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Abstract: Spacer cable systems have been widely used by 
electric utilities in Brazil. This technology has several 

advantages, which include reduction of tree pruning, 
improvement of safety, lower maintenance costs and ease 
of installation and operation. The use of polymer 
accessories and insulators contributes to the reduction of 
cost and weight, but in some cases, the occurrence of 
mechanical rupture of polymer spacers made of high-
density polyethylene has been observed in the field. This 
work presents an analysis of the mechanical behaviour of 
polymer spacers with the aim of showing the relationship 
between the presence of voids in the material structure and 
its mechanical rupture. Digital radiography  was  acquired to 
identify the presence of voids and numerical simulations 
using the Comsol Multiphysics® software tool were 
performed to verify the mechanical stress distribution and 
identify regions of higher  stress  concentration. The analysis 
and correlations were proven with destructive tests 
performed on tensile machine on the spacers with voids 
identified by radiography. The results showed that 
mechanical rupture in spacers occurred in the areas of 
highest mechanical tension as evidenced by the numerical 
simulation and that mechanical rupture has different 
behaviour related to the presence of voids and to material 
processing. 

Keywords: Polymer spacer, tensile testing, radiography. 

Resumo: Redes aéreas compactas têm sido amplamente 
utilizadas pelas concessionárias de energia elétrica 
brasileiras. Esta tecnologia apresenta diversas vantagens, 
dentre as quais, redução da área de poda de árvores, 
melhoria da segurança, menores custos de manutenção e 
facilidade de instalação e operação. A utilização de 
acessórios e isoladores poliméricos contribui para a redução 
do custo e do peso, mas em alguns casos tem sido 
observada em campo a ocorrência da ruptura mecânica dos 
espaçadores poliméricos fabricados com polietileno de alta 
densidade. Este trabalho apresenta uma análise do 
comportamento mecânico dos espaçadores poliméricos 
com o objetivo de mostrar a relação existente entre a 
presença de vazios na estrutura e sua ruptura mecânica. 
Foram realizadas radiografias digitais  para a identificação 
da presença de vazios e simulações numéricas no software 
Comsol Multiphysics® para verificar as distribuições de 
tensões mecânicas e identificar as regiões de maior 
concentração de tensões mecânicas. As análises e 
correlações foram comprovadas com a realização de ensaios 
destrutivos na máquina de tração universal de ensaios com 
os espaçadores identificados com vazios por radiografia. Os 
resultados mostraram que a ruptura mecânica nos 
espaçadores ocorreu nas áreas de maior tensão mecânica, 
como comprovado pela simulação numérica e, ainda, que a 
ruptura mecânica apresenta comportamentos distintos 
relacionados à presença dos vazios e ao processamento do 
material. 

Palavras-Chave: Espaçador polimérico, ensaio de tração, 
radiografia. 

1 Introdução 

No que diz respeito à distribuição de energia elétrica no 
país, é notório que as redes aéreas são a alternativa 
predominantemente explorada. Outros tipos de redes de 
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distribuição de energia elétrica, como por exemplo, as redes 
subterrâneas, que são aplicadas de modo a apresentar 
maior confiabilidade na redução de interrupções, menor 
número de intervenções de manutenção, além de maior 
aceite aos setores de urbanização apresentando reduzido 
impacto visual. Entretanto o custo de implantação das redes 
subterrâneas ainda é muito elevado se comparado com os 
custos de implantação das redes aéreas, o que prejudica sua 
viabilidade econômica. 

Na prática, existem diferentes tecnologias de redes aéreas 
usadas pelas concessionárias de distribuição de energia 
elétrica. A primeira a ser citada é denominada rede aérea 
convencional, que faz uso de condutores nus, ou seja, 
ausência de isolamento sobre os condutores [1]. Esta 
característica favorece a ocorrência de defeitos como curto 
circuitos, ocasionados em situações de contato dos 
condutores entre si ou com galhos de árvores. Para reduzir 
este segundo tipo de ocorrência é necessário que a 
concessionária mantenha atenção às atividades de poda das 
árvores, o que implica maiores custos de manutenção. 

Outra tecnologia de rede de distribuição que pode ser citada 
é a aérea compacta. A ANEEL (Agência Nacional de Energia 
Elétrica) define essa tecnologia de distribuição como aquela 
composta por cabos condutores com camada externa 
isolante, separados por espaçadores poliméricos. Os 
espaçadores geralmente possuem geometria losangular e 
são confeccionados em polietileno de alta densidade 
(HDPE), inseridos em intervalos de cerca de 10 metros, onde 
os condutores de fase são dispostos em um arranjo 
triangular. A sustentação mecânica desse arranjo é mantida 
por um cabo de aço denominado mensageiro [2] e 
sustentado por postes convencionais através de suporte 
tipo L. Na Figura 1 é apresentado um espaçador losangular 
polimérico aplicado nessa configuração de rede, com 
indicação da disposição dos cabos fase e mensageiro. 

 
Figura 1: Espaçador losangular polimérico aplicado em redes aéreas 

compactas. Fonte: Adaptado de Ancora Industrial. 

Os materiais dielétricos aplicados nessas redes são 
desenvolvidos e confeccionados para que sua viabilidade 
econômica se justifique pelo tempo de operação, ou seja, de 
modo que não percam suas características de desempenho 
enquanto aplicadas em campo [3]. 

Todavia, uma desvantagem apresentada pelo polietileno é a 
redução de suas propriedades dielétricas com o decorrer do 

tempo de aplicação em campo [4]. Outra desvantagem 
apresentada é a formação de defeitos (vazios) em seu 
interior durante o processo de fabricação (injeção) [5]. 

Os vazios correspondem à formação de bolhas e são 
considerados falhas nas peças. Essas bolhas são oriundas do 
aprisionamento de gás em regiões onde a peça deveria ser 
maciça, podendo causar assim diminuição da resistência 
mecânica do equipamento [6], o que é fundamental para a 
vida útil dos espaçadores. Devido ao fato da confecção dos 
espaçadores utilizar aditivos de cor, as falhas internas não 
são detectadas a olho nu, dificultando ainda mais o controle 
de qualidade das peças [7]. 

O crescente aumento do uso de redes compactas aéreas 
resulta na observação de numerosos casos de fratura 
prematura de espaçadores losangulares e, junto com a 
crescente demanda de materiais poliméricos aplicados nas 
redes de distribuição, surge a necessidade de 
desenvolvimento de testes que comprovem a qualidade dos 
materiais. 

O teste de interesse para este trabalho é o ensaio de 
resistência à tração. Nesse ensaio, uma força de tração 
produz um alongamento até a deformação ou ruptura da 
peça. O grau de deformidade que a peça irá assumir 
depende da carga a ela aplicada [8]. 

Dentre os parâmetros estruturais que interferem no 
desempenho dos polímeros, sob solicitação mecânica, está 
o grau de cristalinidade. O grau de cristalinidade e o de 
redução das propriedades mecânicas do material possuem 
relação diretamente proporcional [9]. 

A radiografia industrial é outro método aplicado neste 
estudo, pois é considerado um ensaio não destrutivo de 
grande eficácia na avaliação da qualidade de materiais, 
sendo aplicado com a finalidade de investigar defeitos 
internos [7]. A técnica se baseia na absorção diferenciada da 
radiação penetrante na peça inspecionada [10]. 

As peças avaliadas através da radiografia possuem 
diferentes densidades, o que resulta em uma variação de 
absorção de raios X. É mediante a análise dessas diferenças 
que poderá ser observada a existência ou não de um defeito 
no material [11]. 
 
2 Materiais e métodos 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados os 
seguintes materiais e equipamentos: 49 espaçadores 
losangulares do fabricante “A” e sete espaçadores 
losangulares do fabricante “B”. Ambos os modelos de 
espaçadores apresentam as seguintes dimensões: 400 mm 
de altura, 200 mm de largura e profundidade de 40 mm. 

Sistema de radiografia digital: Utilizado para verificação da 
existência de defeitos internos aos espaçadores 
selecionados. O equipamento utilizado possui um gerador 
de raios X marca Júlio Verne, modelo JV225D. Este sistema é 
composto de um gerador de alta tensão, tubo de raios X, 
painel de controle, sistema de resfriamento do tubo e um 
detector plano de silício amorfo da marca Perkin Elmer 
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modelo XRD1620. Este sistema opera dentro de uma cabine 
blindada visando à proteção radiológica. 

Aplicativo de software Comsol Multiphysics®: Sistema 
computacional aplicado para modelar e simular problemas 
baseados em física. Neste trabalho a utilização do software 
Comsol tem como objetivo a determinação do estado de 
tensão mecânica e deformação de um sólido de certa 
geometria sujeito às ações exteriores. 

Máquina universal de ensaio de tração: Para realização dos 
ensaios destrutivos de tração foi utilizada a máquina de 
tração marca INSTRON modelo 33R4467. 
 

Inicialmente foram realizadas radiografias dos 49 
espaçadores do fabricante “A”, os quais  foram nomeados 
de A01 a A49. 

Os parâmetros utilizados para aquisição das radiografias 
digitais foram de 40 kV, 2mA e 1s. Neste primeiro lote não 
foram localizados vazios. 

No segundo lote, do fabricante “B”, foram realizadas 
radiografias de sete espaçadores nomeados de B01 a B07, 
os quais apresentaram vazios em diferentes locais. 

A Figura 2 apresenta a radiografia de um espaçador do 
fabricante “B”, onde a presença de um vazio próximo ao 
berço do cabo mensageiro está circulada em vermelho. 

 

 

Figura 2: Radiografia de um espaçador com vazio próximo ao berço 

do cabo mensageiro. 

Identificados os defeitos pela radiografia digital, o passo 
seguinte foi realizar simulação mecânica utilizando o 
aplicativo Comsol Multiphysics®. As simulações foram 
elaboradas de modo que representassem a aplicação de 
esforços de um ensaio destrutivo em uma máquina de 
tração real, em que forças verticais e opostas são aplicadas 
nos berços dos cabos [3 kN]. 

Foram simulados um modelo de espaçador losangular sem 
defeitos e um modelo de espaçador losangular desenvolvido 
com a inserção de um defeito no formato cilíndrico, 
representando um vazio de um dos espaçadores 

identificado pela radiografia. O modelo com defeito 
utilizado na simulação está apresentado na Figura 3 

 
Figura 3: Modelo de espaçador com defeito cilíndrico utilizado na 

simulação mecânica. 

Após efetuar as simulações, foram realizados ensaios 
destrutivos nos espaçadores do lote do fabricante “B”, 
utilizando a máquina universal de ensaio de tração. Este 
ensaio foi realizado conforme as normas técnicas ABNT NBR 
16094 e ABNT NBR 16095 (2012).  

Os espaçadores foram inseridos na máquina de tração 
composta de uma célula de carga para 30 kN. Para este 
teste foram selecionadas aleatoriamente seis unidades de 
espaçadores do fabricante “A” e sete unidades de 
espaçadores do fabricante “B”. 

3 Resultados 

Nos resultados da simulação no modelo de espaçador sem 
defeitos, observa-se que as áreas com maiores 
concentrações de esforços mecânicos são aquelas com 
indicação em vermelho, como apresentado na Figura 4. Esta 
simulação apresenta, além dos esforços, a deformação da 
peça, ou seja, as linhas de contorno sem preenchimento 
representam o estado inicial da peça sem aplicação de 
forças e a peça preenchida com os gradientes de cores 
representa o estado final da aplicação de força 
demonstrando a distribuição de esforços na peça. 

Para esta simulação é possível verificar que a representação 
de esforços superficiais na região próxima ao berço do cabo 
mensageiro apresenta variações de 10 a 30 MPa. 
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Figura 4: Simulação de modelo de espaçador sem vazio. 

Realizando a simulação para verificar o comportamento do 
modelo com defeito frente à tração, obteve-se como 
resultado que os esforços mecânicos aumentam na região 
da inserção do vazio, conforme apresentado na Figura 5, 
onde existem regiões com esforços de no mínimo 10 Mpa, 
porém há o predomínio do valor mínimo estimado de 18 
Mpa. 

 
Figura 5: Simulação de modelo espaçador com vazio. 

A Tabela 1 apresenta o comparativo de esforços superficiais 
obtidos por meio das simulações dos modelos sem e com 
defeito. 

 

 

Tabela 1: Esforços superficiais apresentados na região do berço do 
cabo mensageiro. 

MODELO MÍNIMO [MPa] MÁXIMO [MPa] 

SEM DEFEITO 10 30 

COM DEFEITO 18 30 

Para as análises seguintes, esta mesma região de maior 
variação de esforços foi selecionada para fazer o corte 
transversal e análise de esforços internos à peça. 

Está apresentada na Figura 6 a distribuição de esforços 
mecânicos na seção transversal do espaçador sem o vazio, e 
na Figura 7 a distribuição de esforços na seção transversal 
do espaçador com o vazio, comprovando a elevação de 
tensões devido à redução de massa no interior do modelo 
de espaçador. Verificou-se que no espaçador com inserção 
de vazio a tensão no local eleva-se em até 30 MPa em 
relação ao espaçador sem vazio. 

 
Figura 6: Tensão em corte transversal sem vazio. 

 
Figura 7: Tensão em corte transversal com vazio. 

A Tabela 2 apresenta o comparativo de esforços internos, na 
seção transversal do espaçador na região do berço do cabo 
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mensageiro, obtidos mediante as simulações dos modelos 
sem e com defeito. 

Tabela 2: Esforços internos apresentados na seção transversal da 
região do berço do cabo mensageiro. 

MODELO MINIMO [MPa] MÁXIMO [MPa] 

SEM DEFEITO 10 60 

COM DEFEITO 10 90 

Após as averiguações em simulação da elevação de esforços 
mecânicos resultante da aplicação de defeitos no 
espaçador, foram realizados os ensaios na máquina de 
tração com as amostras selecionadas. 

Inicialmente foram realizados os ensaios nos espaçadores 
que não apresentaram vazios em seu interior. Eles não 
romperam, porém, devido ao limite de deformação, 
escaparam do suporte de fixação. 

Segundo as normas NBR 16.094 (2012) e NBR 16.095 (2012), 
o espaçador polimérico em um teste de tração deve 
suportar uma força de tração de 6 kN sem que haja 
escorregamento do cabo ou ruptura. 

O gráfico da Figura 8 apresenta os resultados dos ensaios de 
tração com a força aplicada em função da elongação para as 
seis amostras identificadas de A01 a A06. 

 

 
Figura 8: Gráfico de ensaio mecânico dos espaçadores sem vazios. 

Todos os espaçadores suportaram uma força de tração 
maior que 6 kN escapando da máquina de tração com 
diferenças na elongação de no máximo 23%.  

Já os espaçadores que continham vazios apresentaram 
respostas distintas ao ensaio. Seis espaçadores analisados 
neste trabalho não atenderam ao critério normativo e ainda 
apresentaram duas formas distintas de ruptura.  

A Figura 9 apresenta os gráficos do ensaio realizado nos 
espaçadores com vazios. 

 

 
Figura 9: Gráfico de ensaio mecânico dos espaçadores com vazios. 

A análise dos dados obtidos demonstrou os seguintes 
resultados:  

O espaçador B01 não se rompeu, apenas deformou-se. 

Os espaçadores B02 e B04 apresentaram ruptura frágil 
quando submetidos a uma força menor que 6 kN. A análise 
visual da região de ruptura, mostrada na Figura 10, 
apresenta a geometria e dimensões dos vazios presentes no 
pescoço do espaçador.  

O espaçador B04 apresenta vazio de diâmetro de 
aproximadamente 11 mm e o espaçador B02 apresenta 
vazio de aproximadamente 5 mm. Pode-se relacionar que o 
espaçador B04 rompeu com tensão menor (˂ 5,5 kN) e o 
espaçador B02 de diâmetro de vazio menor rompeu com 
maior tensão de ruptura (aproximadamente 5,5 kN). 
Provavelmente estes espaçadores apresentavam uma alta 
cristalinidade nas bordas, característica que possibilita a 
fratura frágil. 
 

 
Figura 10: Comparação dos diâmetros de vazio B4 e B2.  

Esta diferença na cristalinidade das bordas acontece no 
momento da injeção devido a uma diferença na 
temperatura de resfriamento da peça. 

Os espaçadores B03 e B05 romperam com fluência do 
material. Eles apresentaram vazios na região de maior 
tensão. O espaçador B03 continha um vazio de 
aproximadamente 5 mm de diâmetro o espaçador B05 
continha um vazio de aproximadamente 7 mm de diâmetro, 
como apresentado na Figura 11. 
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Figura 11: Comparação dos diâmetros de vazio B3 e B5. 

O espaçador B03 rompeu com tensão maior que 6 kN. Já o 
espaçador B05 rompeu com tensão menor que 6 kN. Isso 
resultou na análise de comparação da tensão de ruptura em 
função dos diâmetros dos defeitos de forma análoga as dos 
espaçadores B04 e B02, porém, provavelmente os 
espaçadores B03 e B05 apresentavam uma baixa 
cristalinidade nas bordas, pois no momento da fratura o 
material apresentou fluência. 

O espaçador B06 rompeu com característica de fluência e 
tensão maior (5,9 kN) se comparada à análise dos 
espaçadores B02 e B04 que romperam com característica 
frágil e com tensão menor se comparada aos espaçadores 
B03 e B05 que romperam com característica fluência. O 
espaçador B06 continha vazio na parte superior, porém não 
na área de maior tensão, e provavelmente apresenta baixa 
cristalinidade nas bordas, considerando que fluiu antes de 
fraturar.  

Finalmente, o espaçador B07 escapou da máquina de tração 
sem deformidade permanente do material, pois o vazio que 
apresentou não estava na área de maior tensão. 

A análise dos dados obtidos demonstrou os resultados 
descritos a seguir. 
 
4 Considerações Finais 

Por meio da análise visual das características geométricas de 
defeitos apresentadas em radiografias e em comparação 
com as respostas dos ensaios de tração, podem-se tirar as 
conclusões listadas a seguir. 

Os espaçadores em que o processo de fabricação não 
resultou em vazios internos ou variação na cristalinidade do 
material não romperam durante o ensaio de tração e 
escaparam da máquina ao final do ensaio. 

As simulações no aplicativo Comsol Multiphisics® indicaram 
que a redução da área de seção transversal,  resultante da 
inserção de um vazio, apresenta elevação da concentração 
de tensões mecânicas internas, comprovado 
posteriormente pela região das rupturas durante os ensaios 
de tração, onde a ruptura dos espaçadores com vazios 
ocorreram com menores valores de tensão. 

A ruptura ocorreu de duas formas distintas nos espaçadores 
com vazios na área de maior tensão: de forma frágil e com 
fluência do material devido à diferença na cristalinidade no 
local. A presença de vazios e diferenças de cristalinidade são 
consequências do processamento inadequado. 
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