grande (LAT/UFCG), 

onde testou um dos protótipos aplicando a tensão de 550 kV.  

 

 
Figura 28. Testes radiográficos no laboratorial de alta tensão na UFCG,  

visando obter imagens radiográficas  quando uma tensão de 550 kV foi 
aplicada. Na radiografia à direita, um defeito no interior do isolador foi 

detectado.   

 
Figura 29. Na figura à esquerda, silhueta da torre em “V” estaiada No. 211-

1 da linha de transmissão de 500 kV de Sobral-Fortaleza com 3 isoladores 

poliméricos dispostos em “I”. O isolador polimérico possui comprimento 
aproximadamente de 4 m.  

         

Figura 31 Radiografia de alta qualidade do isolador polimérico na linha de 

transmissão de 500 kV energizada. Imagens radiográfica positiva e negativa 

com a boca do anel de equalização a 90o e 0o. Circundada em linha vemelha 

é devido a influência do anel de equalização. 

Um total de 38 ensaios radiográficos foram realizados com 

sucesso na linha de transmissão de 500 kV energizada inu-

me ao intenso campo elétrico e ao forte rajada de vento.   

V. CONCLUSÕES 

. 

 No presente trabalho, visando detectar falhas ocultas e 

críticas nos isoladores poliméricos em linha de transmissão 

de 500 kV energizada no campo, que podem levar ao rom-

pimento do bastão de compósito de GFRP e como conse-

quência a queda dos cabos condutores ao chão, mas que são 

difíceis de serem detectados com os métodos tradicionais 

em campo, um sistema de radiografia digital computadori-

zado imune ao campo elétrico foi desenvolvido com sucesso 

para inspecionar a integridade estrutural dos isoladores po-

liméricos in-situ através de imagens radiográficas de alta 

qualidade e resolução espacial mesmo na presença de forte 

vento.   

 O sistema de inspeção radiográfico digital foi operado em 

linha de transmissão energizada de maneira adequada quan-

do o efeito do vento foi controlado através do projeto de 

construção robusto do sistema. Os resultados dos testes em 

campo validaram as expectativas iniciais de forma a indicar 

que o uso da gaiola de Faraday evitou a interferência ele-

tromagnética do intenso campo elétrico sobre a fonte de 

raios-X operada à bateria, que possui internamente disposi-

tivos eletrônicos para controle de emissão de raios-X. Por-

tanto, com o sistema de inspeção radiográfico desenvolvido 

no presente projeto e testado em linha de transmissão ener-

gizada de 500 kV em campo, pode-se iniciar imediatamente 

a inspeção dos isoladores poliméricos  no campo.  
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