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Resumo 

 
A borracha de silicone (SR) vem sendo utilizada em isoladores nas linhas de 

transmissão de energia elétrica e por esta razão, torna-se importante o estudo de sua 

estabilidade térmica, já que este é um dos fatores que afeta a vida útil do polímero. Este 

estudo tem como objetivo avaliar o(s) revestimento(s) de borracha de silicone utilizada 

em isoladores poliméricos que foram submetidos a diferentes tipos de envelhecimentos 

acelerados tais como névoa salina, temperatura a 120°C, Weatherometer e imersão em 

água. Os isoladores com invólucros de SR foram envelhecidos e caracterizados quanto 

às propriedades térmicas por Análise termogravimetrica – TGA e calorimetria diferencial 

de varredura – DSC, a sua morfologia (por microscopia eletrônica de varredura - MEV) 

e espectroscopia de infravermelho (FTIR-ATR), sendo comparados com uma amostra 

não envelhecida. Por estas análises se observa que quanto mais agressivo for o 

ambiente maior é sua degradação. Os valores de resistência à tração também se 

observam uma degradação maior a amostra envelhecida termicamente a 140ºC. Para 

investigar a cinética de degradação térmica do material polimérico foi realizado 

envelhecimento térmico no material não envelhecido e envelhecido a temperatura de 

140ºC (durante seis meses em estufa com circulação de ar). Tal estudo foi realizado 

utilizando a técnica Termogravimétrica (TGA). A análise cinética foi realizada utilizando 

o método de Flaynn-Wall-Ozawa e foi possível observar que após o envelhecimento 

ocorreu uma leve degradação. Foram comparados os resultados de energia de ativação 

(Ea) e ordem de reação (n) das amostras novas e após o envelhecimento. 
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Abstract 

 
The silicone rubber (SR) has been used in insulators on the lines of transmission of 

electric energy and for this reason, it is important to study their thermal stability, since 

this is one of the factors that affect the life of the polymer. This study aims to evaluate 

the (s) coating (s) of silicone rubber used in polymeric insulators that were submitted to 

different types of accelerated aging such as saline mist, temperature to 120 °C, 

Weatherometer and immersion in water. The isolators with SR coating were aged and 

characterized on the thermal properties by thermogravimetric analysis - TGA and 

differential scanning calorimetric - DSC, the morphology (by scanning electron 

microscopy - SEM) and infrared spectroscopy (FTIR-ATR), and compared with a sample 

is aged. For this analysis it is observed that the more aggressive environment is the 

greater its degradation. The value of tensile strength is also observed a higher 

degradation the sample thermally aged at 140 ° C. To investigate the kinetics of thermal 

degradation of polymer material thermal aging was conducted on material not aged and 

aged at a temperature of 140 ºC (for six months in the oven with circulating air). This 

study was performed using the technique Thermogravimetric (TGA). The kinetic analysis 

was performed using the Flaynn-Wall-Ozawa and it was possible to observe that after 

the aging was a slight degradation. We compared the results of the activation energy 

(Ea) and order of reaction (n) of new samples and after aging. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Como a utilização dos materiais tradicionais cerâmicos e vidros apresentam 

tendência de redução, tornam-se cada vez mais importante o uso de materiais 

poliméricos sintéticos (borracha de silicone). Os materiais de silicone começaram a 

serem produzidas comercialmente na década de 1940 e, ao longo destes anos, sua 

utilização tem crescido rapidamente na indústria, onde são aplicados em setores como 

engenharia civil, engenharia elétrica, transporte, aeroespacial, cosméticos, indústria 

têxtil etc. [1]. 

Os isoladores de porcelana e de vidro já têm uma história de vida útil bastante 

conhecida. Os isoladores poliméricos sofreram resistência para serem introduzidos no 

mercado principalmente por serem materiais mais caros e com uma tecnologia 

relativamente nova e pouco conhecida no setor elétrico. No entanto, isoladores 

poliméricos (invólucros de borracha de silicone) começaram a ser instalados nas linhas 

de transmissão na década de 1980 e, desde então sua utilização tem crescido 

rapidamente no mundo inteiro.   

O polímero dominante na indústria de silicone é o poli(dimetilsiloxano), por ser o 

mais barato e pela facilidade com que permite a incorporação de outros materiais 

(cargas). Neste caso, os isoladores poliméricos utilizando SR têm se destacado por 

apresentar inúmeras vantagens em relação aos isoladores de porcelana e de vidro, 

devido a sua alta hidrofobicidade, menor peso, facilitando o manuseio em locais de 

difícil acesso, apresentar alta resistência mecânica, boa resistência à radiação 

ultravioleta, menor incidência ao vandalismo [25], excelentes propriedades dielétricas e 

alta resistência à chama. Por estas razões, torna-se importante o estudo de sua 

estabilidade térmica, que afeta a vida útil do polímero.  

A hidrofobicidade superficial é um fator que contribui para o desempenho da 

borracha de silicone (SR). Sua resistência ao molhamento decorre da presença de 
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grupos CH3 hidrofóbicos de baixa energia livre na superfície do material. A boa 

hidrofobicidade da SR leva a formação de gotículas de água e não a formação de um 

filme contínuo, na superfície do polímero exposta à chuva e a umidade, favorecendo 

uma menor incidência de correntes de fuga (LC), fenômeno conhecido como 

“flashover”. Os isoladores de porcelana e de vidro não apresentam essa hidrofobicidade 

favorecendo a utilização de isoladores poliméricos com SR. Outro fator que favorece os 

isoladores poliméricos é que ao contrário dos isoladores de porcelana ou de vidro, 

estes são moldados em uma única peça, impedindo o ingresso de umidade no seu 

interior, aumentando assim sua vida útil.     

A resistência química e mecânica do polímero é uma característica necessária 

quando o material é colocado em ambientes agressivos. Neste caso, as 

concessionárias de energia elétrica do Rio Grande do Sul enfrentam diferentes níveis 

de contaminação (marinha, poeira, indústria, monóxido de carbono, etc.). Além disso, 

outro problema da região é a temperatura que pode variar em um único dia de 10ºC a 

25ºC. 

O estudo cinético de decomposição térmica de materiais através da 

termogravimetria (TGA) tem sido uma ferramenta útil para estimar o tempo de vida de 

polímeros, bem como calcular os parâmetros cinéticos envolvidos, como a energia de 

ativação (Ea) e a ordem da reação (n). 

A primeira parte desta dissertação aborda assuntos referentes ao 

comportamento da borracha de silicone, que determinam suas propriedades, tais como: 

resistência à absorção de água, resistência ao ensaio de nevoa salina, resistência ao 

ensaio de weatherometer, envelhecimento térmico e resistência mecânica (tração). Na 

segunda parte do trabalho é realizado um estudo da cinética de degradação da SR 

utilizada como invólucro no isolador polimérico. A terceira parte discute os resultados 

obtidos e, por último, são apresentadas as conclusões gerais do trabalho e sugestões 

para trabalhos futuros. 
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2 OBJETIVO  
 

 

Este trabalho tem por objetivo caracterizar a borracha de silicone (SR) que 

contém carga de Alumina Tri-hidratada (ATH), utilizada em isoladores de ancoragem e 

pára-raios nas linhas de distribuição de energia elétrica. Estudar sua resistência à 

degradação, seja por envelhecimento acelerado, seja por termogravimétrica, com o 

estudo cinético da decomposição da SR envelhecida a 140 °C e compará-la com uma 

amostra não envelhecida, utilizando o método de Flynn-Wall-Ozawa. Analisar o 

comportamento mecânico (tração) das amostras envelhecidas termicamente (85, 120, 

140°C) comparando com a amostra não envelhecida termicamente.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

Esta revisão bibliográfica aborda conceitos, definições e a classificação dos 

tipos de invólucro utilizados em isoladores empregados nas linhas de energia elétrica. 

Estão descritos ainda a forma dos envelhecimentos acelerados, o ensaio mecânico e o 

estudo da degradação da SR.         

 

 

3.1 Silicone 
 

 

Frederick Stanley Kipping é considerado o pioneiro do silicone [2], em 1823 

Berzeluis conseguiu isolar o metal silício (Si) e juntamente com professor Dr. Wohler, 

conseguiram sintetizar os primeiros clorosilanos. O silicone é derivado do cristal da 

rocha quartzo e somente em 1940 o processo direto para a produção dos 

metilclorosilanos foi descoberto, processo que envolve a reação do cloreto de metila 

com silício (obtido através da redução do SiO2), na presença de um catalisador de 

cobre, sendo o principal produto da reação o dimetildiclorosilano, que depois é 

purificado e hidrolisado, no final, obtém-se uma mistura de polímeros lineares e cíclicos 

de baixo peso molecular. O hidrolisado era, originalmente, polimerizado com um 

catalisador ácido, sendo os cíclicos removidos, numa etapa adicional de purificação. 

Após este processo é obtido o composto denominado de disiloxano, trisíloxano, etc., de 

acordo com o numero de átomos de silício [2, 3].  

Está classe de heteropolímeros apresentam a ligação –Si-O- formando a cadeia 

principal. A duas outras ligações do átomo de silício podem ser ocupada por vários 

radicais diferentes, produzindo vários tipos de silicones. Destes, o mais comum é o 

poli(dimetilsiloxano) mais conhecido simplesmente por silicone, onde os dois 

substituintes são radicais metil (CH3) 
[4]. Este material está disponível a um custo 
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razoável e que tornou possível a comercialização do silicone. E é extremamente versátil 

pode ser obtido em várias formas: resina, elastômero e fluido [5]. 

Os silicones suportam temperaturas de -65ºC a 300ºC e são usados em 

inúmeros segmentos da indústria sem perder sua característica de impermeabilidade, 

elasticidade e principalmente brilho. Este material é bastante usado em recobrimentos 

de materiais onde se requer alta resistência ao calor.  

 

 

3.2 Borracha de Silicone  

 

 

A borracha de silicone (SR) foi descoberta em 1946 pelo Dr. J. F. Hyde, da Dow-

Corning Corp, segundo o qual, adicionando pequenas quantidades de sólidos alcalinos 

aos cíclicos se obtinha uma borracha de silicone de qualidade superior à borracha 

natural. Os primeiros a introduzir grupos instaurados no final da cadeia do polímero de 

silicone foi J. C. Caprino e R. J. Prochaska [2]. Outro passo de grande importância foi 

dado em 1943 quando Wright e Oliver [2] mostraram que era possível fazer uma 

borracha de qualidade superior usando a reticulação com peróxido de benzoíla em 

temperatura elevada. Em 1958 a Rhône Poulenc registrou a sua primeira patente: um 

polímero de silicone que vulcanizava a temperatura ambiente [5].  

O silicone, mais precisamente chamado siloxano ou polisiloxano é polímero 

inorgânico-orgânico com a fórmula química [R2SiO]n, onde R é um radical orgânico, 

como por exemplo, metil, etil, fenil ou fluoroalquil. A borracha de silicone (SR) é um 

composto (polidimetilsiloxano), que contém radicais metila. A estrutura da primeira 

borracha de silicone produzida comercialmente está representado na Figura 1.  
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Si
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Figura 1. Estrutura química do mero da borracha de silicone (SR). 

 

 

A SR tem cadeia polimérica que contém átomos de silício e de oxigênio, sendo 

as valências livres do átomo de silício neutralizadas pelos radicais orgânicos (R) como 

está representada na Figura 2. Estes materiais consistem de uma cadeia principal 

inorgânica silício-oxigênio-silício (-Si-O-Si-) com radicais orgânicos ligados aos átomos 

de silício [5,6].       

      

                            

O Si O

R

R

OSi

R

R

Si O Si

R

RR

R

R

O

 
Figura 2. Estrutura genérica da borracha de silicone. 

 

 

A borracha de silicone é uma mistura à base de poli(dimetilsiloxano) com peso 

molecular entre 300.000 a 700.000 g/mol. Atualmente, a borracha de silicone é utilizada 

em mais de 5000 produtos [7]. 

A borracha de silicone oferece uma excelente resistência à extrema temperatura, 

sendo capaz de operar, normalmente, a partir de -65ºC a 300ºC.  
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Tabela 1. Estimativa de tempo de vida da borracha de silicone [5]. 

Temperatura de serviço (ºC) Tempo estimado de vida em serviço 

90 40 anos 

121 10 - 20 anos 

150 5 - 10 anos 

200 2 - 5 anos 

250 3 meses 

315 2 semanas 

 

 

3.3 Processo de Vulcanização  

 

 

 A vulcanização é um processo de reticulação pelo qual a estrutura química da 

borracha, matéria-prima, é alterada. Os elastômeros (borrachas) são materiais 

poliméricos reticuláveis, a temperaturas inferiores à sua temperatura de decomposição 
[5]. A vulcanização polimérica é um processo químico de fundamental importância, que 

ocorre quando as cadeias poliméricas lineares ou ramificadas são interligadas por 

ligações covalentes, um processo conhecido como crosslinking ou ligação cruzada, ou 

seja, ligações entre cadeias lineares produzindo polímeros tridimensionais com alta 

massa molar. Com o aumento da reticulação, a estrutura se torna mais rígida. A 

vulcanização da borracha é um exemplo de ligação cruzada [4, 8]. 

 Um sistema de vulcanização contém agentes de vulcanização (enxofre, óxidos 

metálicos, compostos difuncionais e peróxidos) e, se necessário, aceleradores, 

ativadores, retardadores, etc., usados para produzir as características de vulcanização 

desejadas. A vulcanização pode ser obtida de duas formas: a vulcanização a alta 

temperatura (high temperature vulcanizing, HTV) e a vulcanização a temperatura 

ambiente (room temperature vulcanizing, RTV) [8,9,10,11]. 
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3.3.1 Vulcanização com enxofre  
 

 

A vulcanização da borracha por enxofre é conhecida há 170 anos. E é um 

método criado por Charles Goodyear em 1839, que consiste geralmente na aplicação 

de calor e pressão a uma composição de borracha, a fim de dar a forma e propriedades 

do produto final. Sem dúvida é a fase mais importante da indústria da borracha [12]. 

As moléculas da borracha são ligadas, na vulcanização com enxofre, por pontes 

de enxofre. As ligações produzidas são do tipo mono, dissulfídricas e polissulfídricas. A 

formação de grupos cíclicos é evitada, pois como são mais facilmente rompidas em 

temperaturas mais baixas estão sujeitas a sucessivas transformações à medida que a 

borracha envelhece, promovendo assim alteração de suas propriedades mecânicas. 

 
A borracha no estado natural não tem aplicações de engenharia. A borracha fluiu 

sob a ação de um esforço, praticamente sem “memória” da estrutura original. A 

reticulação da borracha gera uma rede tridimensional, como mostra a Figura 3 [12]. 

 

 

                              
Figura 3. Forma genérica de reticulação da borracha; sem ocorrer reticulação (a) após a reticulação (b) 
[12]. 
 

 

Um sistema de vulcanização contém agentes de vulcanização (enxofre, óxidos 

metálicos, compostos difuncionais e peróxidos) e, se necessário, aceleradores, 

a 
b 
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ativadores, retardadores, etc., usados para produzir as características de vulcanização 

desejadas [12].  

 

 

3.3.2 Vulcanização com peróxido 

 

 

A vulcanização com peróxido difere muito daquela com enxofre, tanto pelo tipo 

de ligação formada quanto as propriedades físicas finais obtidas. Os produtos 

vulcanizados com peróxidos orgânicos apresentam vantagens tais como: melhor 

estabilidade ao calor, maior resistência à reversão, menor deformação residual e não 

corrosão de metais. A borracha de silicone é reticulada a temperaturas elevadas na 

presença de peróxidos orgânicos tais como o peróxido de bis-(2,4-diclorobenzoílo), 

peróxido de benzoila, peróxido de dicumila e o peróxido de 2,5-(-tert.-butilperoxi)-2,5-

dimetilhexano [13]. Esse processo resulta na formação e pontes etilênicas entrem 

cadeias através da junção de radicais CH3 formados a partir de grupos metila ligados ao 

silício. Na Figura 4 está representado a reticulação da borracha de silicone com 

peróxido benzoila.  

 

 
Figura 4. Vulcanização com peróxido de benzoila. 
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O peróxido de dicumila é um dos peróxidos mais usados nas indústrias de SR 

seguido pelo peróxido de benzoila. Desde o surgimento nos anos 50, por apresentarem 

algumas vantagens na sua utilização como: baixo custo, serem atóxicos, apresentam 

boa velocidade de reticulação/cura, odor característico no manufaturado, estabilidade, 

não aceleram o envelhecimento e atendem aos requisitos da higiene industrial [14,15].  

 O peróxido se decompõe nos radicais livres que reagem com as ligações não 

saturadas ou mesmo com os grupos metílicos promovendo a reticulação e contribuindo 

para o aumento nas propriedades como módulo, tensão de ruptura, resistência à 

abrasão entre outras [16]. 

 A determinação exata do método e das condições de vulcanização (tempo, 

temperatura e pressão), deverá ser feita não só tendo em vista a composição 

empregada, mas também as dimensões do artefato a ser fabricado e sua aplicação. O 

estado de vulcanização afeta as várias propriedades físicas do artefato [14,17]. 

 

 

3.4 Cargas  

 

 

 Até a alguns anos atrás, a carga estava associada somente à redução de custo 

do material polimérico, mas nos últimos anos, tornou-se amplamente reconhecido que a 

carga modifica as propriedades mecânicas do material em que são misturados [17].  

Cargas podem ser definidas genericamente como aditivas na forma sólida que 

diferem da matriz polimérica. Geralmente são de natureza inorgânica. A adição de 

carga é feita antes da vulcanização do elastômero, com isso ocorre um aumento da 

tensão de ruptura, da rigidez, da resistência a abrasão e ao rasgamento. 

Um aspecto de fundamental importância é a concepção de carga como um 

componente de um material conjugado e não um simples aditivo de polímero. 
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 A carga tem a habilidade de reforçar uma borracha e é determinada pelo 

tamanho das partículas, estrutura ou estado de agregação e natureza química ou física 

da superfície da carga. É fundamental que ocorra uma distribuição homogênea na 

borracha [18]. As cargas podem ser de: sílica, carbonato de cálcio, mica, caulim, talco e 

hidretos metálicos (alumina tri-hidratada). Na borracha de silicone as cargas mais 

utilizadas são a Sílica e a Alumina tri-hidratada [11,19]. 

 

 

Alumina tri-hidratada Al2O3 . 3(H2O) (ATH) 

 

 

A alumina tri-hidratada Al2O3. 3H2O (ATH) é um produto inorgânico de origem 

sintética, com elevada pureza e grande consistência físico-química. Ela é considerada 

uma substância anfótera, pela sua capacidade de reagir tanto com ácidos quanto com 

bases. A ATH oferece inúmeras vantagens: é relativamente barata, é facilmente 

incorporada ao polímero, não é tóxica, também não produz odor e tem um excelente 

retardamento à chama. A propriedade de retardamento de chama da ATH no polímero 

é baseada na sua decomposição térmica, que ocorre entre 180 a 220ºC, onde é 

convertido em oxido de alumínio em uma reação endotérmica. Desta forma ocorre à 

liberação de umidade como mostra a reação 1. A ATH normalmente perde 34,6% de 

massa em vapor de água, está reação absorve 1,17J/kg e a água dilui os gases 

combustíveis. Além disso, o Al2O3 forma uma camada protetora na superfície do 

polímero [19,20, 21].     

 

    ( ) OHOAlOHAl 2323 32 +→                                 (1) 
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Figura 5. Espectro de FTIR da alumina tri-hidratada. 

 

 

Na figura 5 apresenta o espectro de FTIR-ATR da Alumina tri-hidratada. Na 

região entre 3700 e 3200 cm-1, é atribuído ao estirando assimétrico das ligações OH 

pertencente à alumina tri-hidratada.  

O objetivo do seu uso é reduzir a possibilidade de combustão e a velocidade de 

propagação da chama em material polimérico. A principal aplicação é o uso em 

revestimentos em isolamentos de fios e cabos elétricos. Uma das cargas mais utilizadas 

na borracha de silicone é a ATH por apresentar uma baixa tensão superficial que o 

torna altamente hidrofóbico [19, 22]. 

 

  

3.5 Isoladores poliméricos  

 

 

Os isoladores poliméricos começaram a ser comercializados na década de 1950, 

quando os materiais orgânicos foram utilizados para fabricar isolantes elétricos de alta 

tensão para serem expostos ao ar livre, a partir de resinas epóxi. Na década de 1958, 
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os pesquisadores, perceberam que a introdução de alumina tri-hidratada (Al2O3. 3H2O 

ATH) aumentava sua hidrofobicidade e aumentava também a resistência à degradação 

da borracha de silicone [20].  

Entre 1960 e 1970, pesquisadores tiveram dificuldade de introduzir no mercado 

os isoladores poliméricos por serem mais caros e por se tratar de uma tecnologia 

relativamente nova. Em contrapartida, os isoladores de porcelana e de vidro, já tinham 

um histórico de vida útil no campo bem conhecida. Somente, na década de 1980, os 

isoladores com invólucros poliméricos começaram a ser comercializados nas linhas de 

transmissão [1]. 

As falhas em isolamentos elétricos estão entre as principais causas de 

interrupção no fornecimento de energia elétrica. No caso de linhas de transmissão, seu 

desempenho está diretamente relacionado ao desempenho dos isoladores. Para 

assegurar a continuidade e um bom funcionamento na distribuição de energia elétrica é 

importante, além da monitoração dos equipamentos que compõem o sistema, a 

antecipação de possíveis falhas [23]. 

No projeto de uma linha de transmissão torna-se necessário o conhecimento dos 

níveis de poluição das regiões por onde ela passará, com o objetivo de dimensionar o 

número de isoladores de tal forma a se obter a menor falha. 

O isolador polimérico deve apresentar ótimas características mecânicas, tendo 

em vista a natureza severa do trabalho que irá realizar suportando alta tensão. Para 

tanto, ele deve ser rígido e apresentar a superfície lisa. Seu desenho deve ser tal que 

minimize a acumulação de linhas de água na superfície, o que não permitirá a corrente 

de fuga na superfície do isolador. Seu desempenho eletromecânico deve manter 

estável em quaisquer condições de umidade, temperatura, chuva, poeira, gases, etc. 

Desde sua introdução no mercado, a tecnologia tem avançado rapidamente no 

mundo inteiro. Isoladores poliméricos usados nas linhas de transmissão oferecem 

inúmeras vantagens sobre os isoladores de porcelana ou de vidro, especialmente para 
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linha de transporte de ultra-alta tensão (UHV) [1, 24], por serem mais leves permitem a 

utilização de torres mais simples. Além disso, outras vantagens são comprovadas 

como: 

� Facilidade de manuseio e instalação em áreas de difícil acesso – por 

serem mais leves (160 kg do isolador de porcelana para 17,5 kg do 

polimérico, na classe de 500 kV) [25];  

� Construções menores, com isso, menor custo; 

� Resistência ao vandalismo – tiros causam menores danos quando 

comparados aos isoladores de porcelana ou de vidro; 

� Superfície altamente hidrofóbica – menor incidência de corrente de fuga; 

� Melhor desempenho em contaminação quando comparados aos 

isoladores de porcelana ou de vidro; 

� Boa resistência à radiação ultravioleta; 

� Alta resistência mecânica; 

� Excelentes propriedades dielétricas; 

� Baixa velocidade de propagação de chama. 

Nos últimos 15 anos mais de 27 países tem utilizado os isoladores poliméricos, 

sendo a maior utilização na América do Norte e na China. Os isoladores poliméricos 

estão sendo amplamente adaptados ao sistema de energia elétrica. Eles têm evitado 

graves falhas nas redes de energia elétrica (flashover), o que ocorria com mais 

frequência quando eram utilizados os isoladores de porcelana ou de vidro, ocasionando 

assim, uma redução de custo na manutenção nas linhas de transmissão [26, 27].    

A Figura 6 mostra a utilização dos isoladores poliméricos e os isoladores de 

porcelana e de vidro nas linhas de distribuição de energia elétrica. 
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Figura 6. Isoladores Poliméricos em rede de distribuição de energia elétrica. 

 

 

Os isoladores poliméricos são fabricados a partir de um bastão de fibra de vidro 

e resina epóxi. Esse bastão é fixado nas ferragens de conexão e, em seguida, aplica-se 

o revestimento isolante de borracha de silicone. As ferragens são de ferro fundido e aço 

forjado galvanizado por imersão a quente.  

ISOLADOR 
DE VIDRO 

ISOLADOR DE 
PORCELANA 

ISOLADORES 
POLIMÉRICOS 
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No decorrer dos últimos anos verificou-se a necessidade de desenvolver 

isoladores com diferentes geometrias (invólucros) para cada meio onde são utilizados 

(nível de poluição). Os isoladores usados em ambientes agressivos têm forma 

geométrica diferente daqueles usados em ambiente sem poluição, como está 

representado na Figura 7. 

 

 

 

Figura 7. Isoladores com formas geométricas diferentes [28]. 

 

 

O objetivo fundamental do isolador polimérico é evitar a passagem de corrente 

elétrica do condutor ao apoio (poste), o que pode ocorrer por condutividade da corrente 

elétrica, por descarga disruptiva através do ar ou por condutividade superficial [28]. 

A passagem da corrente por condutividade superficial ocorre quando esta 

contorna a parte externa do isolador. O aumento da condutividade é devido à deposição 

de uma camada de umidade, pó ou de sais sobre a superfície do isolador [10]. 

MILLER, D. R. et al, simularam em laboratório o clima da Flórida, à beira mar; 

por ter um clima muito peculiar, no verão a temperatura varia de 41 a 45ºC e no inverno 

varia de 31 a 41°C. A base técnica para os parâmetros dos períodos de Verão e 

Inverno foi estabelecida através de uma análise meteorológica e registros de medições 

das radiações solares do local. No trabalho foi simulado um ciclo de 10 dias de verão e 

11 dias de inverno, por um período de um ano. Concluíram que os isoladores de 

porcelana e de vidro tiveram uma maior corrente de fuga, e por isso, um menor tempo 
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de vida. Já os isoladores com invólucros poliméricos tiveram uma menor incidência de 

corrente de fuga, e conseqüentemente, uma durabilidade maior [29]. 

DU, B. X. et al,  investigaram a corrente de fuga sobre os isoladores porcelana e 

os poliméricos (SR), sabendo que os materiais poliméricos têm algumas vantagens 

(menor peso, alta resistência elétrica e alta hidrofobicidade). Os materiais poliméricos 

foram expostos a um ambiente com alta contaminação (névoa salina, alta poluição 

industrial) e umidade, que acelera a contaminação sobre a superfície do material; assim 

a corrente de fuga ocorre com maior facilidade, degradando a superfície e reduzindo a 

vida útil do material [30].  

Nos materiais de porcelana, MARUNGSRI, B. et al observaram que, quanto 

maior for à umidade na câmara em névoa salina, menor a resistência na superfície do 

isolador, ocorrendo um aumente na corrente de fuga. Nos materiais poliméricos, 

observaram que, com o aumento da umidade e da temperatura houve um pequeno 

aumento da corrente de fuga e que esse aumento é provocado pela nevoa salina 

(NaCl) e não pela degradação do material, assim, o isolador polimérico tem uma maior 

estabilidade [31].  

 
A presença de umidade nos isoladores poliméricos, depósitos de névoa salina 

e/ou poluição industrial, frequentemente causa descargas em sua superfície. Estas 

descargas começam nas partes mais estreitas dos isoladores e em circunstâncias 

excepcionais podem ocorrer na superfície, causando a disrupção e consequentemente 

ocorre o desligamento da linha [32]. 

O fenômeno flashover observado nos isoladores elétricos representa a 

conseqüência de um processo indeterminado que acontece em sucessivos estágios, de 

acordo com uma ordem bem definida. Primeiro há um depósito de uma camada de 

poluição (maresia, grãos de areia, fuligem, poeira, etc.) na superfície do isolador, que 

pode levar tanto a uma condução espontânea quanto a uma condução após 

umidificação desta camada (umidade, chuva, nevoeiro, etc.) provocando a passagem 

de uma corrente de fuga que, cria degradação na superfície do isolador [33]. 
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A causa mais importante de perturbação na superfície do isolador é a formação 

corrente de fuga. Quando a camada de poluição torna-se úmida, sua resistência 

decresce e uma possível corrente de fuga circula sobre a superfície do isolador. 

A atmosfera poluída favorece a formação de uma camada constituída por 

substâncias que, dissolvidas em água, produzem soluções condutoras sobre a 

superfície do isolador. Enquanto a camada mantém-se seca não há alteração no 

comportamento elétrico. No entanto, durante um processo de umidificação onde os sais 

contidos na camada não são removidos, podem ocorrer arcos sobre a superfície 

iniciando um processo que pode chegar a uma descarga disruptiva (flashover), com 

isso diminui o tempo de vida do isolador [34].  

O grau de contaminação superficial dos isoladores pode reduzir 

significativamente a tensão na qual se produz a descarga disruptiva, a qual tira de 

serviço a linha, conduzindo a um corte não planejado de energia e diminuindo a 

confiabilidade do sistema. A corrente de fuga é um processo relativamente complexo 

que ocorre através de diferentes fases. A formação de camadas poluídas aumenta a 

dissipação de energia elétrica sobre o isolador, com isso corre uma maior corrente de 

fuga [35]. Na Tabela 2 podem-se observar os diferentes níveis de contaminação 

ambiental.  

 

 

Tabela 2. Classes de contaminação e caracterização ambiental [36]. 

Classe de contaminação Caracterização ambiental 

I 

Baixo nível 

de contaminação 

• Áreas sem instalações industriais; 

• Áreas agrícolas ou montanhosas; 

• Áreas distantes 10 km a 20 km do mar, não sujeitas à névoa 

salina. 

II 

Médio nível  

de contaminação 

• Área com indústrias que não emitem poluentes atmosféricos;  

• Áreas com alta densidade populacional, freqüentemente 

exposta ao vento e/ou chuva; 
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• Áreas distantes da costa (alguns quilômetros) e expostas a 

ventos marinhos. 

III 

Alto nível  

de contaminação 

• Áreas com desenvolvimento industrial, alta densidade 

demográfica ou grandes cidades; 

• Áreas marinhas, ou não, expostas a tempestades relativamente 

fortes. 

IV 

Muito alto nível  

de contaminação 

• Áreas expostas à intensa emissão industrial (poeira condutora 

ou fumaça); 

• Áreas próximas à costa marinha sujeitas à névoa salina e 

ventos marinhos fortes; 

• Áreas desérticas com extenso período sem chuva exposta a 

tempestades de areia, névoa salina e condensação regular. 

 

 

Estudos mostram que isoladores poliméricos com invólucros de SR têm um 

melhor desempenho quando comparados aos isoladores de porcelana ou de vidro, por 

ter uma alta hidrofobicidade, ocasionando uma maior resistência no ambiente poluído. 

 

 

3.6 Hidrofobicidade do isolador de borracha de silicone 

 

 

Nos últimos anos, a aplicação de material polimérico de SR nos isoladores de 

ancoragem que são utilizados nas linhas de distribuição de energia elétrica está 

aumentando rapidamente no mercado, quando comparados com os isoladores de 

porcelana ou de vidro. Um dos principais fatores que contribuiu para o aceite dos 

isoladores de SR é a alta hidrofobicidade destes componentes. 

A hidrofobicidade é um fator que contribuí para a performance superior da 

borracha de silicone na resistência ao molhamento, isto é devido a hidrofobicidade dos  

grupos CH3 e a baixa energia livre de superfície [37].  
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A superfície hidrofóbica de um material é frequentemente avaliada 

quantitativamente pelo valor do ângulo de contato formado entre as gotas de água e a 

superfície do material, que é relacionada diretamente com a tensão a interfacial entre 

água e o material. O formato das gotas de água depende da natureza do material 

sólido. A hidrofobicidade representa a resistência ao molhamento pela água como 

mostra a Figura 8 [38].  

 

           
Figura 8. Característica da hidrofobicidade sobre um isolador polimérico [39]. 

 

 

A tensão superficial de um líquido é causada pela força de atração entre as 

moléculas que o compõe. Na ausência de outras forças, essa força atrativa entre as 

moléculas faz com que o líquido permaneça na forma de uma gota esférica (Figura 8) 
[40, 41]. 

Como regra geral, quanto maior a proporção de grupos polares na molécula 

maior a atração entre elas. Grandes forças atrativas dão origem a grandes tensões 

superficiais e quando isso acontece o líquido tende a formar pequenas gotas sobre a 
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superfície ao invés de molhá-la uniformemente. Conseqüentemente, líquidos com 

baixos calores de tensão superficial formam um filme sobre a superfície, cobrindo-a 

completamente, como mostra a Figura 9 [39, 42].  

 

 

 
Figura 9. Isolador polimérico a) ocorreu a formação de uma película de água na superfície, b) formação 
de pequenas gotas de água na superfície do material, indicando uma boa hidrofobicidade [42]. 

 

 

A água por ser polar, tende a se espalhar sobre uma superfície com alta energia 

superficial, e formar pequenas gotas sobre uma superfície de baixa energia superficial. 

Portanto, é necessário energia para superar a tensão superficial do líquido e essa 

energia vem da superfície na qual repousa o líquido: é a chamada energia superficial. 

Quando o líquido utilizado é a água, a medida do ângulo de contato é uma medida da 

hidrofobicidade do material [8,11]. 

A hidrofobicidade é uma propriedade que pode ser quantificada. Os valores 

dessa grandeza são dados em unidades de energia livre de Gibbs, ou seja, em kcal/mol 

e têm o seguinte significado: quanto mais positivo o valor da hidrofobicidade, mais 

hidrofóbica é a superfície e quanto mais negativo mais hidrofílicos, isto é, a superfície 

tem maior preferência pela água [40]. 

a b 
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O ângulo de contato (θ) é o ângulo que a interface do líquido faz com a superfície 

do sólido no qual a gota repousa, conforme está representada na Figura 10. Ele é 

específico para cada sistema e depende das interações entre as três interfaces 

(vapor/líquido - vapor/sólido -sólido/líquido) [43]. 

 

Figura 10. Gota de liquido de diferente molhabilidade, A) não molha o sólido, B) molha o sólido 
[40]. 
 

 

A SR apresenta uma superfície hidrofóbica, o que favorece uma menor 

incidência de correntes de fugas, fenômeno conhecido como flashover. A 

hidrofobicidade fornecida pela borracha de silicone impede a formação da película de 

água sobre a superfície do polímero, enquanto no caso do isolador de porcelana ou de 

vidro a formação de uma película de água contínua sobre a superfície ocorre 

facilmente. 

No entanto, a perda da hidratação também causa rugosidade na superfície, o 

que leva a uma maior molhabilidade na superfície do isolador. Assim a molhabilidade 

na superfície do isolador age como ponto de concentração de tensão sobre a superfície 

do isolador, ocasionando uma maior corrente de fuga. 

Tangente da 
Curva 
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Existem alguns fatores essenciais que ajudam a evolução da perda de 

hidrofobicidade de um isolador de borracha de silicone.  

- Descarga elétrica (o calor gerado pelas descargas elétricas diminui a 

hidrofobicidade); 

- Adsorção das camadas de poluição; 

- Radiação ultravioleta (UV) [38]. 

Para verificar a perda de hidrofobicidade, AMIN, M. et al fizeram ensaios de 

envelhecimento artificial em placas de SR em local de alta poluição (Paquistão). Após 3 

anos de envelhecimento de campo, obtiveram diferentes resultados da hidrofobicidade. 

Que é mostrado na Figura 11 [44]. 

 

 

 
Figura 11. Placas de borracha de silicone exposta ao envelhecimento de campo no Paquistão por 
3 anos; a) perda de hidrofobicidade, b) boa hidrofobicidade [44]. 
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A Figura 11 (a) mostra claramente a ocorrência de uma corrente de fuga, isto é, 

observa-se o caminho contínuo de água sob uma forte chuva, que facilita a ocorrência 

de flashover causando grande degradação do material. Isso ocorreu devido à perda de 

hidrofobicidade. Já a Figura 11 (b) do mesmo material, não se observa esta linha 

contínua de água, isto mostra que está placa tem uma boa hidrofobicidade [44]. 

 

 

3.7 Estudo do Ensaio mecânico – Tração 

 

 

Cada vez mais polímeros são usados como matérias isolantes em rede de 

distribuição de energia elétrica. Isoladores de ancoragem ou pára-raios possuem muitas 

vantagens quando são comparados aos isoladores de porcelana ou de vidro. Para 

melhorar a confiabilidade é interessante testar quanto o limite de resistência mecânica 

(tração) do invólucro dos isoladores poliméricos. 

As propriedades mecânicas dos polímeros são caracterizadas pelo modo que 

esses materiais respondem às solicitações mecânicas aplicadas, podendo ser do tipo 

tensão versus deformação. Os elastômeros apresentam um fenômeno único, ou seja, a 

elasticidade da borracha. Esse tipo de elasticidade envolve grandes deformações [4].    

A região elástica apresenta proporcionalidade entre a tensão e a deformação até 

uma determinada tensão chamada limite de proporcionalidade (maior tensão para qual 

não ocorre deformação permanente). A região elástica pode se prolongar um pouco 

além do limite de proporcionalidade, onde o material ainda se comporta elasticamente, 

isto é, quando retirada à carga, a deformação torna-se nula. Esta ultima tensão é 

chamada de limite de elasticidade [45,46]. 

A elasticidade é a propriedade do material quando este é deformado pela 

aplicação de uma tensão e esta deformação desaparece, quando a tensão é retirada. 

Um material idealmente elástico é aquele que recupera sua forma inicial depois de 

retirada a tensão que o deformou (processo reversível) [45].  



Coser, E.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 
 
 

25 

O módulo de elasticidade (E) é determinado dentro dos limites do regime 

elástico, onde a aplicação de uma força é linearmente proporcional à carga aplicada. A 

duas formas de determinar o módulo de elasticidade: módulo tangente e o módulo 

secante. O módulo tangente é a inclinação do diagrama tensão versus deformação de 

qualquer ponto. O módulo secante é a tensão dividida pela deformação em qualquer 

ponto pré-determinado do diagrama tensão versus deformação. A temperatura 

influência intensamente no módulo de elasticidade, quanto mais alta a temperatura 

maior o módulo [4, 45]. 

No ensaio de tração, a amostra (corpo de prova) é submetida ao um esforço 

longitudinal. O corpo de prova tem dimensões padronizadas definida por normas ASTM 

D 412 – 98a [47]. As extremidades recebem garras do equipamento de medição. A 

Figura 12 mostra um corpo de prova de borracha de silicone conforme a norma. 

 

 

 
Figura 12. Corpo de prova para ensaios de tração (conforme a norma da ASTM D 412) 

 

 

A amostra é montada por suas extremidades que são colocadas dentro das 

garras do aparelho de teste (Figura 13). A máquina de teste de tração é projetada para 

alongar a amostra numa taxa constante e para medir continuamente e simultaneamente 

a carga instantânea aplicada (com uma célula de carga) com o auxílio de um 

extensômetro. Um teste de tensão-deformação tipicamente toma vários minutos para 

executar e é destrutivo; isto é, a amostra de teste é permanentemente deformada e 

usualmente fraturada, como mostra a Figura 13. 
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                Figura 13. Esquema de montagem em um ensaio de tensão de formação. 

 

 

 A tensão em qualquer região da curva é calculada através da razão entre a carga 

ou a força e a área de seção transversal. A tensão é definida como a nominal quando a 

área utilizada para o cálculo de tensão é a inicial (A0). Por outro lado, a tensão é 

definida como real se a área utilizada no cálculo for a área obtida durante o registro da 

carga, ou seja, instantaneamente (A) [4, 14]. 

O alongamento ou a deformação é medido pelo deslocamento que ocorre entre 

duas marcas de referência existente no corpo de prova como resultado da aplicação de 

uma força. É normalmente expressa em percentagem da distância inicial entre as duas 

marcas [48]. 

O Modelo de Elasticidade em tensão ou módulo de Young (E) é a razão entre a 

tensão nominal e a deformação correspondente, abaixo do limite de proporcionalidade 

do material. É expressa em termos de força por unidade de área Mega Pascal (MPa) [4].  

 

 

 

 

Estabilizador de 
 tensão 
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ε
σ

=E                                                                           I 

 
em que: 

σ = Tensão até o escoamento. 

ε = Alongamento até o escoamento. 

Onde o σ  é a tensão da tração nominal e ε é a deformação. Esta relação é 

chamada de Lei de Hooke, e pode ser calculada da seguinte forma. 

 

                                     
A

F
=σ                                                                               II 

 

F= É a carga instantânea aplicada em uma direção ┴ à reação transversal da 

amostra. 

A= Área da seção. 
 

                                        
0l

l∆
=ε                                                                           III 

 

em que: 

l = comprimento sob deformação. 

0l  = comprimento inicial antes da deformação. 

O valor do ι  pode ser obtido através do movimento da travessa ou, de forma 

mais precisa, por meio do uso de extensômetro, que podem estar próximo, mas não 

tocando a amostra, ou fixado no próprio corpo de prova [4]. 
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3.8 Estudo Cinético - Análise Termogravimétrica (TGA)  

 

 

A termogravimetria (TGA) é extensamente utilizada por diversas áreas do 

conhecimento, tais como química, engenharia de materiais, engenharia química e 

engenharia mecânica etc. A TGA é uma técnica muito utilizada para investigar a 

degradação de materiais poliméricos. Ela envolve a medida da variação de massa de 

uma amostra (perda ou ganho) em função da temperatura ou do tempo, enquanto a 

amostra é submetida a uma variação controlada de temperatura. A Figura 14 ilustra as 

características de uma curva TGA para um processo de decomposição térmica. Essas 

curvas são denominadas de curvas termogravimétricas ou curvas de TGA para um 

processo de decomposição térmica que ocorre em uma ou mais etapas [49].  

A Figura 14 mostra a curva da a substância A é termicamente estável entre os 

pontos a e b (patamar inicial). O ponto b, que corresponde a Ti (temperatura inicial de 

decomposição) é definido como a menor temperatura em que pode ser detectado o 

início da variação de massa, onde se inicia o processo de decomposição térmica com a 

liberação dos voláteis. No ponto c, que corresponde a Tf (temperatura final de 

decomposição da amostra A), é a temperatura que indica que o processo responsável 

pela variação de massa foi concluído [50, 51].  
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Figura 14. Característica de uma curva de TGA. 

 

 

O degrau bc, que corresponde a diferença Tf-Ti intervalo de decomposição, 

permite obter dados quantitativos sobre a variação de massa sofrida pela amostra (∆m) 

em relação ao eixo das ordenadas [52].  

As curvas de termogravimetria derivativa (DTG) são obtidas a partir da curvas de 

TGA, correspondem à derivada primeira da variação da massa em relação ao tempo 

( )dtdn / , ou a derivada primeira da variação da massa em relação à temperatura 

( )dTdm / .  

A Figura 15 ilustra as características de uma curva DTG para um processo de 

decomposição térmica que ocorre numa única etapa. Observa-se que o degrau bc da 

curva da TGA, ilustrada na Figura 14, é substituído por um pico bcd, que delimita uma 

área proporcional à variação de massa sofrida pela amostra. O ponto b corresponde a 

Ti (temperatura em que dm/dt começa a ser diferente de zero), ou seja, temperatura em 

que se inicia a decomposição térmica da substância A. O ponto c corresponde ao 

máximo na curva DTG (é obtido quanto a curva da TGA apresenta um ponto de 

inflexão) e a temperatura de pico (Tpico) em que a massa varia mais rapidamente. O 

∆m 
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ponto d corresponde a Tf (temperatura em que dm/dt volta a ser igual a zero), ou seja, 

indica o final da etapa de decomposição térmica (liberação dos voláteis). A largura do 

pico bd, indicativo do intervalo de decomposição, está relacionada à cinética do 

processo de decomposição térmica [52]. 

 

 

 
Figura 15. Curva de DTG de uma reação de decomposição térmica. 

 

 

A análise térmica pode ser realizada em condição isotérmica ou em condição 

não isotérmica. Neste trabalho optou-se pelo emprego do processo não-isotérmico:  

a) Maior rapidez na obtenção de informação;  

b) O processo em que há variação de temperatura, então pode ter um controle 

sobre a amostra;  

c) É evitado o período de tempo em que a amostra é aquecida até a temperatura 

do ensaio [53]. 

A decomposição térmica dos sólidos é considerada um dos processos mais 

complexos sob o ponto de vista da análise cinética [54], mesmo para uma reação 

simples como mostra a reação 2. 
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O mecanismo da reação de degradação térmica de um polímero é bastante 

complexo por ocorrer simultaneamente, as quebras iniciais das ligações da substância 

A e a destruição do seu arranjo cristalino, a formação de novas ligações do produto 

B e conseqüentemente a formação de novos arranjos cristalinos, é também o 

fenômeno da difusão de voláteis C  [55, 56]. 

O grau de decomposição (conversão) de um material pode ser calculado por 

análise termogravimétrica. Com as curvas de TGA se obtêm os seguintes parâmetros: 

energia de ativação (Ea) do processo e a ordem da reação (n). O acompanhamento da 

degradação de um polímero pode ser feito basicamente utilizando as técnicas 

isotérmicas ou não isotérmicas. A literatura apresenta inúmeros trabalhos de pesquisa 

de estudos cinéticos de degradação de vários tipos de polímeros por métodos 

isotérmicos dinâmicos em balança termogravimétrica [57, 58, 59]. 

A maior parte das reações acontece com absorção ou liberação de calor, o qual 

afeta a temperatura do sistema. Esta é uma das razões pela qual resulta mais 

conveniente trabalhar em condições não-isotérmicas controladas. Uma curva 

termogravimétrica obtida em condições não-isotérmicas, isto é, com variação 

programada da temperatura, é equivalente a uma grande família de curvas de perda de 

massa obtida sob condições isotérmicas. Portanto, cada ponto da curva não-isotérmica 

se comporta como um processo isotérmico [54].           

A forma em que a decomposição do polímero acontece, em geral, é complexa e 

pode ser descrita através de um ou mais modelos. Cada um desses modelos pode ser 

expresso matematicamente por uma função ( )αf . Os resultados deverão ser 

2 
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expressos como a fração decomposta de polímero (sólido) ou conversão da 

transformação (α) em função da temperatura ou do tempo [60]. 

Todo estudo cinético descreve-se pela equação básica que relaciona a taxa de 

conversão dtd /α , em função da concentração de um dos reagentes ( )αf  por meio da 

constante de velocidade k, como descrito pela Equação 1 [61]. 

 

                            ( )αα
fk

dt

d
.=                                                                         (1) 

 

Onde o α  é o grau de conversão; 0w que corresponde à massa inicial, 

tw corresponde a massa real e fw  corresponde a massa final, respectivamente da 

amostra conforme Equação (2). 

 

                         
f

t

ww

ww

−

−
=

0

0α
                                                                        (2) 

 

A determinação dos parâmetros cinéticos, obtidos por uma análise das curvas de 

TG e DTG, é, via de regra, baseada na equação de Arrenhius, que é representada 

através da Equação (3): 

 

                          
( )RTEaAek

/−=                                                                     (3) 

 

Onde o A  é o fator pré-exponencial (min-1), Ea  é a energia de ativação (kJ/mol-

1), R  a constante universal dos gases (8,314 kJ/mol-1), T  a temperatura absoluta (K). 

Assim a velocidade da reação aumenta exponencialmente com o aumento da 

temperatura. Substituindo a Equação 3 na Equação 1,  obtém-se a Equação 4:  
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( ) ( )αα

feA
dt

d RTEa ./−=                                                                (4) 

Se a taxa de aquecimento dtdT /=β (K min-1) da TGA for constante, o grau de 

conversão α  pode ser expresso em função da temperatura. Entretanto, a temperatura 

é dependente do tempo (s) de aquecimento, conforme Equação (5) [62].  

 

                         
dT

d

dt

dT

dT

d

dt

d α
β

αα
==                                                             (5) 

 

A combinação da Equação 4 com a Equação 5 gera a seguinte expressão: 

 

                           
( ) ( )α

β
α

fe
A

dT

d RTEa ./−=                                                            (6) 

 

No caso da degradação polimérica, presume-se que a taxa de conversão é 

proporcional à concentração de material que tem que reagir, onde o n  é a ordem da 

reação, o α  também é denominada grau de conversão e o β  é a taxa de 

aquecimento; então, obtém-se. 

 

                             ( ) ( )nf αα −= 1                                                                     (7) 

 

                        
( ) ( )nRTEae

A

dT

d
α

β
α

−= − 1./
                                                          (8) 

 

Integrando a equação de uma temperatura inicial 0T , o que corresponde a um 

grau de conversão 0α , e o pico da temperatura pT , onde temos pαα = , então: 



Coser, E.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 
 
 

34 
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α                                                       (9) 

Fazendo o rearranjo da Equação 9, vamos obter a Equação 10. 

 

                    ( )
( )

dTe
A

f

d
g

T
RTEa

p

∫∫ −==
0

/

0 βα
α

α
α

α                                            (10) 

 

Em geral, a taxa de aquecimento é linear e a temperatura varia de acordo com a 

expressão tTT β+= 0 . 

O resultado do estudo cinético envolve o esforço de relacionar valores 

experimentais, α, t ou β, T com valores já relatados em um conjunto de modelos, como 

Friedman, Kissinger [63], Flynn-Wall-Ozawa [64, 65], entre outros; estes modelos estão 

baseados na ordem da reação. Cada um desses modelos pode ser expresso, 

matematicamente por uma função ( )αf  ou ( )αg  para o método diferencial ou integral, 

respectivamente. Para diferentes sólidos, diferentes mecanismos de reações são 

expressos. Esses modelos e suas funções correspondentes para ambos os métodos, 

diferencial e integral, estão mostrados na Tabela 3 [66]. 

Assim, os parâmetros cinéticos poderão ser determinados a partir de medidas de 

dTd /α , desde que se conheça a função ( )αf . Por sua vez a função está 

relacionada ao mecanismo da reação de degradação. 

 

 

 

 

 

 



Coser, E.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 
 
 

35 

Tabela 3. Valores de ( )αf  e ( )αg  para algumas funções comuns em diferentes sólidos [67]. 

MODELO DA REAÇÃO ( )αf  ( )αg  

Primeira ordem α−1  ( )α−− 1ln  

Segunda ordem ( )21 α−  ( )α−1

1  

Terceira ordem ( )31 α−  
2

1

1






−α

 

Difusão unidimensional α
2

1
 2α  

Difusão Bidimensional ( )[ ]α−− 1ln/1  ( ) ( ) ααα +−− 1ln1  

Lei exponencial α  αln  

 

 
3.8.2 Métodos 
 

 

3.8.2.1 Método de Flynn-Wall-Ozawa [64,65] 

 

 

Pelo método de Flynn-Wall-Ozawa, obtém-se a energia de ativação (Ea); 

separando as variáveis, reorganizando e integrando parte da Equação (6), obtém-se: 

 

                    ( )
( )

dTe
A

f

d
f

p

a

p RT

E
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 −

==
α

α

α

α βα
α

α
00

                                                 (11) 

 

Se for definido RTEa /=α  e integrando a Equação (12) e pode ser obtido: 

 

                   ( )α
ββ

α

α
f

T

AE
dTe

A aRT

E
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a

=∫







 −

0

                                                             (12) 
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Aplicando-se o logaritmo, obtém-se: 

 

                      
( )

( )α
α

β f
Rf

AEa lnlnln +=                                                                (13) 

 

Onde: 

 

                  ( ) ( ) ( )11

1
2

/!1 −−

=

−

∑ −= nn

n

n
e

f α
α

α
α

                                                         (14) 

E α  é a função de conversão. Quando 20 ≤ α  ≤ 60 usa-se a aproximação de 

Doyle [54] na função ( )αf , que é expressa na seguinte forma [55]: 

 

                  ( ) αα 456,0.314,2log −≈f                                                              (15) 

 

Substituindo a Equação (15) na Equação (13), pode ser obtido [55]: 

 

            ( ) RT

E

Rf

AE 4567.0
315.2loglog −−=

α
β                                                    (16) 

Entretanto, se a série de experimentos é executada em diferentes valores de β , 

a energia de ativação pode ser obtida plotando o gráfico βlog  versus T/1 , onde é 

gerada uma reta. A energia de ativação é calculada a partir da inclinação da reta 

REa /4567,0 . Este cálculo da aE  é independente da decomposição térmica da reação 

[68].  
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3.8.2.2 Método de Friedman [69]. 

 

 

Este é um método diferencial baseado na equação (4), cujo logaritmo é: 

 

                                  ( )[ ]
RT

E
Af

dT

d

dT

d a−=






= α
α

β
α

lnlnln                                             (17) 

 

A partir desta equação, é fácil de obter valores para energia de ativação plotando 

( )( )dTd /ln αβ  versus T/1  para valores constantes de α . É obtido o valor da energia 

de ativação a partir de termogramas com várias taxas de aquecimento que produz uma 

reta, cuja inclinação permite obter a Ea.     
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4 PARTE EXPERIMNETAL 

 

 
Neste capítulo, estão descritos os materiais e as técnicas utilizadas na 

caracterização da borracha de silicone utilizada em invólucros poliméricos.  

 

 

4.1 Materiais 

 

 
Foram utilizados isoladores de ancoragem e pára-raios com invólucros 

poliméricos (SR), doados pela concessionária Rio Grande Energia (RGE) de diferentes 

fornecedores.   

• Pára-raios 15 kV do fornecedor K; 

• Pára-raios 15 kV do fornecedor B; 

• Isoladores de ancoragem 15 kV do fornecedor B; 

• Isoladores de ancoragem 15 kV do fornecedor S; 

• Isoladores de ancoragem 24 kV do fornecedor I; 

• Isoladores de ancoragem 24 kV do fornecedor D. 

Na Figura 16 são mostrados os isoladores e pára-raios novos, e que foram 

avaliados quanto ao seu comportamento térmico.   
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Figura 16. Isoladores e pára-raios novos do almoxarifado da cidade de Campo Bom - RS da 
concessionária (RGE), de fornecedores diferentes. 

 

 

Foram retirados de campo isoladores de ancoragem que não apresentavam 

problemas, com uma vida útil entre 4 a 5 anos, do fornecedor K. A Figura 17 mostra os 

materiais retirados de campo de diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul. 

• Gravataí, uma região poluída industrialmente;  

• Caxias do Sul, uma região fria e úmida, e com índice de poluição razoável;  

• Taquara, uma região de agropecuária, sem poluição que possa prejudicar o meio 

ambiente. 
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  Figura 17.  Materiais retirados de campo sem terem apresentados problemas. 

 
 

A empresa K forneceu mantas de silicone do mesmo material utilizado na 

fabricação de invólucros em isoladores poliméricos de 15 kV e 24 kV que são usados 

na rede de distribuição de energia elétrica na área de concessão da RGE, para estudar 

(a cinética de decomposição e o comportamento mecânico deste material). Feito com 

borracha de silicone que está representado na Figura 18. 

 
 

 
Figura 18.  Placas de silicone que foram utilizadas para o estudo cinético e mecânico. 
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4.2 Técnicas de Envelhecimentos acelerados  

 

 

Ensaios de envelhecimentos acelerados são muito utilizados para a avaliação da 

qualidade e desempenho funcional dos materiais. Através desses ensaios é possível 

verificar o comportamento destes materiais, frente às solicitações que simulam 

condições de tempos reais. Neste trabalho, foram utilizadas quatro condições que 

simulam as intempéries (weatherometer, névoa salina, temperatura 120ºC e imersão 

em água) e foi utilizada a amostra dos fornecedores (K e S), pelos quais os produtos 

revestidos de borracha de silicone, estão em contato: ar, umidade, chuva, luz solar e 

temperatura.  

 

 

4.2.1 Envelhecimento Acelerado por Weatherometer 

 

 

O ensaio foi realizado em câmara de envelhecimento acelerado do tipo 

weatherometer (resistência aos raios ultravioleta) no Laboratório do Centro de Pesquisa 

e Desenvolvimento de Telecomunicação – CPqD - Campinas – Brasil. O 

envelhecimento acelerado do isolador polimérico foi realizado em um equipamento da 

marca ATLAS modelo Ci65a, conforme a norma ASTM G26 - 96 [70]. Este equipamento 

possui uma lâmpada de arco de Xenônio de 6500 W de potência, com filtros de 

borosilicato, de 0,35±0,03 W/m2 (340 nm), simulando a incidência de luz solar. Apesar 

do sol emitir radiação em uma ampla faixa de comprimentos de onda, as responsáveis 

pelos principais processos degradativos são compreendidas na faixa de 280 nm a 400 

nm. Por este motivo a norma ASTM G53 sugere que os experimentos sejam 

conduzidos usando lâmpadas que emitem espectro característico na região de UVA 

(320 nm a 400 nm) e UVB (280 nm a 315 nm) [71]. 
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A Figura 19 mostra a câmara de envelhecimento acelerado usado para este 

ensaio. Está foi escolhida com o objetivo de simular as condições as quais esses 

polímeros são submetidos durante seu ciclo de vida. 

A radiação ultravioleta é um dos fatores mais efetivos para a degradação de 

materiais orgânicos através de foto-oxidação. Esse é um fator importante em relação ao 

tempo de vida de polímeros que são expostos ao tempo. A radiação ultravioleta causa 

modificações químicas irreversíveis que afetam as propriedades mecânicas de 

materiais orgânicos. Essa degradação pode tornar os materiais quebradiços com perda 

de resistência e mudança de cor [72]. 

  

 

 
Figura 19. Câmara de intemperismo “Weather-ometer” 

 

 

Foram utilizados três corpos de prova do isolador polimérico, que foram limpos 

de maneira adequada antes de serem introduzidos na câmera de envelhecimento. A 

temperatura da câmara de envelhecimento foi mantida em 63±5°C; ciclos de 120 

minutos, sendo 102 minutos de luz, seguidos por 18 minutos de luz e spray de água 

deionizada, repetidos periodicamente, sem controle de umidade relativa. Foi realizado o 

envelhecimento por um período de seis meses (4320 horas). No final do período de 
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envelhecimento, as amostras foram analisadas quanto à alteração visual de sua cor, e 

foram submetidas aos ensaios (FTIR-AR, TGA, DSC e MEV). 

 

  

4.2.2 Envelhecimento em imersão em água. 

 

 

Este ensaio de envelhecimento tem como objetivo verificar se a borracha de 

silicone absorve água, utilizaram-se três amostras que foram limpas de maneira 

adequada. Essas amostras ficaram imersas em água (Figura 20) deionizada a uma 

temperatura de 23±5ºC, por um período de seis meses (4320 horas).  

 

 

                          
               Figura 20. Envelhecimento acelerado em imersão em água.  

 

 

Após o período de envelhecimento as amostras foram analisadas para verificar 

se havia alterações visuais de cor e posteriormente foram realizados os ensaios 

adequados (FTIR-ATR, TGA, DSC).  
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4.2.3 Envelhecimento acelerado a temperatura elevada (120ºC) 
 

 

O ensaio de envelhecimento térmico foi realizado no Laboratório do Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicação – CPqD - Campinas – SP. Este 

ensaio é realizado para avaliar a resistência do material.  

Neste ensaio de envelhecimento acelerado foi utilizado um forno com circulação 

de ar, marca Fanem modelo 320E (Figura 21). Foram submetidas três amostras, que 

passaram por uma limpeza adequada. A temperatura utilizada para este ensaio de 

envelhecimento foi de 120ºC, pelo período de 6 meses (4320 horas). 

A Figura 21 mostra a forma da utilização do envelhecimento térmico, neste forno 

podem ser utilizadas varias taxas de temperaturas (definido pelo painel de controle). O 

objetivo deste ensaio é avaliar a resistência do invólucro do isolador polimérico quando 

é submetido à temperatura elevada por um período longo. 

 

 

 
                 Figura 21. Forno térmico com circulação a ar.  

 

 

Também foram envelhecidas termicamente, as placas de borracha de silicone, 

em três temperaturas diferentes 85ºC, 120ºC e 140ºC pelo mesmo período (6 meses). 
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Após este ensaio de envelhecimento as amostras foram avaliadas visualmente quanto 

a alterações na cor e, em seguida foram realizados os ensaios termogravimétricos.  

 

 

4.2.4 Envelhecimento acelerado em névoa salina 

 

 

O ensaio foi realizado no laboratório da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul – Laboratório de Corrosão, Proteção e Reciclagem em Materiais - LACOR na 

Escola de Engenharia – Porto Alegre.  

O objetivo desse ensaio é avaliar a resistência deste material quanto submetido 

a uma condição que simula um ambiente agressivo como o ambiente próximo ao mar. 

O ensaio foi realizado em uma câmara de fibra de vidro marca BASS modelo 

USC, seguindo a norma ASTM B117 – 07a [73]. Este equipamento trabalha em um 

espaço de 4m
2
 com quatro bicos pulverizadores produzindo névoa à taxa de 0,5 

L/(h.m
3
), produzindo uma salinidade de 10 g/L. A névoa é obtida a partir de uma 

solução de 5% de Cloreto de Sódio (NaCl) em água deionizada, com uma temperatura 

controlada a 35±2°C. O dispositivo artificial utilizado está representado na Figura 22.  
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Figura 22. Câmara de Névoa Salina 

 

 

Foram utilizados três corpos de prova, que foram limpos de maneira adequada 

antes de serem introduzidos na câmara. Os corpos de prova foram pendurados no 

interior da câmara através de fios de nylon na posição vertical para que a névoa salina 

possa atingir toda a superfície. A duração do ensaio foi de seis meses (4320 horas) e 

após a exposição os materiais foram lavados em água deionizada para remover o 

excesso de cloreto de sódio remanescente, e secados imediatamente. Foram feitas 

inspeções visuais e foi analisada a superfície do material polimérico por microscopia 

óptica e ensaios físicos. 

 

 

4.3 Técnicas de Caracterização 

 

 

A borracha de silicone foi caracterizada quanto as suas propriedades químicas, 

térmicas, morfológica e mecânica, por análise de espectroscopia de infravermelho 
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(FTIR-ATR), termogravimetria (TGA), calorimetria diferencial de varredora (DSC), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e ensaio mecânico (tração).  

 Os diversos fornecedores de isoladores com invólucros poliméricos foram 

analisados por espectroscopia de FTIR-ATR e termogravimetria (TGA), também foi 

analisado o material retirado de campo comparando com o novo. 

 Após o ensaio de envelhecimento dos isoladores poliméricos foram avaliando por 

TGA, DSC, FTIR-ATR, e por MEV, sempre comparando com o isolador que não sofreu 

o processo de envelhecimento. As placas de SR que foram envelhecidas termicamente 

em temperaturas diferentes (85, 120, e 140ºC), foram caracterizadas por ensaio 

mecânico (tração). Estas técnicas estão descritas a seguir. 

 

 

4.3.1 Espectroscopia de infravermelho (FTIR-ATR) 

 

 

Os espectros de infravermelho foram obtidos utilizando a técnica de ATR 

(reflexão total atenuada). A técnica conhecida como reflexão total atenuada ou 

espectroscopia de reflexão interna a obtenção de espectros qualitativos de sólidos, 

independentemente da espessura. Está técnica baseia-se no fato de um feixe de luz 

refletido internamente pela superfície de um meio transmissor penetrar uma pequena 

distância além da superfície refletora e retornar ao meio transmissor durante o processo 

de reflexão [74]. 

Um material (a amostra) com índice de reflexão menor do que aquele do meio 

transmissor é posto em contato com a superfície refletora, a luz atravessa o material até 

a profundidade de alguns micrômetros, produzindo assim um espectro de absorção.       

Utilizaram as amostras na forma de uma lâmina com 5 cm de comprimento, por 1 cm de 

largura, por 2 a 5 mm de espessura aproximadamente, estas foram retiradas na região 

superficial do isolador. 
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O modelo do espectrofotômetro é FTIR Spectrum 1000 Perkin Elmer, os corpos 

de provas foram analisados na faixa de 600 a 4000 cm-1, com uso do acessório ATR 

com cristal de seleneto de zinco (SeZn). Nesta frequência, a radiação infravermelha 

quando absorvida, converte-se em energia de vibração molecular, sendo possível a 

identificação de grupos funcionais presentes na estrutura do material e o 

acompanhamento das modificações nas estruturas químicas dos polímeros.  

 

 

4.3.2 Análise termogravimétrica (TGA) 

 

 

Os termogramas de TGA permitem o acompanhamento da perda ou ganho de 

massa que ocorrem em uma amostra devida à elevação da temperatura ou com o 

tempo de análise. Variações na massa ocorrem devido a transformações químicas ou 

físicas, como perda de material por volatilização, decomposição ou vaporização [52, 75]. 

As análises de TGA foram feitas em um aparelho da TA Instruments modelo 2050, sob 

atmosfera de nitrogênio (N2), num intervalo de temperatura de 25°C a 1000°C, com 

uma taxa de aquecimento de 20°C/min. A quantidade de amostra utilizada foi de 

aproximadamente 15 mg e a calibração do aparelho foi feita com oxalato de cálcio e 

alumínio. 

 

 

4.3.3 Calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

 

 

Nesta técnica mede-se a diferença de temperatura entre a amostra e a 

referência, que é proporcional à diferença de fluxo de calor entre ambos. A referência é 

um material inerte (normalmente se usa um cadinho vazio). As diferenças de 

temperatura observada na curva de calorimetria indicam a transformação ocorrida na 

amostra, possibilitando medida direta da energia envolvida no processo e na 
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temperatura na qual ocorreu a transição, pois a taxa de aquecimento se mantém 

constante pela referência [52]. 

As amostras foram analisadas em um calorímetro da TA Instruments modelo 

DSC 2910, com unidade de controle de temperatura TA 2100. As amostras variavam de 

3-5 mg, acondicionadas em cápsulas de alumínio que foram aquecidas a uma taxa de 

10°C/min no intervalo de temperatura de -150 a 300°C. Por meio desta técnica é 

possivel obter a temperatura de fusão (Tm) e a temperatura de cristalização (Tc) de 

cada amostra, em dois ciclos de aquecimento e resfriamento.   

 

 

4.3.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é, sem duvida, o microscópio 

eletrônico mais versátil. É geralmente utilizada para o estudo de estruturas superficiais 

de amostras com dimensões relativamente grandes. As imagens têm alta profundidade 

de foco, o que significa obter diferentes relevos da superfície da amostra 

simultaneamente em foco. O MEV produz imagens de alta resolução, o que garante 

obter alta ampliação de detalhes próximos sem perder a nitidez.  

A preparação de amostras para a microscopia eletrônica de varredura é 

relativamente simples. Obteve-se uma amostra da superfície do isolador polimérico. 

Para análise, utilizou-se uma amostra padrão (não envelhecida) que foi comparada com 

as amostras envelhecidas (Nevoa salina, weatherometer e a temperatura de 120°C). As 

amostras foram fraturadas em nitrogênio líquido, colocados em um porta amostra e 

revestidas com uma fina camada de ouro por um processo de pulverização catódica. As 

amostras então foram examinadas em um equipamento marca Jeol modelo JSN 6060, 

com uma potência de 20 kV, a fim de detectar mudanças na morfologia superficial do 

isolador. 
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4.3.5 Ensaio mecânico: Tração 

 

 

O ensaio mecânico foi realizado no Laboratório do Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Telecomunicação – CPqD - Campinas – SP. Este ensaio é 

realizado para avaliar a resistência do material.  

As propriedades mecânicas foram avaliadas por ensaios de tração – numa 

máquina Universal de Ensaios KRATOS, modelo 2000 MP com capacidade máxima de 

2000kgf, e velocidade de deformação 50 mm/min. As amostras foram envelhecidas em 

três temperaturas diferentes (85, 120, 140ºC), em um forno de circulação a ar. Esse 

equipamento trabalha com temperaturas constantes. Essas amostras foram 

comparadas com as amostras deixadas à temperatura ambiente (amostra não 

envelhecida) pelo mesmo período. Para cada amostra foram conferidos sete corpos de 

provas. 

Neste trabalho o ensaio mecânico é avaliado conforme a norma ASTM [46] em 3 

formas: modulo de elasticidade (E), tensão na ruptura (σR) e deformação na ruptura 

(εR).   

 Para obtermos a unidade em MPa, necessita-se de algumas transformações 

matemáticas como: 1 Kgf equivale a 9,81 Newtons (N), os valores em kgf foram 

multiplicados por estes valores para serem expressos em N com o intuito de expressar 

as unidades no Sistema Internacional de Medidas. Para que os valores pudessem ser 

expressos em MPa, em um primeiro momento foi necessário a transformação dos 

resultados em Pascal (N/m2), e aplicou-se a fórmula de tração AF /=σ .  
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4.3.6 Estudo cinético da decomposição da borracha de silicone 

 

 

 Para determinar à cinética de decomposição utilizou-se o método de Flynn-Wall-

Ozawa [64,65]. Com este método calculou-se a energia de ativação (Ea), a ordem da 

reação (n) e o fator pré-exponencial (A) a partir de um experimento de TGA. A 

quantidade de amostra utilizada foi de aproximadamente 15 mg, sob atmosfera de 

nitrogênio (N2), num intervalo de temperatura de 25°C a 1000°C, variando a taxa de 

aquecimento de 5, 10, 20 e 30°C/min. Foram utilizadas as placas de SR envelhecidas a 

temperatura de 140ºC e outra amostra a temperatura ambiente (±25ºC). 

 Segundo a Equação (16) a  energia de ativação pode ser obtida plotando o 

gráfico βlog  versus T/1 , onde é gerada uma linha reta. A energia de ativação é 

calculada a partir da inclinação da reta REa /4567,0 . Este cálculo da aE  é 

independente da decomposição térmica da reação. 

 O método de Flynn-Wall-Ozawa foi escolhido por apresentar vantagens sobre os 

outros métodos, pois este método não exige conhecimento anterior da reação para a 

determinação da energia de ativação.   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Os resultados obtidos nesse trabalho foram divididos em duas seções. 

Primeiramente, são apresentadas as propriedades químicas e térmicas dos isoladores e 

pára-raios poliméricos dos diversos fornecedores. Também são avaliados isoladores e 

os pára-raios não envelhecidos (novos) dos isoladores retirados de campo e isoladores 

e pára-raios que sofreram envelhecimento acelerado. Em seguida, são discutidas as 

características e propriedades mecânicas das amostras e por fim é relacionado o 

estudo cinético comparativo da borracha de silicone usado no isolador ou nos pára-

raios poliméricos.  

 

 

5.1 Amostras novas 

 
 

5.1.1 Caracterização química por espectroscopia de infravermelho (FTIR-ATR) 

 

 

A Figura 23 apresenta os espectros de FTIR-ATR obtidos dos isoladores ou 

pára-raios poliméricos com invólucros de borracha de silicone (SR) dos diferentes 

fornecedores (K, S, B, I e D), nos quais podem-se observar que suas cadeias 

poliméricas são diferenciadas, portanto os espectros não são similares.  

As bandas que aparecem em 2960 e 1258 cm-1 são atribuídas às vibrações da 

ligação C-H e Si-CH3, respectivamente, que envolvem os grupos laterais CH3, enquanto 

que a banda em 1020 cm-1 é atribuída à vibração da ligação Si-O-Si, pertencentes à 

cadeia principal. Para a região entre 3700 e 3200 cm-1, são associados ao estiramento 

assimétrico das ligações OH atribuída á presença de alumina tri-hidratada, (Al2O3. 

3(H2O) (ATH)) uma carga mineral presente na formulação da borracha [74, 76, 77].. Os 

principais grupos funcionais estão descritos na Tabela 4.    
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Figura 23. Espectros de FTIR dos isoladores poliméricos dos diferentes fornecedores (K, S, B, D e I). 

 

 

Nos espectros da Figura 23 K, S e I, observa-se que na região próxima a 3400 

cm-1, ocorre pico característico do grupamento OH pertencentes à ATH.  Nos espectros 

B e D não se observa o pico característico do grupo OH, indicando uma inexistência 

hidrofobicidade nestes materiais. 

As bandas a 2960 cm-1 e 1258 cm-1 (Figura 23 S, B, D e I), tem uma menor 

intensidade. O pico 1258 cm-1 resulta das vibrações da ligação Si-CH3 pertencente aos 

grupos laterais CH3 
[74,77].  
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Tabela 4. Principais bandas observadas nas amostras dos isoladores poliméricos. 

Numero de onda 

(cm-1) 

Grupos funcionais 

3600-3200 O-H pertencente a ATH 

2960-2908 CH -CH3 deformação axial 
simétrica 

1465-1375 CH2 e CH3 deformação 
simétrica e assimétrica 

1256-1259 Si-CH3 

1098-1015 Si-O-Si 

870 – 850  Si(CH3)3 (extremidade as 
cadeias) 

840 - 740 Si(CH3)2 

700 Si(CH3)3 

 

 

Observa-se que os espectros das amostras K e S apresentam as bandas de OH 

com maior intensidade nesta região, e é atribuída a alumina tri-hidratada [74,77,78].  

 

 

5.1.2 Estabilidade térmica 

 

 

A Figura 24 mostra os resultados de TGA para o invólucro dos isoladores de 

diferentes fornecedores (K, S, B, D e I). Nesta figura pode-se notar que todas as 

amostras apresentam estabilidade térmica até a temperatura de 260ºC. A amostra D 

apresentou em uma perda de massa de 64%, entre 260 e 620ºC, essa perda de massa 

é o único processo de degradação, pois somente um evento térmico pode ser 

observado, o mesmo acontece para o isolador polimérico do fornecedor I apresentou 

uma perda de massa de 37%, entre 260 e 800ºC [79].  
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A partir da temperatura de 260ºC, as curvas das amostras dos fornecedores K, 

S, e B apresentam processos de degradação diferentes das amostras D e I. Os 

isoladores dos fornecedores K, S e B apresentam dois eventos térmicos, o primeiro 

evento térmico é referente à ATH (perda de água de hidratação) [21] e o segundo evento 

térmico é referente à degradação do polímero (SR) [80].  

Na Tabela 5, podem ser observados os percentuais de resíduo das amostras. As 

amostras K, S e B apresentam uma maior estabilidade, devido à ocorrência dos dois 

eventos térmicos, o primeiro evento térmico ocorre com menor intensidade em torno 

350ºC (devido a perda de água de hidratação da ATR), e o segundo evento térmico 

ocorre com uma maior intensidade em torno de 550ºC, que é devido à degradação do 

polímero. 

 

 

 
Figura 24. Termograma de TGA das amostras dos isoladores poliméricos dos diferentes fornecedores (K, 
S, B, D e I). 

 

 
Na amostra D se observa apenas um evento térmico que inicia em torno de 

420ºC a 600ºC, que é atribuída a degradação do polímero. Este evento térmico è 

confirmado quando observamos a Figura 25.  
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Na Figura 25 podem-se observar dois eventos térmicos na amostra I, mas o 

primeiro evento térmico não é atribuído a alumina tri-hidratada.   

 

 

Tabela 5. Resíduo de massa das amostras submetido aos ensaios de TGA. 

Massa das amostras (%) 
T (°C) 

K S B D I 

0 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 

200 100 100 100 100 100 

250 100 100 100 100 100 

300 98 98 98 100 99 

333 97 97 97 100 99 

350 93 93 93 99 98 

400 91 85 85 99 98 

500 83 74 74 87 90 

550 68 60 60 84 97 

600 55 53 53 36 87 

650 52 51 52 36 82 

 

 

Em relação à estabilidade térmica das amostras dos diversos fornecedores a 

curva DTG que está representada na Figura 25, mostra os principais picos de 

degradação.  
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Figura 25. Derivadas de perda de massa das amostras dos isoladores poliméricos dos diferentes 
fornecedores (K, S, B, D e I). 
 

 

5.1.3 Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

 

 

A calorimetria diferencial de varredura (DSC) é um método direto e quantitativo 

de medida da transferência de calor e das mudanças de entalpia envolvidas nas 

transições sofridas pelo material.  

A Figura 26 apresenta a curva de DSC de uma borracha de silicone sem carga. 

Observa-se um pico endotérmico -47,5°C que foi atribuído ao processo de fusão (Tm), 

e um pico exotérmico a -84,8°C que foi atribuído a temperatura de cristalização (Tc). A 

natureza dos picos foi atribuído a partir de informações de trabalhos da literatura [19, 81] 
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Figura 26. Termograma de DSC da amostra de silicone sem carga. 

 

 

A Figura 27 apresenta às curvas endotérmica e exotérmica obtida por DSC de 

uma amostra de SR do fornecedor K. As temperaturas de fusão (Tm), cristalização (Tc) 

e o pico endotérmico, dos isoladores ou pára-raios poliméricos K, B, S, D e I estão 

descritos na Tabela 6. Verifica-se que o pico endotérmico de fusão (Tm) está à 

temperatura em -44,87 ºC, e o pico exotérmico de cristalização (Tc) em -70,50ºC. Não 

se percebe uma mudança significativa entre as amostras dos fornecedores K, S e B 

como estão representados na Tabela 6. 

Nas amostras dos fornecedores I e D a cristalização ocorre a uma temperatura 

inferior as demais. Próximo a 240°C se observa um pico endotérmico que pode ser 

atribuído a perda de H2O da ATH (Al(OH)3) para as amostras dos fornecedores K, S e B 
[52]. Neste caso é possível que esteja ocorrendo à perda de água da amostra. No caso 

das amostras D e I, este pico não ocorre, porque essas amostras não possuem ATH.  

 

Exo. 

End. 
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Figura 27. Termograma de DSC da amostra da borracha de silicone do fornecedor K. 

 

 

Tabela 6. Temperaturas de cristalização (Tc), de fusão (Tm) e o pico endotérmico (°C) dos isoladores 
poliméricos de diferentes fornecedores. 

Fornecedores Tc (ºC) Tm (ºC) Pico endotérmico 

(ºC) 

Silicone s/ carga -84,8 -47,4 - 

K -70,5 -44,9 240,9 

B -69,4 -44,6 239,5 

S -69,0 -44,0 232,5 

D -76,1 -45,1 - 

I -80,1 -45,2 - 
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Não foi possível determinar com precisão a Tg das amostras, que está situada a 

cerca de -127ºC [81]. Todas as amostras apresentam Tc e Tm dentro de uma faixa 

estreita de temperatura, se trata de SR semelhante, mas possivelmente com origens 

diferentes. 

 

 

5.2 Amostras retiradas de campo 

 

 

5.2.1 Caracterização química por espectroscopia de infravermelho (FTIR-ATR)  

 

 

A Figura 28 apresenta os espectros obtidos dos isoladores poliméricos com 

invólucros de SR retirados de campo do mesmo fornecedor (K), em diferentes regiões 

do Rio Grande do Sul (Taquara, Caxias do Sul e Gravataí). Todas as amostras estavam 

em pleno funcionamento. E sua característica foi comparada com uma amostra que não 

estava em campo (nova). 

Nos espectros da Figura 28(c Caxias do Sul) e (d Gravataí) pode-se observar o 

desaparecimento da banda referente ao grupamento OH próximo a 3400 cm-1. Isso 

pode ter ocorrido devido a uma maior poluição atmosférica, modificando as 

características da superfície das amostras e ocasionando perda de hidrofobicidade nos 

isoladores. Já nas amostras da Figura 28 (a nova) e (b Taquara) se observa a abanda 

característica do grupamento OH. 

 Observa-se também a ocorrência de uma diminuição significativa da banda em 

2960 cm-1, que esta relacionada à deformação axial assimétrica da ligação C-H que se 

estende enquanto o pico referente ao CH3 (2908 cm-1) se contrai. Nota-se que quanto 

maior a poluição atmosférica menor a intensidade desta banda [74].  

Para a região do espectro em 1258 cm-1 ocorre uma redução da intensidade as 

bandas das amostras retiradas de campo, provavelmente devido à perda dos grupos 



Coser, E.  RESULTADOS E DISCUSÃO 
 

 
 

61 

laterais CH3, a SR está sofrendo degradação e com isto diminuindo sua hidrofobicidade 
[11]. 

 

 

 
Figura 28. Espectros de FTIR dos isoladores poliméricos, a) amostra não utilizada (nova), e as amostras 
retiradas de campo em diferentes locais RS (todos estavam em pelo funcionando), b) Taquara, c) Caxias 
do Sul, d) Gravataí. 
 

 

Na região de 1465 – 1375 cm-1 ocorrem às bandas relacionadas à deformação 

simétrica e assimétrica de ligações carbono/ hidrogênio presentes nos grupos CH3 e 

CH2. Observa-se que ocorreu alteração significativa nestas bandas principalmente na 

amostra retirada de Gravataí (d), enquanto o restante das amostras teve uma pequena 

alteração. Sempre comparada com a amostra não envelhecida (Figura 28 (a)). 

Na Figura 28 o material da SR, apresenta as bandas de absorção entre 1070 - 

1000 cm-1 correspondem às bandas de Si-O-Si. [42, 82]. Quando a cadeia principal (Si-O-

Si) é dividia em dois picos, localizados respectivamente próximo a 1070 - 1008 cm-1 

(Figura 28a), indicando uma maior transferência de hidrofobicidade para a superfície. 
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Quanto mais próxima à banda de 1000 cm-1 apenas um pico apresenta, indicando uma 

menor transferência de hidrofobicidade para a superfície da SR (Figura 28d) [74].  

Pode-se observar na Figura 28c e 28d que ocorreu o aparecimento de apenas 

um pico, indicando que estes materias tem uma dificuldade maior em transferir sua 

hidrofobicidade para a superfície, se comparar com o espectro que está representado 

na Figura 27a, onde nota-se claramente os dois picos. Quanto mais poluída é 

atmosfera maior será a degradação da superfície do isolador polimérico, com isso 

ocorre o desenvolvimento de uma corrente de fuga maior sobre o isolador polimérico [42, 

82].  

 

 

 
Figura 29.  Mecanismo da degradação térmica da borracha de silicone [19]. 

 

 

Quando ocorre o envelhecimento formam-se sítios ativos, devido à perda do 

radical metila ligada à cadeia principal [19]. O radical metileno (CH2) retorna a cadeia 

principal recuperando a hidrofobicidade, conforme está representado na Figura 29. 

 

 

5.2.2 Calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

 

 

Na Figura 30 observa-se a curva de DSC da amostra de SR envelhecida em 

campo (Taquara), as demais amostras estão descritas na Tabela 8. Verifica-se que o 

pico de fusão (Tm) endotérmico é -45,5 ºC, e o pico exotérmico e de cristalização (Tc) -

73,6ºC, não se observa mudança significativa nas demais amostras. Há a presença de 
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um pico endotérmico próximo a 250°C em todas as amostras, que pode ser atribuído a 

perda de água do agente anti-chama ATH [21].  

 

 

 
Figura 30. Termograma de DSC da amostra retirada de campo em Taquara. 

 

 

Tabela 7. Temperaturas de cristalização (Tc) e de fusão (Tm), pico endotérmico (°C) dos isoladores 
retirados de campo. 

Amostra de campo Tc (ºC) Tm (ºC) Pico endotérmico 

(ºC) 

Taquara (5 anos) -73,6 -45,5 262,8 

Caxias do Sul 

(3 anos) 

-72,0 -45,2 250,5 

Gravataí (2 anos) -74,6 -45,6 241,7 

Nova -70,5 44,9 240,9 

 

Exo. 

End. 
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5.3 Amostras envelhecidas 

 

 

5.3.1 Caracterização química por espectroscopia de infravermelho (FTIR-ATR)  

 

 

A Figura 31 apresenta os espectros de FTIR-ATR do invólucro dos isoladores 

poliméricos dos fornecedores K e S, que foram submetidas aos envelhecimentos 

acelerados (weatherometer, névoa salina, temperatura de 120°C e imersão em água), 

por um período de seis meses.  

Nos espectros da Figura 31 (b temperatura de 120ºC), (c weatherometer), (d 

imersão em água) e (e névoa salina) observa-se o desaparecimento da banda referente 

ao grupamento OH próximo a 3400 cm-1. Isso ocorreu devido à degradação provocada 

pelo envelhecimento acelerado, ocasionando uma perda de hidrofobicidade nos 

isoladores. Nos espectros da Figura 31 (b), (c) e (e) também ocorreu uma diminuição 

significativa das bandas em 2960 cm-1 e 1536 cm-1 estando relacionado à deformação 

axial assimétrica da ligação C-H que se estende enquanto de CH3 se contrai, isso 

mostra que quanto maior a degradação menor a intensidade desta banda. 
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Figura 31. Espectros de FTIR das amostras dos isoladores poliméricos, a) não envelhecida; com 
envelhecimentos acelerados b) a temperatura de 120°C, c) em weatherometer, d) em imersão em água, 
e) em névoa salina. 
 

 

A banda a 1010 cm-1 é atribuída às vibrações de Si-O-Si pertencente à cadeia 

principal (Figura 31), onde se observa que não ocorreram alterações significativas, 

indicando que todas as amostras conseguiram mostrar a hidrofobicidade com 

facilidade. A banda em 1258 cm-1 é atribuída à vibração do grupo Si-CH3 e também não 

apresentou nenhuma alteração significativa [74, 83]. 

Após o término dos envelhecimentos observou-se visualmente a mudança da cor 

na superfície das amostras. Em Weatherometer ocorreu à formação de uma camada 

amarelada, como mostra a Figura 32a (weatherometer), que é removida por lavagem 

com água permanecendo apenas o tom amarelado na superfície. Observa-se uma fina 

camada do depósito de NaCl na amostra envelhecida em névoa salina, que é removida 

com água. Após a lavagem não se observa nenhuma alteração significativa no 

invólucro do isolador polimérico apenas no metal, como mostra a Figura 32b (névoa 

salina). A amostra envelhecida em 120°C, não apresentou alteração significativa como 

está representado na Figura 32c [83].  
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Figura 32. Ilustração das amostras envelhecidas a) em weatherometer, b) névoa salina e c) Temperatura 
a 120ºC. 
 

 

5.3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  
 

 

A Figura 33 apresenta as micrografias das superfícies das amostras 

envelhecidas e comparadas com a amostra não envelhecida. 

A micrografia da amostra não envelhecida na Figura 33a apresenta a morfologia 

da superfície do isolador polimérico com invólucros da SR, possuindo a superfície 

parcialmente lisa, os pontos esbranquiçados são atribuídos à carga ATR, indicando que 

ocorreu uma boa interação entre carga/polímero [79].  

a 

c 

b 
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Pode-se observar que a micrografia da amostra envelhecida em weatherometer 

(Figura 33b) apresenta imperfeições (buracos) em toda a superfície da amostra, 

indicando assim um grau de degradação severo em toda a superfície da amostra. Já a 

micrografia da amostra envelhecida em névoa salina (Figura 33c), apresentou uma 

superfície rugoso em toda a extensão da amostra, ocasionado um molhamento maior 

na superfície do isolador polimérico. Para a amostra envelhecida a temperatura de 

120°C (Figura 33d) observa-se um aspecto semelhante com a superfície da amostra 

não envelhecida (Figura 33a), mostrando que não ocorreu degradação significativa 

nesta amostra [42].  

   

 

 
Figura 33. Micrografia da superfície das amostras (a) não envelhecida, e os diferentes envelhecimentos 
acelerados (b) em weatherometer, (c) em nevoa salina (d) temperatura a 120°C. 
 

a b 

c d 
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5.3.3 Estabilidade térmica 

 

 

Os dados TGA da SR foram obtidos em atmosfera de nitrogênio (N2) nas 

amostras envelhecidas (névoa salina, imersão em água, temperatura de 120°C e 

weatherometer) são comparadas com a amostra não envelhecida. A Figura 34 mostra 

os termogramas das amostras envelhecidas e da amostra não envelhecida, observa-se 

que não ocorreu alteração em nenhuma amostra.   

 

 

 
Figura 34. Termograma de TGA das amostras envelhecidas comparando com a não envelhecida. 

 

 

Nas curvas da derivada (Figura 35) mostram os picos característicos da borracha 

de silicone com carga (ATR), observa-se que após os envelhecimentos não houve 

mudança nos dois eventos térmicos que a amostra apresenta. 
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Figura 35. Derivadas da massa das amostras envelhecidas e comparadas com a amostra não 
envelhecida. 
 

 

5.3.4 Calorimetria diferencial de varredura (DSC)  

 

 

A Figura 36 apresenta a curva de DSC da amostra de SR envelhecida em névoa 

salina. Os dados das demais amostras estão relacionados na Tabela 8. Verifica-se que 

o pico de fusão (Tm) endotérmico é -45,6 ºC, não se observa mudança significativa as 

demais amostras.  O pico exotérmico de cristalização (Tc) se situa em -79,6ºC da 

amostra envelhecida em névoa salina se observa uma alteração neste pico em relação 

aos demais envelhecimentos. O pico endotérmico próximo a 260°C ocorre em todas as 

amostras e pode ser atribuída a perda de água da ATH [21]. 
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Figura 36. Termograma de DSC da amostra envelhecida em nevoa salina 

 

 

Tabela 8. Temperaturas de cristalização (Tc) de fusão (Tm), Pico endotérmico (°C) dos isoladores. 

Envelhecimentos Tc (ºC) Tm (°C) Pico endotérmico 
(ºC) 

Névoa Salina -79,6 -45,6 244,7 

Temperatura 120ºC -75,5 -45,5 243,5 

Imersão em água -74,0 -45,7 240,1 

Weatherometer -74,8 -45,0 240,6 

Sem Envelhecimento -70,5 -44,9 240,9 

 

 

Estes resultados mostram que quando submetidos aos processos de 

envelhecimentos acelerados mais agressivos (névoa salina e weatherometer) ocorre 

uma degradação na superfície do polímero, esses resultados é confirmados com as 

análises de FTIR-ATR e MEV apresentados anteriormente. 

Exo. 
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5.4 Ensaio mecânico - Tração 

 

 

Neste trabalho é usada uma borracha de silicone com carga (ATR). Um dos 

testes mecânicos mais comuns de tensão-deformação é realizado em tração, conforme 

a norma ASTM D 638 – 97 [47].  

 

 

5.4.1 Comportamento mecânico das placas de silicone em um ensaio de tração 

 

 

Antes de serem apresentados os resultados obtidos, é importante lembrar que as 

propriedades das amostras da borracha de silicone podem ser controladas por 

mudanças tanto de formulação como nas condições de cura. As amostras de borracha 

de silicone com diferentes envelhecimentos (85, 120, 140ºC) e as amostras não 

envelhecidas (± 25ºC), foram caracterizadas quanto sua resistência mecânica através 

do ensaio de tração, utilizando sete amostras de cada.  

Como o resultado do ensaio de tensão versus deformação da amostra não 

envelhecida foram obtidas informações sobre a tensão na ruptura (σR), deformação na 

ruptura (εR), e o módulo de elasticidade (E), são apresentados na Figura 37. 
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Figura 37. Tensão (σ) versus deformação (ε) da SR não envelhecida. 

 

 

Os resultados mostram que os corpos de prova apresentam um modulo de 

elasticidade de 7,49 MPa e uma deformação na ruptura, de 358 %, como está 

representada na Tabela 9. Observa-se que todos os ensaios realizados (sete amostras 

não envelhecidas), da borracha de silicone (Figura 37) são semelhantes. Estes ensaios 

mecânicos foram realizados também para todas as outras amostras envelhecidas 

termicamente (85, 120 e 140ºC) e foi obtida a média de todos os dados. 

 

 

Tabela 9. Dados das curvas de tensão versus deformação da manta de silicone não envelhecida 

termicamente. Rε = deformação na ruptura, Rσ = Tensão na ruptura, E = módulo elasticidade. 

Amostra 
não 

envelhecida 
εR (%) σR (MPa) E (MPa) 

1 322 3,51 7,72 

2 383 3,79 7,59 

3 374 3,76 8,35 

4 377 3,57 7,72 
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5 346 3,61 7,93 

6 355 3,66 8,09 

7 346 3,33 7,34 

MÉDIA 358 3,61 7,49 
Desvio 
padrão 

22 0,15 0,92 

 

 

A partir dos ensaios de tensão (σ) versus deformação (ε), foi determinado o 

módulo de elasticidade (E). Para cada ensaio, é obtido um conjunto de pontos de σ e ε, 

os quais foram analisados para a determinação dos coeficientes angular e linear, onde 

o coeficiente angular representa E.   

A Figura 37 apresenta a curva tensão versus deformação da amostra de SR não 

envelhecida. Para cada segmento linear, foi determinada uma equação, onde o 

coeficiente angular representa o Módulo de Elasticidade (E).  

 

 

 
Figura 38. Segmento linear da curva tensão versus deformação da SR não envelhecida. 
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A equação da amostra não envelhecida obtida a partir da relação mostrada na 

Figura 38 é y= 0,0734x + 0,1375. 

A Figura 39 apresenta as curvas das amostras envelhecidas (85, 120 e 140ºC) e 

a curva da amostra não envelhecida termicamente. Para todas as amostras 

envelhecidas termicamente foi realizado o mesmo procedimento que para a amostra 

não envelhecida. Os resultados estão descritos na Tabela 10. 

 

 

 
Figura 39. Tensão versus Deformação em mantas de borracha silicone após envelhecimentos a) 140ºC, 
b) 120ºC, c) 85°C e d) amostra não envelhecida . 
 

 

Há uma diferença importante na ruptura sofrida após os envelhecimentos como 

mostra a Figura 39 e na Tabela 10. Observa-se que a amostra que sofreu 

envelhecimento térmico a 140ºC (a) se tornou mais frágil quando comparada com a 

amostra d (amostra não envelhecida). A amostra d apresentou uma deformação na 

ruptura em 358%, enquanto a amostra envelhecida a 140ºC rompeu em 162 %, ou seja, 

um valor correspondente a 45% do valor para a amostra não envelhecida.  
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Tabela 10. Média do comportamento dos corpos de provas das amostras envelhecidas termicamente (t= 

seis meses). Rε = deformação na ruptura, Rσ = Tensão na ruptura, E = módulo elasticidade. 

Amostras 
envelhecidas 

(ºC) 

( )%Rε  ( )MPaRσ  ( )MPaE  

Amostra não 
envelhecida 

358 3,61 7,49 

85 298 3,36 9,09 

120 219 3,41 10,64 

140 162 3,26 12,23 

 

 

 Na Figura 40 está representando a deformação na ruptura em função do 

envelhecimento. A deformação na ruptura diminui com o aumento da temperatura, 

indicando que as moléculas se tornam mais rígida tendo uma menor inflexão na curva, 

que está associada ao endurecimento da borracha. Na curva envelhecida termicamente 

a 140ºC, se observa que o rompimento ocorre com uma intensidade de 50% menor que 

a amostra não envelhecida. A probabilidade de ter causado este rompimento é devido à 

maior reticulação, com isso a cadeia se torna mais frágil ocasionando a ruptura.  
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Figura 40. Relação entre deformação na ruptura e temperatura de envelhecimentos (tempo = seis 
meses). 

 

A Figura 41 mostra o módulo de elasticidade em função do envelhecimento (85, 

120 e 140ºC) e a amostra não envelhecida termicamente (25ºC). Com o aumento dos 

envelhecimentos nas amostras de borracha de silicone, ocorre uma elevação do 

Módulo de elasticidade, indicando aumento da rigidez da borracha de silicone. Pode-se 

afirmar que quanto maior for à temperatura de trabalho da borracha de silicone menor 

será a resistência após envelhecimento, isto é, o material se torna mais frágil.  
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Figura 41. Relação entre o módulo de elasticidade e temperatura de envelhecimentos (tempo=seis 
meses). 

 

 

Os resultados obtidos indicam que quanto maior for à temperatura de 

envelhecimento mais frágil o material se torna.   

 

 

5.5 Estudo cinético da degradação da borracha de silicone 

 

 

A forma como a decomposição térmica da borracha de silicone (SR) acontece é, 

em geral, complexa, porém pode ser discutida através de um mecanismo cinético. 

Existem vários mecanismos para representar a decomposição térmica de sólidos 

baseados em diferentes idéias teóricas e empíricas. Neste trabalho foi escolhido o 

método integral de Flyn-Wall-Ozawa [64,65] por ser um método clássico e muito utilizado. 
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5.5.1 Carga – Alumina tri-hidratada 

 

 

Os dados de TGA da SR foram obtidos em atmosfera inerte de nitrogênio (N2), 

utilizando diversas taxas de aquecimento (5, 10, 20 e 30º/min), para avaliar os 

parâmetros cinéticos. A Figura 42a apresenta a perda de massa em função da 

temperatura em várias taxas de aquecimento, e sua DTG que é mostrada na Fig. 42b, 

mostra que há dois eventos térmicos de degradação do material. Observa-se que o 

comportamento de todas as curvas é similar, e representa a fração de decomposição da 

amostra em função da temperatura. O primeiro evento térmico, com menor intensidade 

ocorre a 350ºC (perda de umidade da ATH) e o segundo evento térmico ocorre com 

uma maior intensidade a 537ºC, degradação do polímero. 

O primeiro estágio de degradação é atribuído à carga ATH. A decomposição 

térmica da ATH inicia a 200ºC, como se observa nas Figuras 42a e 42b, quando 

começa a liberar água de hidratação e permanece o óxido de alumínio, em uma reação 

endotérmica, sendo um meio eficiente de remover calor da superfície [19,21].  

 

 

 
Figura 42. Termogramas TG para amostras da manta de borracha de silicone (SR) em diferentes taxas 
de aquecimento sob atmosfera de N2, a) perda de massa versus temperatura e b) derivada da curva da 
perda de massa. 
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Na analise termogravimétrica derivativa (DTG), as curvas são registradas a partir 

das curvas termogravimétricas e correspondem à primeira derivada da variação de 

massa em relação ao tempo ou a temperatura. A curva de DTG permite a determinação 

da temperatura em que a taxa de variação de massa é máxima. A área da curva DTG é 

diretamente proporcional à variação de massa.  

A Figura 42b mostra a derivada da taxa de reação com tempo ( )dTd /α  em 

função da temperatura para as diferentes taxas de aquecimento. Todas as curvas 

(Figura 42b) têm o mesmo formato e exibem a mesma temperatura inicial. Nota-se que 

o aumento na taxa de aquecimento causou um decréscimo no ponto máximo na curva 

de DTG e a área sob esta curva diminuiu. Isso indica que para maiores taxas de 

aquecimento ocorre uma menor liberação de voláteis. A altura do pico da curva de DTG 

fornece a taxa de variação de massa e também da temperatura.  

  

5.5.2 Influência da Taxa de Aquecimento no Parâmetro Cinético na degradação da SR 

(polímero) em Termogravimetrica. 

 
 

 
Figura 43. Degradação térmica da manta de borracha de silicone não envelhecida em diferentes taxas de 
aquecimento, sob atmosfera de N2, a) perda de massa versus temperatura, b) derivada versus a 
temperatura. 
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A Figura 43 mostra o processo de degradação do polímero da amostra não 

envelhecida termicamente que ocorre entre 420ºC e 595ºC.  

Observa-se na Figura 43a que o comportamento de todas as curvas são 

similares. A etapa a, corresponde ao início da reação onde o polímero não está se 

degradando. A etapa b corresponde ao período de aceleração do processo de 

degradação. Já o ponto c está relacionado à inflexão na velocidade máxima [84]. Neste 

ponto, segundo algumas reações conseguem manter sua velocidade máxima de reação 

por um período significativo. 

As variações de velocidade máxima que ocorrem no ponto c em cada taxa de 

aquecimento, resultaram no aparecimento de uma grande variedade de 

comportamentos cinéticos. Em tais variações, o valor máximo da velocidade de reação 

determina os valores de conversão (α) e, se caracteriza como a etapa de liberação de 

voláteis e gases.  

O trecho d corresponde ao período de desaceleração da reação ou período de 

decaimento da reação. Nota-se que a pequena inclinação na etapa final da curva é 

consequência do processo de liberação de gases provocado pela reação de 

decomposição da cadeia polimérica. A etapa e corresponde ao final da reação de 

degradação da borracha de silicone. Também, pode-se notar que a inclinação das 

curvas entre a etapa b e d para as quatro taxas de aquecimento tiveram uma pequena 

diferença, à medida que se aumenta à taxa de aquecimento observa-se um 

deslocamento da temperatura de degradação para valores mais elevados. Isso ocorre 

devido o acomodamento das moléculas.  

A Figura 44 corresponde a TGA do polímero envelhecido à temperatura de 

140ºC, a degradação acontece entre 385 e 600ºC, demonstrando que o material é 

estável termicamente a esta temperatura. 
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Figura 44. Degradação térmica da borracha de silicone envelhecida termicamente a temperatura de 
140°C em diferentes taxas de aquecimento, a) perda de massa versus temperatura, b) derivada versus a 
temperatura. 
 

 

Nas Figuras 43b e 44b, mostram a derivada da taxa de reação com tempo 

(dα/dT) em função da temperatura para as diferentes taxas de aquecimento. Todas as 

curvas na Figura 43b e 44b têm a mesma forma e exibe a temperatura inicial. Nota-se 

que com o aumento na taxa de aquecimento causa um decrescimento para 

temperaturas mais elevada, isso ocorreu devido ao aumento das taxas de aquecimento, 

ocasionado uma maior transferência de calor para as moléculas.  

Para taxas de aquecimentos mais altas o processo ocorre muito rápido 

proporcionando uma reação irreversível, favorecendo a não acomodação da estrutura 

do material.  A altura do pico da curva de DTG fornece a taxa de variação de massa e 

da temperatura. Na qual ocorre a maior velocidade de reação. Essa velocidade 

corresponde ao ponto de inflexão c, anteriormente discutido na Figura 43a e 44a. 

Os estudos de cinética de degradação da borracha de silicone procuram 

determinar os parâmetros cinéticos obtidos através de uma curva termogravimétrica.  

O parâmetro cinético foi estudado pelo método de Flynn-Wall-Ozawa que é um 

método integral que independe do método de degradação. Os valores da energia de 

ativação da SR foram determinados utilizando a equação (16), isto é, plotando o gráfico 
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Log β versus 1000/T (Figuras 44a amostra não envelhecida e 44b amostra envelhecida 

a 140ºC), obtendo-se retas paralelas para diferentes graus de conversão. A energia de 

ativação é obtida pela inclinação das retas usando a equação -0,4567Ea/RT. Observa-

se que independente da conversão utilizada se obtém igual inclinação (Figura 45a e 

45b).  

 

                     ( ) RT

E

Rf

EA aa 4567,0
315,2lnlog −−=

α
β                                             (16) 

 

 

 
Figura 45. Conversões da  borracha de silicone em função da temperatura: a) amostra não envelhecida 
b) envelhecido a 140ºC, plotando em Log (β) versus 1000/T, para obter a energia de ativação. 
 

 

Através da análise das energias de ativação obtidas pelos dois métodos (Tabela 

11), verificou-se que os valores Ea1 e Ea2 em uma conversão de 5 a 30% foram 

próximos uns dos outros para a amostra não envelhecida e a amostra envelhecida a 

140ºC. No ponto de vista cinético não ocorre degradação nas amostras envelhecidas a 

140°C [55]. Os valores obtidos para a energia de ativação (Ea1 e Ea2) são 177 e 180 

KJ/mol, respectivamente. 
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Tabela 11. Parâmetros cinéticos calculados para a decomposição térmica da SR. 

Conversão (%) Ea (1) não 
envelhecida 

(kJ/mol) 

Coeficiente 
de correlação 

R2 

Ea (2) 
envelhecida a 

140 ºC (kJ/mol) 

Coeficiente 
de correlação 

R2 

5 175 0,9738 175 0,9914 

7 177 0,9909 175 0,9937 

10 182 0,9961 179 0,9957 

12 180 0,9976 179 0,9939 

14 175 0,9908 181 0,993 

15 180 0,9982 181 0,9978 

18 177 0,9985 177 0,9918 

20 177 0,9974 178 0,9953 

30 173 0,9975 171 0,9953 

40 176 0,99 185 0,9913 

 

 

A 40% de conversão verifica-se que a Ea2 da amostra envelhecida a 140ºC 

sofreu um ligeiro aumento (cerca de 5%) em relação a Ea1 amostra não envelhecida, o 

que pode estar relacionado à maior degradação da amostra nesta condição.   

A função ( )αf  é mais simples é muito utilizada como está representada na 

Equação (7). 

 

                                          ( ) ( )nf αα −= 1                                                        (7) 

 

Usando as Equações (6) e (7), o valor de  n podem ser obtido, respectivamente, 

plotando ( ) ( )( )[ ]RTEdtdx /exp//ln −  versus ( )x−1ln  [55,57].  
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As Figuras 46a da amostra não envelhecida e 46b da amostra envelhecida a 

140ºC mostram os resultados da ordem empírica da reação (n ) onde os valores 

encontrados são respectivamente de 1,6 e 1,03. Quando ocorre uma reação mais 

próxima de 1 (reação de 1ª ordem) em polímeros, o processo de decomposição está 

relacionado a quebra aleatória de ligações da cadeia principal e transferência 

intermolecular [85].  

 

 

 
Figura 46. Calculo da ordem da decomposição (n) e o fator pré-exponencial de Arrenhius (A): a) amostra 
não envelhecida e b) envelhecimento térmico a 140ºC. 
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6 CONCLUSÕES 
 

 

Isoladores poliméricos se destacaram por serem mais leves que isoladores de 

cerâmicos e de vidros facilitando seu manuseio em locais de difícil acesso, 

apresentando alta hidrofobicidade, suportam elevados esforços mecânica, o que 

favorece uma menor corrente de fuga na superfície do isolador. 

Por sua característica de hidrofobicidade os isoladores que utilizam borracha de 

silicone na sua construção estão pouco sujeito a apresentar corrente de fuga através da 

superfície do isolador. A análise química realizada por espectroscopia de infravermelho 

(FTIR-ATR) mostrou que o material polimérico utilizado por diferentes fabricantes é do 

tio borracha de silicone, porém algumas amostras apresentam diferentes compostos.  

As informações fornecidas pela técnica FTIR foram confirmadas por 

Termogravimetrica. Verificou-se que o perfil de degradação das amostras é diferente 

para cada tipo de fabricante. Foi verificada ausência do agente anti-chama e de 

resistência ao trilhamento (alumina tri-hidratada) em duas amostras analisadas.   

Amostras de fornecedores foram submetidas a processos de envelhecimento 

acelerado (névoa salina, wetherometer, temperatura a 120ºC e imersão em água) por 

um período de seis meses. Todas apresentaram espectros FTIR diferentes da amostra 

não envelhecida, sugerindo modificação química das amostras, provocadas pelos 

processos de envelhecimento. Micrografias da superfície mostraram diferentes 

morfologias para diferentes processos de envelhecimento. 

Ensaios mecânicos de tração realizados em amostras envelhecidas por 

aquecimento a temperatura de 85, 120, e 140ºC e a temperatura ambiente mostraram 

um aumento no módulo de elasticidade e uma diminuição da deformação na ruptura em 

função do aumento da temperatura de envelhecimento, indicando que o 

envelhecimento tornou as amostras mais rígidas.    
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Estudo cinético realizado a partir dos dados de termogravimetria e utilizando o 

método de Flynn-Wall-Ozawa em amostras de SR envelhecidas a 140º C e não 

envelhecida mostraram que as amostras apresentaram parâmetros cinéticos 

semelhantes (energia de ativação (Ea) e a ordem da reação(n)), demonstrando que o 

processo de envelhecimento não afetou significativamente a natureza química das 

amostras. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  
 

 

 Estudar a borracha de silicone com base de Fluorsilicone (FVMQ) e 

compará-la com a borracha de silicone com base Metílicas (MQ). 

 Caracterizar as borrachas fluoradas quanto a sua resistência química e 

mecânica. 

 Caracterizar os materiais eletricamente (trilhamento, rigidez dielétrica) antes 

e após os envelhecimentos acelerados. 

 Realizar ensaio de envelhecimento acelerados em amostras de borracha de 

silicone submetidas ao contato com óleo.  

 Avaliar comportamento de novos elastômeros em estudo em relação às 

interfaces metálicas dos produtos finais (isoladores, pára-raios).  

 Estudar formas de descartes adequados aos produtos finais (tipos de 

reciclagens ou reutilização). 
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