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RESUMO 

 

O presente trabalho é de natureza experimental e visa apresentar uma contribuição sobre 

o estudo da vida útil de cabos condutores de energia elétrica, complementando os dados 

obtidos na dissertação de mestrado do Leonardo Brant Murça a fim de entender melhor a 

dispersão dos dados, tendo como referência à análise da resistência a fadiga sob condições de 

carregamento em blocos de sequência crescentes e decrescente. Em particular, este trabalho 

visa confrontar a atual metodologia de cálculo da vida remanescente de condutores aéreos, 

adotada pelos projetistas de linhas de transmissão, com os dados experimentais obtidos em 

laboratório para a montagem do cabo IBIS com o grampo de suspensão mono-articulado. Para 

isso, serão utilizados blocos de sequência de carregamento com duas amplitudes de vibração 

distintas e analisado o impacto real sobre o dano acumulado pelo condutor e por consequência 

sobre a sua vida remanescente em fadiga. Os dados obtidos trouxeram novas e 

imprescindíveis informações acerca do fenômeno de fadiga sobre condições de fretting em 

cabos condutores. Tais dados, associados a novas pesquisas propiciarão descobertas no 

sentido de esclarecer melhor as ocorrências de falhas nos cabos, elementos básicos que 

compõem o sistema de distribuição e transmissão aéreo de energia elétrica no Brasil. Os 

resultados obtidos neste trabalho mostraram que a teoria de acúmulo de dano de Palmgren-

Miner descreve, na média, satisfatoriamente os resultados encontrados em laboratório. Os 

demais modelos de acúmulo de dano analisados, Corten-Dolan, Mansur e Dano Progressivo 

não se mostraram mais eficientes na predição do fenômeno do que o modelo de Palmgren-

Miner. 

 
 
 
 

ABSTRACT 

 

This work has an experimental nature and aims to present a contribution to the study of 

the lifetime of electrical power line cables, with a focus on the analysis of fatigue strength 

under loading conditions in blocks of increasing and decreasing sequences.  

Specifically, this study intends to compare the current methodology for calculating the 

remaining lifetime of aerial conductors, adopted by the designers of transmission lines, with 

the experimental data obtained in the laboratory to assemble the IBIS cable with a mono-

articulated suspension clamp. To do this, block loading sequences with two different 

amplitudes of vibration will be used, and the actual impact on the accumulated damage by the 

power cables and consequently on their remaining lifetimes due to fatigue will be analyzed.  

The preliminary data obtained in this work will bring new and essential information about the 

fatigue phenomenon on fretting conditions in power cables. Such data, coupled with new 

research findings, will lead to discoveries to better clarify the occurrence of faults in cables, 

which are the basic elements that comprise the system of aerial distribution and transmission 

of electric energy in Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo visa introduzir o tema fadiga ao 

leitor, esclarecer o propósito do tema tratado, sua 

motivação e a compreensão da fadiga levando em 

consideração a degradação dos materiais em situação 

onde elementos são submetidos a condições de 

carregamento em bloco de sequência crescente e 

decrescente. 

1.1 O PROBLEMA DE FADIGA DE MATERIAIS 

A confiabilidade e segurança de componentes e estruturas mecânicas têm ganhado cada vez mais 

relevância devido a necessidade das empresas de corresponder às expectativas de seus usuários, ao 

avanço das técnicas aplicadas a confiabilidade como a FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) e a 

FTA (Fault Tree Analysis), que tem suas aplicações voltadas para a melhoria de um produto, detecção 

e bloqueio das causas de falhas potenciais, e a maior regulamentação dos setores. A compreensão da 

degradação dos materiais devido à fadiga é crítica em inúmeras aplicações quando se pretende garantir 

a confiabilidade em longo prazo de um componente ou estrutura (Post & Case, 2008). 

Toda esta preocupação se justifica pelo fato de que falhas podem causar grandes perdas 

econômicas, danos ambientais e podem até comprometer vidas humanas. A fadiga em materiais é 

causada por ciclos de carregamentos e descarregamentos repetidos, com tensões inferiores ao limite de 

resistência à tração ou ao limite de escoamento para uma carga estática do material em questão, sendo 

assim, quando componentes estruturais estão submetidos a tensões cíclicas, haverá um acúmulo de 

pequenos danos a cada ciclo de tensão e, no somatório desses danos ao longo do tempo a integridade 

física deste componente ficará comprometida, devido à ciclagem continua. Macroestruturalmente este 

acúmulo de dano conduz a formação de trincas que se propagam levando o material à falha (Rocha, 

2005). Neste contexto, a análise do efeito da fadiga em um componente torna-se então um fator 

importante e deve ser levado em conta nos projetos de estruturas e componentes submetidos à tensões 

cíclicas. 

Na ocorrência de falhas em carregamentos estáticos, observa-se uma grande deformação, dado as 

tensões aplicadas ultrapassarem ao limite de escoamento do material, sendo assim, a peça é substituída 

antes da fratura ocorrer. Portanto, muitas das falhas estáticas são precedidas de avisos visíveis. Tal fato 

pode ou não acontecer numa falha por fadiga. O dimensionamento e projetos quanto a evitar falhas 

estáticas é relativamente simples para materiais simples, uma vez que o conhecimento existente hoje 

em dia é extenso e detalhado. No caso do dimensionamento quanto à fadiga, sendo um fenômeno 

muito mais complicado, apenas compreendido parcialmente se tornando desafiador. 

A falha por fadiga é de natureza frágil, mesmo em materiais dúcteis, no sentido de que existe 

muito pouca, se alguma, deformação plástica generalizada associada com falha. O processo ocorre 
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pela iniciação e propagação de trincas, e em geral a superfície de fratura é perpendicular à direção de 

uma tensão de tração aplicada (Callister, 2002). 

O conceito de fadiga surgiu e começou a ser estudado durante a Revolução Industrial do século 

XIX. Nessa época devido a novidade dos acontecimentos e a falta de conhecimento era considerada 

um fenômeno de fratura frágil que ocorria após a aplicação de um número elevado de ciclos de 

carregamento alternados onde um simples carregamento de magnitude constante não causava qualquer 

dano. No século XIX, a fratura por fadiga era considerada um mistério, uma vez que não apresentava 

qualquer deformação visível (Schijve, 2003). 

As linhas de transmissão, na maioria das vezes, são caracterizadas pelas suas grandes estruturas e 

grandes distâncias percorridas. Devido a este fato, estão altamente expostas à influência exercida pelo 

meio ambiente, por exemplo, os ventos, chuvas, calor, pressão etc. A ocorrência de ventos provocam 

vibrações aleatórias nos cabos de transmissão. Sendo estas vibrações causadas pelos ventos, ou 

vibrações eólicas, a principal fonte de energia mecânica geradora de tensões cíclicas nos cabos 

condutores e, por consequência, fonte geradora do processo de fadiga. 

O processo de fadiga nos cabos condutores esta relacionado a uma série de variáveis, tais como: 

geometria do grampo de suspensão, variação na carga de esticamento do cabo (carga média), carga de 

aperto no grampo, carregamentos provocados por vibrações eólicas, etc. Portanto, do peso da 

influência de cada variável, cabos sob condições de carregamentos dinâmicos idênticos podem romper 

em períodos completamente diferentes. 

Para se compreender melhor o processo de falha por fadiga dos materiais, deve-se realizar 

inúmeros e variados ensaios tais como análises macroscópicas de falhas, composição química, 

levantamento da curva S-N, ensaios de tenacidade à fratura entre outros. Dos tipos de ensaios citados o 

mais comum e talvez o mais popular seja o levantamento da Curva de Wöhler ou curva S-N do 

material (este tópico é melhor descrito na seção 2.4.1). Inúmeros avanços na construção deste tipo de 

curva foram feitos ao longo do tempo, um deles é a consideração de que as curvas S-N seguem um 

perfil mais probabilístico e menos determinístico. Portanto para se obter resultados significativos, 

vários ensaios devem ser realizados afim de aumentar a amostragem e consequentemente a 

confiabilidade dos dados. Os valores obtidos são tratados estatisticamente, pois mesmo com amostras 

padronizadas, o resultado mostra uma dispersão dos valores (Souza, 1995).  

Levando em consideração este aspecto não determinístico ao se estimar a vida útil de um cabo 

condutor e o alto custo financeiro associado à obtenção de dados confiáveis a respeito, os fabricantes 

não costumam fornecer, ao engenheiro de linhas de transmissão, informações relativas à resistência a 

fadiga dos cabos condutores. 

Por outro lado, a quantificação da influência de cada uma destas variáveis é possível e pode levar 

ao desenvolvimento de novas técnicas de projeto e planos de manutenção mais apropriados. Estas 

ações podem minimizar os riscos de falhas e os custos de novas linhas de transmissão. Nesse aspecto, 
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a identificação da influência desses fatores pode ser mais bem estudada por meio de testes acelerados 

em laboratório a um custo relativamente baixo. 

Os procedimentos recomendados pelo Comitê de Estudos 22 do grupo de trabalho 04 – WG -

22/04(CIGRÉ, 1985) utilizados em projetos de linhas de transmissão visam à avaliação da vida de 

fadiga em cabos condutores de energia elétrica. O WG-22/04 leva em consideração o uso de uma 

metodologia para estimativa da vida útil do cabo, utilizando basicamente a teoria de acúmulo de dano 

de Palmgren-Miner (1945) associada à curva S-N do conjunto grampo-cabo. A validação desta 

metodologia não é uma tarefa trivial, pois além de depender das constatações em campo, das 

amplitudes de vibração à que o cabo foi submetido, não existe um controle rigoroso dos outros 

parâmetros que também influenciam na vida do cabo.  

Ainda não se tem conhecimento de estudos consistentes que validam esta metodologia. Deste 

modo na tentativa de validar esta metodologia, seria necessário criar em laboratório testes acelerados 

com condições de carregamento mecânico semelhantes aos causados em condições reais que são 

intrinsecamente aleatórias. Porém, primeiramente é necessário construir o conhecimento. Para isso o 

primeiro passo seria avaliar o efeito de diferentes sequências de carregamentos periódicos com 

amplitudes distintas. Isto permitiria uma primeira avaliação das estimativas obtidas com o uso da 

teoria de acúmulo de dano de Palmgren-Miner (1945), mas também as estimativas fornecidas por 

outros modelos de acúmulo de dano. É com este pensamento que surgiu a motivação e o interesse na 

realização deste projeto. 

1.2 OBJETIVO 

1.2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 O presente trabalho é de natureza experimental e visa apresentar uma contribuição sobre o estudo 

da vida útil de cabos condutores de energia elétrica, tendo como referência à análise da resistência a 

fadiga do conjunto cabo/grampo, sob condições de carregamento em blocos e sequência crescente e 

decrescente. Em particular, este trabalho visa confrontar a atual metodologia de cálculo da vida 

remanescente de condutores aéreos, adotada pelos projetistas de linhas de transmissão, com os dados 

experimentais obtidos em laboratório para montagem do cabo IBIS com o grampo de suspensão 

mono-articulado. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Complementar o estudo prévio realizado Murça, L. B. na dissertação de mestrado “Um estudo 

experimental do efeito da sequência de carregamento sobre a resistência à fadiga de cabos condutores” 
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na tentativa de confirmar e esclarecer a tendência observada de resistência à fadiga diferenciada para 

sequências crescentes e decrescentes de carregamento; 

Determinar a dispersão na totalidade dos resultados obtidos em ambos os trabalho na tentativa de 

esclarecer melhor as ocorrências de falhas nos condutores, elementos básicos que compõem o sistema 

de distribuição e transmissão aéreo de energia elétrica no Brasil. 

1.3 ESTADO DA ARTE 

O estado da arte visa apresentar ao leitor uma visão cronológica dos acontecimentos e estudos 

desenvolvidos ao longo do último século no tema relacionado à fadiga de cabos condutores.  

No ano de 1920 se tem o primeiro indicio do estudo em relação à vibração em linhas de 

transmissão com George H. Stockbridge, que trabalhava na época com engenheiro na Southern 

Califórnia Edison, fazendo um estudo relacionado ao amortecimento de vibrações em linhas de 

transmissão, criando um amortecedor de vibração obtendo sua patente em 3 de Julho de 1928. 

Em 1926, Theodore Varney descreveu testes feitos a partir de um gravador gráfico para mostrar a 

vibração nas linhas de transmissão sobre varias condições de velocidade do vento e da tensão do cabo 

condutor. Neste estudo Varney desenvolveu equações para determinar a velocidade de propagação de 

uma onda transversal ao longo do condutor, equações para encontrar o comprimento de onda da 

vibração, e equações para determinar a frequência de vibração causada por vórtices formados no 

condutor sujeitos a corrente de ar. No ano de 1933 Nefzger continuou o estudo iniciado por Varney 

validando seus resultados. 

 A CIGRÉ em 1953 criou o grupo de estudos do sub-comitê SC-06 para Investigação das causas 

de danos, em linhas de transmissão, em decorrência de vibrações eólicas.  

Zetterholm, apresentou estudos mais aprofundados acerca do relatório 213 pelo sub-comitê SC-06 

da CIGRÉ no ano de 1960.  Em seu trabalho Zetterholm tabulou para diversos tipos de condutores, 

valores de tensão de esticamento abaixo da qual o condutor não estaria sujeito a dano. Definia 

parâmetros para projeto como a EDS (Everyday Stress), que corresponde à maior carga de tração à 

qual um condutor pode ser submetido na temperatura de trabalho pré-estabelecida, e é definida em 

valor percentual da carga de ruptura à tração do condutor. 

No ano de 1965 Poffenberger e Swart, desenvolveram uma solução analítica que define a relação 

entre o deslocamento e a flexão sofrida pelos fios de cabos condutores. Essa relação depende da tensão 

no cabo condutor, do comprimento do cabo de grampo a grampo e a sua rigidez a flexão. Esse foi um 

passo fundamental para o desenvolvimento de teorias de durabilidade de cabos baseadas no uso de 

propostas mais modernas no âmbito da fadiga de metais. 

Fricke Jr e Rawlins – fizeram os primeiros estudos (no laboratório e em campo) que comprovaram 

a importância da fadiga por fretting em condutores devido à vibração eólica no ano de 1968. 
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Constataram marcas características nos fios que originavam trincas que, por sua vez, se propagavam 

originando a ruptura dos fios. Salto importante no estudo da evolução do dano em condutores devido 

ao fretting. Como solução, propuseram uma superfície de proteção entre o cabo e o grampo. A 

variação mais conhecida desse tipo de grampo é o tipo AGS. 

No ano de 1970, Moecks fez várias fotos de análises metalográficas para estudar a falha de cabos 

ACSR devido ao desgaste por fretting, confirmando a “corrosão friccional” nos cabos encordoados. 

Dulhunty apresentou um trabalho em que fotos de fios quebrados próximos ao ponto de fixação 

dos amortecedores, indicavam claramente que as marcas de fretting eram os pontos de início das 

trincas nos fios de alumínio de condutores do tipo ACSR no ano de 1971. 

No ano de 1978 a IEEE elaborou a metodologia para cálculo da severidade de vibração eólica em 

condutores. Esta metodologia sugere que a amplitude de flexão não pode ultrapassar o limite de fadiga 

do material em mais de 5% do total de ciclos e de que apenas 1% do total de ciclos poderá ultrapassar 

1,5 vezes o limite de fadiga. Além disso, a IEEE considera que em nenhum ciclo da história de 

carregamentos a tensão (σa) poderá alcançar 2 vezes o limite de fadiga.  

Claren introduziu o conceito H/w para determinação da tensão mecânica em condutores no ano de 

1978, onde H representa a carga de esticamento do cabo e w sua densidade linear. Este parâmetro 

ainda é utilizado por muitos projetistas mesmo sendo alvo constante de controvérsias. 

No ano de 1979 Rawlins apresentou uma extensa revisão do processo de iniciação e propagação de 

trincas em fios de condutores. Correlacionando os valores de resistência à fadiga com os dados de 

amplitude de vibração medidos em campo. Com isto Rawlins acabou por reconhecer a dificuldade de 

completo entendimento do fenômeno devido ao complexo estado de tensões no contato mecânico 

aliado a um desgaste superficial provocado pelo fretting entre os fios. 

Em 1979 o EPRI elaborou uma metodologia para cálculo da severidade de vibração eólica em 

condutores. Sugerindo valores máximos de amplitude de flexão e de amplitude de tensão, definidos 

como limites de resistência, para vários tipos de condutores. Caso esses patamares de amplitude fosse 

ultrapassados a integridade do cabo estaria condenada pelo critério de fadiga.  

No mesmo ano a CIGRÉ com o Grupo de Trabalho 04 do Comitê de Estudo 22 apresentou 

recomendações para a avaliação da resistência à fadiga de condutores demonstrando graficamente que 

a resistência em fadiga de metais sob condições de fretting era substancialmente reduzida com relação 

à condição sem o fretting. 

Ramey e Townsend a partir de trabalho publicado em 1981, afirmaram que o fretting é o 

parâmetro mais importante na identificação da localização da quebra do fio e, é também, o maior 

parâmetro para determinar o número de ciclos que causará esta quebra, para um dado nível de 

amplitude. 
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No mesmo ano Ramey e Silva realizaram uma série de testes em laboratório para avaliar a 

eficiência da redução da amplitude de vibração na vida à fadiga de cabos condutores. A grande 

inovação foi o uso de sensores LVDT (Linear Voltage Displacement Transducer) para medir a rotação 

do condutor permitiu a monitoração cronológica das falhas nos fios. Os resultados mostraram que, a 

redução na amplitude de vibração dos cabos aumentava a vida em fadiga consideravelmente. Assim os 

autores sugeriram que o uso de amortecedores capazes de reduzir os níveis de vibração eólica nos 

cabos, poderia ser uma forma eficiente de conter o dano por fadiga. 

Em 1985 a CIGRÉ criou o Guia de Testes de Resistência de Condutores Montados em Grampos 

(GT-WG 04 SC 22). Neste guia relatou-se que o efeito do fretting ocorre nos fios das camadas 

adjacentes do condutor e entre os fios externos do condutor, na superfície de contato com o grampo ou 

ponto de restrição, ou seja, nos acessórios de linhas de transmissão. Elaborado também as 

metodologias para avaliação da vida remanescente em condutores considera o efeito acumulativo dos 

ciclos de vibração utilizando a regra de Miner (Miner, 1945). 

Ramey realizou importantes estudos experimentais para o levantamento de curvas S-N de cabos 

condutores no ano de 1986. No estudo, foi observado o aumento da dispersão de dados para níveis de 

tensão mecânica de ensaio mais baixos. 

Preston observou uma relação entre o raio de curvatura do grampo de suspensão o os níveis de 

tensão mecânica no condutor no ano de 1986 chegando a conclusão que quanto maior o raio de 

curvatura do grampo, menor eram os níveis de tensão registrados e por consequência maior era a 

resistência em fadiga do condutor. Verificaram também que os fios se rompiam na região de contato 

do cabo com o grampo, onde havia o desgaste por “fretting” e que a maior parte dos fios rompidos 

pertenciam à camadas intermediárias (cerca de 75%). 

No ano de 1988 a CIGRÉ apresentou os princípios básicos e os efeitos do mecanismo do fretting 

em cabos encordoados. Relatou-se que o aparecimento de Al2O3 (devido ao desgaste do alumínio e 

seu contato com o ar) na região de fretting indicaria operação da linha em níveis perigosos de 

vibração. 

Hardy e Brunelle apresentaram em 1991 os princípios básicos do dimensionamento e análise de 

vibrações eólicas sobre cabos condutores utilizando o vibrógrafo PAVICA. A principal análise feita 

foi quanto à probabilidade de falha do cabo quando utilizado o método da CIGRÉ, demonstrando ser 

esse muito conservativo em ambos os experimentos executados. 

No ano de 1993 Gopalan propôs experimentos alternativos para execução de testes de vibração em 

laboratório que diminuíam o custo e o tempo de ensaio. 

Hardy e Dyke desenvolveram no ano de 1994 importantes conclusões a respeito de vibrações 

eólicas. Entre elas: 

1 A frequência e a amplitude da vibração são independentes a correntes de ar paralelas; 
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2 A turbulência colabora significativamente na atenuação da vibração do condutor. 

3 Altos índices de EDS aumentam a sensibilidade a vibrações. 

4 O uso de espaçadores anti-vibração “damping spacers” foi de grande benefício no controle das 

vibrações eólicas, porém não surtiu muito efeito no caso de vibrações induzidas por esteiras 

turbulentas. 

Em 1995, Zhou elaborou uma série de experimentos com o objetivo de comparar o 

comportamento à fadiga do fio quando testado isoladamente e quando testado em conjunto com o 

cabo. Já no ano seguinte mostrou que os testes de fadiga nos fios mostraram que as zonas em contato 

eram divididas em uma zona de adesão, sem desgaste, e uma zona de escorregamento, com perda de 

material. O tamanho destas zonas dependia das condições de carregamento aplicadas ao fio. Observou 

que maiores amplitudes da carga de fadiga provocavam um crescimento da zona de escorregamento e, 

uma consequente redução na vida à fadiga do fio. As trincas invariavelmente tinham início nas zonas 

de escorregamento. 

Papailiou no ano de 1997 tentou estabelecer modelos numérico-analíticos capazes de retratar o 

problema dinâmico em cabos. 

Em 2002 Cardou, concluiu que o uso da regra de Palmgren-Miner para um contexto de vibração 

de cabos condutores é mais satisfatória que o uso da metodologia EPRI. 

Goudreau apresentou em 2003 os resultados de testes de fadiga no qual seu histórico de 

carregamento aplicado ao condutor seguiu uma aproximação da distribuição de Rayleigh.  

No ano de 2006, Henriques desenvolvimento da bancada de ensaios mecânicos à fadiga de cabos 

condutores da Universidade de Brasília. Salto importante para a investigação do fenômeno no Brasil. 

Em 2009 Bellorio desenvolveu, na Universidade de Brasília, um extenso trabalho de revisão sobre 

critérios de fadiga sobre cabos condutores (UnB). 

No ano seguinte Hortêncio desenvolveu, na Universidade de Brasília sua tese de mestrado 

objetivando fazer uma revisão sobre os critérios de fadiga para cabos condutores de energia e uso de 

metodologia para estimativa de sua vida remanescente. 

No ano de 2010 Fadel concluiu sua tese de doutorado investigando os efeitos de tracionamento dos 

condutores sobre a vida em fadiga dos mesmos. 

 Finalmente no ano de 2011 Murça realizou um estudo experimental do efeito da sequência de 

carregamento sobre a resistência à fadiga de cabos condutores. 
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1.4 ESTADO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO NO BRASIL 

No projeto de linhas de transmissão busca-se atender aos requisitos de planejamento do sistema, 

ou seja, deseja-se que uma determinada potência seja transmitida em regime normal de operação, com 

determinados níveis de tensão, ao menor custo final, com baixo impacto ambiental e social, altos 

índices de confiabilidade, atendendo a requisitos técnicos elétricos e mecânicos. 

Com isso, serão apresentadas características básicas das linhas de transmissão existentes referindo-

se principalmente aos custos totais e parciais por unidade de comprimento, sendo estes custos um fator 

importante para o estudo e projeto de cabos condutores. 

A figura a seguir apresenta o Sistema Interligado Nacional (SIN), com suas principais linhas 

existentes e planejadas no país.  

 

Figura 1 - Diagrama geral da rede de linha de transmissão do SIN - Sistema Interligado Nacional (EPE 

– Plano Decenal 2019) 

Com o intuito de apresentar a importância dos cabos condutores no projeto financeiro de uma 

linha de transmissão, é apresentado na Tabela 1 o resumo dos custos totais e parciais das principais 

linhas da Rede Básica construídas nos últimos anos.  
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De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a rede básica dos sistemas 

elétricos interligados é constituída por todas as subestações e linhas de transmissão em tensões de 230 

kV ou superior, podendo ser incluídos ativos em tensão inferiores a 230kV desde que interliguem 

áreas de mercado ou sejam considerados relevantes para operação dessa rede. 

Os valores da Tabela 1 são valores médios obtidos a partir dos orçamentos dos vários contratos de 

concessão, sendo efetuada atualização de acordo com as taxas mensais do IPCA.  

A análise desses custos médios nos permite de uma maneira geral obter uma visão da composição 

dos custos dos principais níveis de tensão de linha de transmissão que atualmente estão sendo 

construídas no Brasil. Porém, se existe a necessidade de orçamentos mais detalhados e de maior 

exatidão, devem ser utilizados os custos de referência da ANEEL, os quais permitem diferenciar os 

custos das linhas de transmissão segundo suas características principais, tais como composição de 

feixes condutores, bitolas, tipos de estruturas, regiões do país etc. (Prospecção e hierarquização de 

inovações tecnológicas aplicadas a linhas de transmissão – 2010) 

Tabela 1 - Custo por nível de tensão dos principais componentes das linhas de transmissão (R$/Km) – 

(Prospecção e hierarquização de inovações tecnológicas aplicadas a linhas de transmissão 

– 2010) 

Tensao 

230 kV 

CD % 500 kV CS % 500 kV CD % 

± 600 kV 

cc % 

Projeto 7.955,77 1,86 4.178,87 0,78 6.371,96 0,49 1.816,84 0,24 

Levant. Topográfico 2.123,20 0,50 3.228,46 0,60 4.036,16 0,31 2.578,94 0,35 

Sondagens 2.099,86 0,49 917,13 0,17 2.758,38 0,21 1.067,36 0,14 

Meio Ambiente 12.450,04 2,91 12.721,14 2,38 35.088,79 2,70 37.023,15 4,97 

Total Engenharia 24628,87 5,76 21045,6 3,93 48255,29 3,72 42486,29 5,71 

Suporte Estruturas 54.770,45 12,82 83.513,50 15,61 239.535,30 18,46 98.783,16 13,27 

Suporte Fundação 6.073,78 1,42 4.169,15 0,78 6.175,19 0,48 4.273,68 0,57 

Cabo Condutor 151.605,85 35,47 167.218,49 31,25 393.253,40 30,30 291.905,30 39,21 

Cabo para-raios 8.523,54 1,99 16.551,71 3,09 20.005,43 1,54 15.877,89 2,13 

Contrapesos 1.324,34 0,31 6.769,79 1,27 5.738,43 0,44 1.825,46 0,25 

Ferragens cadeias 41.958,60 9,82 12.724,40 2,38 38.001,98 2,93 19.146,14 2,57 

Isoladores 8.302,97 1,94 15.189,07 2,84 30.468,09 2,35 21.247,13 2,85 

Espaçador (amortec) 7.318,51 1,71 5.157,27 0,96 4.478,30 0,35 8.014,73 1,08 

Acessórios 2.692,32 0,63 10.454,51 1,95 5.762,08 0,44 20.282,11 2,72 

Total Material 282570,36 66,12 321747,89 60,14 743418,2 57,28 481355,6 64,65 

Faixa de Servidão 13.055,49 3,05 23.638,68 4,42 104.392,50 8,04 20.751,58 2,79 

Execução fundações 25.396,09 5,94 74.150,78 13,86 209.915,20 16,17 57.486,32 7,72 

Montagem e suportes 39.580,60 9,26 37.139,06 6,94 94.255,40 7,26 42.915,39 5,76 

Instalação cabos e 

Acess. 10.962,41 2,56 35.803,95 6,69 41.407,94 3,19 56.952,63 7,65 

Instal. Contrapeso  1.211,13 0,28 4.070,01 0,76 18.418,96 1,42 5.893,68 0,79 

Total Const. e Mont. 90205,72 21,11 174802,48 32,67 468390 36,09 183999,6 24,71 

Administr e Fiscaliz. 8.439,65 1,97 10.734,44 2,01 22.507,30 1,73 23.219,31 3,12 

Eventuais 21.543,94 5,04 6.690,87 1,25 15.270,85 1,18 13.473,68 1,81 

TOTAL GERAL 427388,54 100,00 535021,28 100,00 1297841,64 100,00 744534,48 100,00 
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A Tabela 1 demonstra que o cabo condutor corresponde a em torno de 35,0% da composição dos 

custos das linhas de transmissão, sendo assim, esse de fundamental importância para a mesma. Vale 

ressaltar que neste valor não esta incluso o custo das supervisões das linhas de transmissão, que é uma 

atividade arriscada, que exige equipes especializadas sendo assim, envolvendo também um custo 

elevado. Os cabos condutores empregados para estimativas orçamentárias das linhas de transmissão 

adotam como padrão o condutor de alumínio com alma de aço. 

A precificação do cabo condutor quanto ao custo de aquisição baseia-se no peso por quilômetro de 

linha, que varia com o tipo de cabo, área de seção transversal, formação do cabo e número de sub-

condutores de fase. Com relação ao custo de instalação do cabo condutor, ele também é dado em 

termos globais por quilômetro de linha, abrange o lançamento, nivelamento e grampeamento do cabo, 

e a instalação das cadeias de isoladores e outros acessórios, tais como: amortecedores, espaçadores-

amortecedores, conjuntos de emenda, luvas de reparo e outros. É determinado pela aplicação do 

percentual de 15% sobre o valor de aquisição dos cabos condutores. 

Conforme proposto no livro prospecção e hierarquização de inovações tecnológicas aplicadas a 

linhas de transmissão a Fórmula 1pode ser utilizada para estimar o custo de aquisição de cabos 

condutores. 

            
  

  
                               

 

  
                                  

  

  
  (1) 

onde     é o número de sub-condutores do sistema. 

Tendo em vista as altas multas aplicadas as empresas de geração e transmissão de energia elétrica 

em casos de indisponibilidade, as grandes despesas geradas na ação de reparar os danos ocorridos nas 

linhas, um estudo que visa fornecer dados quanto à duração dos cabos condutores de energia é de 

fundamental importância. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo visa fornecer ao leitor os subsídios 

teóricos para um melhor entendimento do problema 

de fadiga em cabos condutores e teorias de previsão 

de vida com dano à fadiga acumulada. O capítulo traz 

uma revisão sobre fadiga, o estado da arte das teorias 

de previsão de vida no formato de linha to tempo e 

uma abordagem conceitual dos fatores que 

influenciam na vida remanescente dos cabos 

condutores sobre influência eólica. 

2.1 INTRODUÇÃO 

A palavra fadiga, que vem do latim “fatigare”, significa “cansar, estar cansado”, é designada para 

falhas de materiais que sofreram carregamentos cíclicos. A história da fadiga se iniciou com o alemão 

W. A. J. Albert, que em 1829 que publicou o primeiro resultado de teste de fadiga conhecido (Schutz, 

1996). Para tal, Albert construiu uma máquina de ensaios para avaliar à fadiga as correntes de um 

transportador que falhara em serviço. 

August Wöhler, porém foi o primeiro a fazer uma investigação sistemática sobre a fadiga medindo 

as cargas de serviço de eixos ferroviários com medidores de deflexão auto desenvolvidos e aplicar 

carregamentos de torção e flexão rotativa, durante o período de 1858 e 1870, em Berlim. Ao usar 

diagramas tensão-vida (curvas S-N), Wöhler mostrou como a vida à fadiga diminui com o aumento 

das amplitudes de tensão e que abaixo de uma certa amplitude de tensão, o eixo não apresentava 

fratura (Schutz, 1996). 

O processo de fadiga do material está associado com a falha parcial ou total deste material quando 

submetido a esforços de natureza cíclica. A ASTM (American Society for Testing and Materials) em 

sua norma ASTM STP E1823, define que: “Fadiga é um processo de alteração estrutural permanente, 

progressivo e localizado, que ocorre em um material sujeito a condições que produzem tensões ou 

deformações cíclicas em um ponto ou em vários pontos, e que pode culminar em trincas ou em uma 

fratura completa após um número suficiente de variações de carga”. 

A fratura por fadiga é provocada pela nucleação e propagação de uma ou mais trincas que surgem 

em um componente sujeito a tensões dinâmicas. O processo de fadiga pode ser dividido em quatro 

fases: nucleação da trinca, crescimento microscópico da trinca, propagação estável ou controlada da 

trinca e propagação instável final. 

A fadiga pode ser dividida em relação ao número de ciclos de carregamentos que um material 

pode suportar até falhar. Em casos onde o material suporta mais de 10³ ciclos, estamos na presença de 

fadiga a elevado número de ciclos, ou High Cycle Fatigue (HFC). Em situações opostas, onde ocorre a 

fadiga a baixo número de ciclos, ou Low Cycle Fatigue (LCF), é causada por um número de ciclos 

inferior a 10³. Temos que a HFC está relacionada a deformações relativamente pequenas, sendo estas 
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principalmente elásticas. A LCF é normalmente acompanhada de quantidades significativas de 

deformações plásticas (Dowling, 2007). 

As propriedades de fadiga são um parâmetros importantes para a caracterização dos materiais e 

fornecem subsídios para estimar ou prever a vida de componentes estruturais no âmbito da engenharia 

(ASM Handbook, 2002). 

Devido à suas características de fácil usinabilidade, alta condutividade térmica, mecânica, entre 

outros, os metais são os materiais mais extensivamente utilizados na engenharia. Desta forma, foram 

eles também, os primeiros materiais a serem amplamente estudados em todos os campos de pesquisa. 

O aço foi o primeiro material a ter suas propriedades de fadiga extensivamente estudadas. Porém, 

com o passar dos anos e com a vinda da Revolução Industrial, houve a necessidade de se avançar com 

o conhecimento em relação a outros tipos de mateis. Com a vinda das guerras mundiais e o avanço da 

engenharia aeronáutica, o alumínio passou a ser foco, obtendo seu lugar nos estudos e passando a ser 

exaustivamente estudado. 

Na área de transmissão de energia elétrica, esses dois metais, aço e alumínio, são responsáveis pela 

transmissão da maior parte de energia gerada em grandes usinas ao redor do mundo. Sendo que a outra 

parte fica por conta de cabos condutores de cobre e outras ligas metálicas. 

Sendo assim, considerando seu alto custo e a fim de se evitar o comprometimento do fornecimento 

de energia elétrica à população, e consequentemente, prejuízos e danos às empresas fornecedoras e 

geradoras de energia, o cabo condutor exige cuidadosa manutenção preventiva e preditiva por ser um 

componente mecânico sujeito a esforços repetitivos ao longo do tempo podendo falhar 

catastroficamente. Portanto, entender a fadiga dos metias é também, em parte, compreender o 

comportamento de estruturas tão complexas quanto às linhas de transmissão e seus componentes. 

2.2 DESCRIÇÃO HISTÓRICA DA EVOLUÇÕ DO CONCEITO DE DANO POR 
FADIGA 

A maioria dos componentes de engenharia está sujeita a carregamentos cíclicos de amplitude 

variável e o dano por fadiga é uma das principais formas de falha de estruturas. O dano causado pela 

fadiga aumenta com o número de ciclos aplicados de forma cumulativa, que pode levar a fraturas. 

Desde a introdução do conceito, este tema vem recebendo cada vez mais atenção. Como resultado, 

vários modelos de acúmulo de dano foram desenvolvidos. A fim de prover uma revisão detalhada 

sobre o assunto os modelos serão apresentados utilizando-se de uma linha do tempo, para facilitar a 

visualização e compreensão do tema.  

No ano de 1924, Palmgren introduziu pela primeira vez o conceito de soma linear de danos por 

fadiga. 
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Em seguida no ano de 1933 Frenchl foi o primeiro a relatar sobre a significante investigação do 

efeito da tensão sobre o limite de resistência a fadiga. 

Em 1937 Langer propôs pela primeira vez separar a processo de dano por fadiga em dos estágios 

de trinca, iniciação e propagação. No ano seguinte Kommers sugeriu utilizar o limite de resistência 

como uma medida de acúmulo de dano. 

Em 1945 Miner foi o primeiro a representar o conceito da regra de dano linear na forma 

matemática. 

Machlin propôs uma teoria de acúmulo de dano baseado na matalurgia do material no ano de 

1949, que é basicamente outra forma da regra de dano linear. 

Coffin expressou em 1856 a regra de dano linear em termos da faixa de deformação plástica, que é 

relacionada com a vida em fadiga através da relação de Coffin-Manson. 

No ano de 1948 Richart e Newmark na tentativa de sanar as deficiências associadas à regra de 

dano linear, introduziram o conceito de curva de dano (Diagrama D-r) e especularam que as curvas 

deveriam ser diferentes para diferentes níveis de  tensão. 

Marco e Starkey propuseram em 1954 a primeira teoria de dano não linear dependente da carga, 

representada por uma relação de potência. De acordo com a Figura 2, cálculos baseados nessa teoria 

resultam em dano maior que 1 para sequências de carregamento L-H e dano menor do que 1 para 

sequências de carregamento H-L 

 

Figura 2 - Representação esquemática do dano versus razão de ciclos para a teoria de Marco-Starkey 

(Fatemi, 1998  - modificado) 

No ano de 1955, Henry deduziu a correlação de que o limite de resistência a fadiga poderia ser 

usada como parâmetro de medida para dano acumulado, sendo essa a primeira correlação deduzida. 
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Gatts deduziu de uma segunda forma a correlação de que o limite de resistência a fadiga  poderia 

ser usada como parâmetro de medida para dano acumulado no ano de 1961. 

No mesmo ano Bluhm deduziu de uma terceira forma a correlação onde o limite de resistência a 

fadiga poderia ser usado como parâmetro de medida do dano acumulado. 

Corten e Dolan, em 1956 se basearam na modificação do diagrama S-N. Propõe simplesmente a 

rotação no sentido horário da linha original S-N até o ponto correspondente ao maior nível de tensão 

na história de carga. 

No ano de 1959 Frudenthal e Heller se baseando-se na modificação do diagrama S-N, propuseram  

simplesmente a rotação no sentido horário da linha original S-N até o ponto em que o nível de tensão 

corresponde a uma vida à fadiga de     -    . 

Grover em 1960 considerou as razões de ciclos em dois estágios separados no processo de dano à 

fadiga com amplitude de carga constante, seguindo o conceito de Langer. O primeiro estágio se 

baseava no dano até o inicio da trinca e o segundo estágio se baseava no dano pela propagação da 

trinca. Esta abordagem de dano linear em dois estágios melhorou as deficiências em relação a regra de 

dano linear, conseguindo manter a simplicidade da formulação matemática (Fatemi & Yang). 

No ano de 1966 Manson propôs a regra de duplo dano linear. O gráfico da Figura 3 ilustra a regra 

de duplo dano linear aplicado em um carregamento H-L em duas etapas de nível de carga. 

 

 

Figura 3 - Ilustração da regra de duplo dano linear para sequências H-L em dois níveis de carga 

(Fatemi, 1998  - modificado) 

No ano de 2003, Mansur propôs uma regra para o cálculo de acúmulo de dano, na qual a história 

de tensões experimentadas passa a ter influência no cálculo do dano acumulado por fadiga. 
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Finalmente em 2007 Castro propôs que o dano acumulado é fornecido pela soma de danos parciais 

ocorridos anteriormente, os quais foram ocasionados pelos carregamentos cíclicos a que o material foi 

submetido. 

2.3 A FÓRMULA DE POFFENBERGER-SWART PARA ESTIMAR TENSÕES EM 
CABOS CONDUTORES 

Em 1965 uma solução analítica para a quantificação dos níveis de tensão mecânica 

experimentados por condutores submetidos à movimento alternados foi desenvolvida por Poffenberger 

e Swart (P-S). Em sua abordagem P-S faz uma analogia entre um cabo e uma viga engastada com o 

objetivo de mostrar a relação de dependência de parâmetros como tensão dinâmica de flexão e da 

amplitude de flexão levando em consideração fatores como: módulo de elasticidade, tração aplicada 

no condutor e sua rigidez à flexão. 

Outro fator importante na solução analítica de P-S foi a escolha em se realizar a medição no ponto 

a 89 mm. Este ponto é utilizado na tentativa de reduzir os erros de medição uma vez que braços de 

medição com grandes comprimentos resultam nesse tipo de erro. 

2.3.1 HISTÓRICO 

Em 1941 G. B. Tebo, da comissão de Energia Hidroelétrica de Ontário – Canadá, introduziu o 

conceito de deslocamento diferencial. Utilizou um transformador diferencial a fim de medir o 

deslocamento devido à vibração, a 89mm (3,5”) do grampo de suspensão, sendo o transdutor de 

deslocamento fixado no grampo de suspensão. 

Em 1965 a atual IEEE (Institute of Eletrical and Electronic Engineers), organizou a formação de 

um grupo para investigar o problema de medição das vibrações em cabos de transmissão. Assim, em 

1964 o grupo de trabalho (Task Force) recomendou que o método do deslocamento diferencial, ou de 

amplitude de flexão fosse adotado. Buscou-se assim avaliar essa metodologia experimentalmente. 

Em 1963, Edwards e Boyd criaram um instrumento para realizar medições de vibração em cabos 

de transmissão de linhas-vivas. Tendo como parâmetro os dados obtidos deste trabalho, Rawlins 

realizou experimentos para comparar as medições de deslocamento diferencial com as medições de 

extensômetros para diferentes níveis de tração e frequência. 

Em suas observações, pode-se verificar que a relação entre o deslocamento diferencial e a 

deformação do condutor era afetada pela tração, mas não pela frequência no condutor, resultados 

também corroborados por Fadel, 2010. Edwards persistiu realizando testes experimentais para outros 5 

tipos de condutores, e também uma configuração utilizando armadura pré-formada, confirmando mais 

uma vez que a frequência não exercia influência, e que essa afirmação também seria válida para cabos 

com armaduras pré-formadas. 
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A partir destes dados considerou-se que fatores como diâmetro individual dos fios e a rigidez do 

condutor eram importantes para a relação entre a deformação e o deslocamento diferencial. Além 

disso, as curvas que relacionavam a deformação com o deslocamento diferencial apresentavam não 

linearidades para níveis elevados de deslocamento. 

Utilizando os princípios da teoria da elasticidade e da mecânica clássica, Poffenberger-Swart,1945 

definiu a relação entre o deslocamento e a deformação, considerando este fenômeno um problema 

estático, pois desta forma seria mais claro seu significado físico. 

Para solucionar este problema, Poffenberger baseou-se na curva de deflexão do cabo, tendo em 

vista que a segunda derivada da curvatura correspondente ao momento fletor dividido pela rigidez à 

flexão. Segundo ele, com medições de amplitude e frequência seria possível obter uma aproximação 

do comprimento, mas ainda como o grau de fixação do suporte é desconhecido, não seria suficiente. 

O equipamento utilizado por Poffenberger para medir amplitudes era fixado rigidamente no 

grampo de suspensão, assim era previsto que seu braço de sustentação apresentasse a mesma rotação 

angular que o grampo. Em consequência deste fato, as medições continham o deslocamento e 

simultaneamente a rotação angular do grampo, assim, o método da amplitude de flexão fazia uso de 

um pequeno segmento da curvatura de deflexão do cabo. 

A Figura 4 demonstra que a amplitude de flexão mede a diferença entre o deslocamento do 

condutor e a declividade do braço que suporta o medido. 

 

Figura 4 - Curva de deflexão do cabo considerando o grampo rígido (Poffenberger, 1965 - 

modificado) 

2.3.2 FORMULAÇÃO MATEMÁTICA 

Temos que nas Juntas de fixação nas extremidades do cabo, as quais detêm o vão livre, o momento 

fletor será nulo. Consequentemente, a deformação nesses locais será igualmente nula. Em 

contrapartida, o deslocamento diferencial de extensômetro      nesses locais é elevado para grandes 
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comprimentos do braço de flexão (Af). Como mostra a Figura 5 a seguir, existirá assim um erro 

associado ao deslocamento do condutor      e do extensômetro     . 

A escolha em se realizar a medição no ponto a 89 mm é justificada pelo fato de braços de medição 

com grandes comprimentos induzirem a erros de medição. Neste caso, assume-se que a deflexão do 

cabo apresenta uma forma senoidal. 

 

Figura 5 - Curva de Deflexão (Poffenberger, 1965 - modificado) 

Inicialmente, irá se considerar um membro com rigidez EI, fixo em suas extremidades, sendo 

carregado axialmente com uma carga distribuída P, como mostra a Figura 6 a seguir. 

 

Figura 6 - Curvas de carregamento e de deflexão para subcasos para resolução do caso geral 

(Poffenberger, 1965 - modificado) 
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Tem-se que, baseando-se na curva senoidal apresentada, o carregamento distribuído é dado por: 

                         (2) 

onde    corresponde ao carregamento no lado esquerdo da estrutura e       . 

Assim, o momento fletor em qualquer ponto da curva é dado por: 

   
  

  
                       (3) 

Por conveniência, escreve-se: 

     
  

 
 ,    

 

 
 e    

 

 
 

Usando-se as condições de contorno y=0 em x=0 e em x=L, tem-se: 

   
    

          
   

 
 

             
           (4) 

Em um segundo caso, irá se considerar o caso da Figura 6(b), em que o momento fletor é aplicado 

do lado esquerdo do cabo, ao invés da carga distribuída ao longo desse. Tem-se que o momento fletor 

em qualquer ponto ao longo do comprimento da curva de deflexão é dado por: 

          
 

 
                (5) 

Sendo a solução para tal caso, utilizando o mesmo método do caso anterior: 

   
   

                           
 

 

         (6) 

Para o caso geral mostrado na Figura 6(c), onde encontram-se combinados os casos 6(a) e 6(b), 

tem-se que as equações dos casos (a) e (b) são igualmente combinadas, resultando em: 

   
    

          
  

 
 

            
  

  

                           
 

 
 
       (7) 

onde P representa a tensão ao qual a estrutura encontra-se submetida e                equivale à 

carga. 

Considerando que a extremidade esquerda do cabo é fixa e não existe rotação nesse local, pode-se 

considerar que, aqui, a inclinação do cabo é nula. Assim, em x=0, tem-se: 

      
    

      
 

 
 

            
  

  

 
 
 

 
          

 

 
        (8) 

Segundo Pofenberger et al., cotgh λ = 1, o qual serve para relacionar    e   .de seguinte forma: 

       
         

             
          (9) 

Utilizando-se a equação (9), pode-se escrever a equação (6) como: 
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          (10) 

Para comprimentos de “L” maiores que 1,14 metros, pode-se simplificar      
  

 
  por 

  

 
 para o 

deslocamento diferencial do condutor. Assim, escreve-se: 

    
  

     
 
 
      

 

 
 

           (11) 

A deformação na extremidade fixa esquerda é: 

   
 

 
  

    

   
  

    

     
          (12) 

onde “c”e “d” correspondem ao raio e diâmetro do fio ou condutor, respectivamente. 

Substituindo a equação (11) na equação (12), se obtêm a relação entre deformação (ε) e 

deslocamento diferencial    quando x=A. 

   
    

 
 
 
      

 

 

 
 

     
  

    

       
 
 
      

 

 
 

        (13) 

Sendo que   , d, j, e A possuem as mesmas unidades e a deformação (ε) é dimensional. Por 

conveniência, se utiliza também a taxa de deformação-deslocamento, caracterizada pelo símbolo S: 

   
 

  
  

 

       
 
 
      

 

 
 

          (14) 

2.4 FILOSOFIAS DE PROJETO EM FADIGA 

Quando se trata do fenômeno de fadiga, existem basicamente três filosofias de projeto. De acordo 

com o ASM handbook para cada uma dessas filosofias existe uma metodologia mais adequada, que 

por sua vez possui uma ou mais meios de representar as propriedades de interesse do material 

investigado. 

Tabela 2 - Filosofia e metodologia de projeto para vida em fadiga (ASM Handbook, 2002) 

Filosofia de Projeto Metodologia de Projeto Principal tipo de 

representação dos dados do 

material 

Vida segura, vida infinita Tensão x Vida S-N 

Vida segura, vida finita Deformação x Vida ε-N 

Tolerância ao dano Mecânica de fratura   

  
 - ΔK 
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As técnicas mencionadas na Tabela 2 correspondem a cerca de 200 anos de evolução da tecnologia 

de investigação da vida em fadiga dos materiais. Estas filosofias de avaliação de projeto correspondem 

a um desenvolvimento histórico e a uma evolução no campo da fadiga ao longo dos últimos 150 à 200 

anos. 

2.4.1 METODOLOGIA TENSÃO-VIDA 

O objetivo principal deste tipo de abordagem é estimar a vida de um componente submetido a 

tensões variáveis estabelecendo uma relação com o número de ciclos. No contexto dos carregamentos 

cíclicos geralmente utiliza-se a representação da amplitude de tensão    versus o número de ciclos N. 

Sua aplicabilidade geral se limita a circunstancias onde se pode ser aplicada a suposição que não 

existem trincas no componente (ASM Handbook, 2002). 

Um dos resultados mais importantes obtidos através da pesquisa realizada por Wöhler em 1850 foi 

a elaboração da chamada “Curva de Wöhler”. A partir dos testes feitos os resultados obtidos foram 

montados em um gráfico que relacionava tensão mecânica versus o número de ciclos até a fratura do 

material. Este método também ficou conhecido como método S-N (S-stress e N-number) e possibilitou 

também a identificação de um parâmetro importante em projetos de engenharia envolvendo fadiga: o 

limite de resistência a fadiga, ou seja, é o valor mínimo de tensão para qual o material teria uma vida 

infinita. 

Esta metodologia possui como principais vantagens sua simplicidade, facilidade de aplicação e 

pode oferecer uma perspectiva inicial da situação. É mais bem aplicada perto ou no regime elástico, 

em situações de amplitude de carregamento constante e sob condições de alto número de ciclos, fadiga 

de “alto ciclo”, pois ela leva em consideração a manutenção do regime de comportamento elástico dos 

componentes ou estruturas analisadas. 

2.4.2 METODOLOGIA DEFORMAÇÃO-VIDA 

Frente ao grande número de novos problemas que o avanço e desenvolvimento da engenharia 

trouxeram com o passar dos anos e o avanço dos estudos situações em que era necessário levar ao 

extremo os maquinários avançados, resultando em carregamento e tensões mais elevadas, fazendo com 

que os componentes e estruturas trabalhassem em regime plástico. 

Tornou-se então óbvia a necessidade do desenvolvimento de novas abordagens. A ocorrência do 

fenômeno de plasticidade, por exemplo, que acompanha a falta de proporcionalidade entre tensão e 

deformação nos levaram a utilização de deformação como parâmetro de controle. 

Devido ao fato da iniciação da trinca envolver escoamento, uma aproximação baseada na tensão é 

incapaz de modelar adequadamente esse estágio do processo de fadiga. Um modelo baseado na 

deformação fornece uma visão mais precisa do estágio de iniciação da trinca.  
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Embora seja consideravelmente mais complicada, esta técnica oferece algumas vantagens, entre 

elas: inclui resposta plástica, aborda situações de vida finita em uma base técnica mais sólida, pode ser 

mais facilmente generalizada para geometrias diferentes, tem maior capacidade de adaptação a 

situações de amplitude variável e pode contabilizar uma variedade de outros efeitos (ASM Handbook). 

Tendo em vista as características deste modelo, esta metodologia é aplicada com maior frequência 

em regimes de fadiga de “baixo ciclo”. 

2.4.3 METODOLOGIA BASEADA NA MECÂNICA DA FRATURA 

Muitos componentes, montagens ou estruturas possuem descontinuidades como trincas, que 

podem ter sido introduzidas durante serviços de reparo, ou como um resultado primário ou secundário 

de algum processo de fabricação. É claro que em muitos casos, as peças que contenham tais 

descontinuidades podem continuar operando com segurança por longos períodos de tempo se forem 

vistoriadas, sendo assim, quando há a existência de uma trinca, alternativas de controle são 

empregadas.  

O principal objetivo da mecânica da fratura é prever se um elemento irá falhar na presença de um 

determinado defeito. A análise em questão toma por base o campo de tensões existentes na 

extremidade de uma fissura, sendo assim, quantificado pelo fator de intensidade de tensão K. Dessa 

forma, ao comparar K com o valor de tenacidade à fratura de um determinado material pode-se avaliar 

quão severo é o defeito e se a peça irá falhar ou não mediante alguma solicitação. 

A vantagem da abordagem pela mecânica da fratura é, obviamente, a capacidade de tratar objetos 

com trinca de forma direta e adequada. Os métodos anteriores só permitiam a remoção imediata do 

componente trincado. 

Suas desvantagens são: possíveis determinações computacionais dos níveis de tensão, maior 

complexidade no desenvolvimento de modelos para aquisição de dados, a possível necessidade de uma 

integração numérica para determinação do crescimento da trinca. 

2.5 VIBRAÇÃO EÓLICA 

Quando um escoamento contorna um corpo sólido, fenômenos de grande complexidade podem 

ocorrer, em razão da interação entre diferentes tipos de camadas cisalhantes. Nas aplicações de 

engenharia, corpos com diferentes formas são usualmente empregados. Em alguns deles, o 

escoamento mantém-se colado à superfície durante a maior parte do seu percurso, como nos 

aerofólios, porém nos corpos chamados rombudos, ao contrário, a separação ocorre mais próximo ao 

bordo de ataque e o escoamento mantém-se descolado até ultrapassar o corpo sólido (Carvalho, 2003) 
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De maneira geral, o ponto de separação depende, dentre outros fatores, do número de Reynolds e 

da forma geométrica do corpo. Vibrações eólicas são causadas pela esteira de vórtices de um corpo 

exposto a um fluxo de um fluido, seja em regime laminar ou turbulento.  

Os vórtices são gerados devido à diferença de pressão no escoamento ao longo de sua superfície e 

da consequente formação da zona de recirculação à jusante do corpo. Analisando-se a distribuição de 

pressão a partir da montante do escoamento, ao longo da superfície do cilindro é constatado que a 

pressão vai decrescendo (gradiente de pressão negativo), caracterizada pelo crescimento na velocidade 

do escoamento junto a superfície do corpo devido ao estreitamento no espaçamento entre as linhas de 

corrente. Sabe-se que a vazão mássica entre duas linhas de corrente é sempre constante ao longo do 

escoamento, no entanto a vazão mássica transversal à linha é sempre nula. À jusante do escoamento 

ocorre o distanciamento das linhas de corrente, acarretando na diminuição da velocidade do 

escoamento junto à superfície do corpo e na consequente inversão do gradiente de pressão, tornando-

se um gradiente adverso (gradiente de pressão positivo, ou seja, crescente) (Fox e Mcdonald, 2011). 

Este fato acarreta no descolamento do escoamento e na consequente formação de zona de 

recirculação à jusante do mesmo. A interação entre a camada de fluido que descola do cilindro e a 

porção de fluido proveniente da zona de recirculação proporciona a formação dos vórtices, formando 

então a esteira de Von Karmann. 

No caso de vibrações em cabos condutores, existem três tipo de vibrações induzidas pelos ventos, 

são elas: 

I - Vibrações eólicas simples 

II - Vibrações de Galope 

III - Vibrações de esteira. 

Elas se distinguem uma das outras pelos diferentes mecanismos de transferência de energia, pelos 

diferentes padrões de movimento, pela vasta diferença de frequências e amplitudes de vibração, e 

pelos diferentes níveis de tensão causados nos condutores, grampos e outros equipamentos. 

As vibrações eólicas simples são as mais comuns e sua causa primária se deve ao fato de haver 

escoamentos alternados na parte superior e inferior do cabo. Essa ação cria um desbalanceamento 

alternado de pressão, induzindo o condutor a se mover para cima e para baixo com ângulos retos na 

direção do fluxo de ar. Dependendo da velocidade do escoamento pode ou não ocorrer um 

deslocamento da camada limite do fluido. Em caso de deslocamento, ocorre o fenômeno de formação 

de vórtices. 

A energia gerada pelos vórtices é absorvida pelo condutor e pode ser dissipada através de atritos 

internos, pela transferência para os grampos, amortecedores, espaçadores, cabos adjacentes, ou até 

pelo retorno de parte da energia para o próprio vento. Essa medida de energia dissipada pelo cabo por 

unidade de comprimento é denominada de auto-amortecimento. 
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As magnitudes dessas dissipações e suas posições de fase a cada ciclo, determinam se o 

movimento do condutor será suprimido, sustentado ou acelerado, ou seja, se a potência fornecida pelo 

vento for maior que a potência dissipada pelo cabo o resultado será convertido em movimento do 

condutor. 

Por fim sabemos que o escoamento ao redor de um cilindro fixo é uma função do número de 

Reynolds (   , que por fim definirá se o escoamento é laminar ou turbulento. 

    
   

 
           (15) 

onde, V é a velocidade do escoamento, d é o diâmetro do condutor e υ é a viscosidade cinemática 

do fluido. 

A um número de Reynolds muito baixo, o escoamento segue o contorno do cilindro. Este regime 

de escoamento ocorre até o número de Reynolds por volta de 5, como representado na Figura (7.a). 

Com o aumento do número de Reynolds, a camada limite se separa da parede do cilindro e um par de 

vórtices simétricos é formado a jusante próximo do corpo com na Figura (7.b). Este ainda é um regime 

de escoamento estacionário e o comprimento da bolha aumenta com o número de Reynolds até 

aproximadamente Reynolds 45. 

Quando o valor do número de Reynolds esta na faixa de 15 ≤    ≤ 40 ocorre uma bifurcação do 

sistema. As camadas cisalhantes dos lados opostos do cilindro começam a interagir e forma-se a 

esteira de vórtices, mais conhecida como esteira de Von Karmann. 

 

Figura 7 - Efeito do aumento do número de Reynolds sobre os padrões de fluxo de ar em volta de um 

condutor cilíndrico (Murça, 2011) 

Atribui-se o nome de Von Karmann a esta esteira de vórtices em homenagem aos estudos 

pioneiros em esteira de corpos rombudos realizados por Theodore Von Karmann. Nesta condição, o 

escoamento apresenta uma frequência típica associada ao desprendimento alternado dos vórtices. 
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 Esta é a frequência de Strouhal (St), cuja relação adimensional relaciona velocidade, diâmetro do 

cilindro e frequência dos vórtices. 

    
    

 
           (16) 

onde f é a frequência de vórtices, d é o diâmetro do cilindro e v a velocidade do escoamento. 

O número de Strouhal mostra uma variação moderada para o número de Reynolds entre 500 e 

20.000. O Electric Power Research Institute (EPRI) toma como referência o valor de 0,185 para o 

número de Strouhal em casos de escoamento em tornos de cabos ACSR (Aluminium Conductor Steel 

Reinforced). Quando a frequência de oscilação dos vórtices coincide com uma das frequências naturais 

do condutor ocorre uma condição critica de vibração. 

Normalmente, a duração dessa condição crítica de vibração está diretamente relacionada com a 

duração de um regime de vento constante e laminar capaz de manter o condutor vibrando em uma de 

suas frequências naturais. Devido a este fato, as frequências e velocidade a serem evitadas poderão ser 

descritas pela equação 17. 

   
       

 
           (17) 

As vibrações de galope se caracterizam por uma baixa frequência de vibração, altas amplitudes 

principalmente em movimentos verticais dos condutores. Este tipo de vibração é muito incomum no 

Brasil, pois elas ocorrem devido à presença de uma camada de gelo depositada sobre o condutor, 

responsável por mudar o coeficiente de arrasto do condutor. 

Esse movimento vertical causado pela vibração de galope pode resultar em um desequilíbrio ainda 

maior de forças, uma vez que a velocidade relativa do escoamento estará em constante mudança e a 

massa do condutor estará desbalanceada. Essas condições podem levar às vibrações de galope. 

As vibrações de esteira é o tipo mais recente movimento reconhecido dos condutores. Este tipo de 

vibração ocorre em casos onde dois ou mais condutores estão de alguma forma conectados e são 

expostos a ventos moderados a fortes e surge com o efeito causado pela passagem do escoamento pela 

primeira fieira de cabos que afetará a segunda, gerando um conjunto complexo e variado de forças. 

Dependendo da magnitude e das relações de forças existentes podem aparecer movimentos 

elípticos ou orbitas irregulares. 

A tabela 3 apresenta um comparativo das características de vibração dos condutores e do dano 

sofrido ao longo dos anos quando submetidos a um determinado regime de ventos. 
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Tabela 3 - Comparação dos tipos de movimentos cíclicos dos condutores (Transmission line reference 

book, 1979) 

  Vibração Eólica Simples Vibração de Galope Vibração de Esteira 

Tipos de Linhas de 

Transmissão afetadas Todas Todas 

Limitada a linhas com 

cabos conectados entre si 

(feixes) 

Faixa aproximada de 

frequência (Hz) 3 a 150 0.08 a 3 0.15 a 10 

Faixa aproximada das 

amplitudes de vibração 

(pico-a-pico) (Unidades 

expressas em diâmetros do 

condutor) 0.01 a 1 5 a 300 

Modo de corpo rígido: 0.5 a 

80 Modo de sub-vão: 0.5 a 

20 

Condições do Tempo que Favorecem o Movimento do Condutor 

Característica de vento Regular Regular Regular 

Velocidade do Vento 1 a 7 m/s 7 a 18 m/s 4 a 18 m/s 

Superfície do Condutor 

Exposto ou 

uniformemente coberto de 

gelo 

Depósito assimétrico de 

gelo ao redor do 

condutor Exposto e seco 

Condições de Projeto que 

Afetam o Movimento do 

Condutor 

Tensão de tração no cabo, 

auto-amortecimento do 

condutor, uso de 

amortecedores 

Taxa da frequência 

natural vertical pela 

torcional, taxa de 

decaimento e condições 

de fixação 

Distância de separação dos 

condutores, inclinação da 

amarra, configuração das 

amarras do sub-vão 

Danos 

Tempo Aproximado 

Requerido para um Dano 

Severo se Desenvolver 3 a20+ anos 1 a 48 horas 1mês a 8 anos 

Causas Diretas do Dano 

Fadiga devido ao 

carregamento cíclico Altas cargas dinâmicas 

Choque dos condutores, 

desgaste acelerado 

Componentes da Linha mais 

Afetados Pelo Dano Condutores 

Condutores, toda a 

configuração, 

isoladores, estruturas 

Mecanismo suspenso, 

espaçadores, 

amortecedores, fios do 

condutor 

2.6 CRITÉRIOS DE PROJETO DE FADIGA APLICADOS A LINHAS DE 
TRANSMISSÃO 

Um dos principais critérios a ser observado e definido durante o projeto de linhas de transmissão é 

o que visa proteger os condutores em relação ao processo de fadiga. Existem dois tipos de critérios que 

poder ser adotados neste caso: a metodologia EPRI e a metodologia IEEE. 

Ambas estabelecem limites de vibração máximos que podem ser suportados pelos condutores de 

modo que eles trabalhem abaixo do limite de resistência à fadiga em uma região segura, visando vida 

infinita. 

Porém, uma linha de transmissão em operação esta sujeita a todo o tipo de intempéries que de 

certa forma são eventos aleatórios, sendo assim, observa-se que as condições reais em campo muitas 

vezes excedem as condições previstas em projeto. Para tentar prever a vida remanescente destes cabos 
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que experimentaram níveis de tensão maiores que os originalmente previstos em projeto, a CIGRÉ, 

levou em consideração a regra de acúmulo do dano proposto por Miner em 1945. 

2.6.1 CIGRÉ WG 22-04 

A metodologia CIGRÉ WG 22-04 para avaliação da vida remanescente em condutores considera o 

efeito cumulativo dos ciclos de vibração adquiridos pelo medidor de vibrações (EPRI, 1979). As 

amplitudes de deslocamento armazenadas na matriz gerada com os dados coletados são extrapoladas 

para o período de um ano, sendo posteriormente convertidas em tensões de flexão com o auxílio de 

uma equação semi-imperícia proposta por Poffenberger-Swart. Utilizando a regra de Miner, pode-se 

então quantificar a fração de dano provocada por unidade de bloco de amplitude de tensão 

devidamente armazenado na matriz do vibrógrafo.  

O cálculo da fração de dano por nível de amplitude de tensão necessita do número de ciclos de 

carregamento que o material resiste para um determinado nível de tensão (curva S-N) (Bellorio, M. 

B.). Para isso, é possível obter curvas S-N em laboratório ou utilizar uma curva teórica obtida a partir 

de um banco de dados experimentais para cabos condutores denominado de Safe Border Line  - Figura 

8,(CIGRÉ WG 22-04). O resultado obtido por essa metodologia fornece a vida remanescente do 

condutor apresentada em anos. 

 

Figura 8 - Curva Safe Border Line, bem como as demais curvas compiladas pela Cigré em 1979 
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2.6.2 IEEE 

A metodologia do EPRI pode ser considerada excessivamente cautelosa, pois utiliza como 

parâmetro de projeto apenas a máxima amplitude de tensão correspondente ao limite de fadiga (EPRI, 

1979). Na prática, esses limites podem ser ultrapassados por um número limitado de vezes sem efeitos 

práticos na integridade do cabo condutor. 

A extrapolação do limite de resistência proposto pelo IEEE segue as regras de que a amplitude de 

flexão não pode ultrapassar o limite de fadiga do material em mais de 5% do total de ciclos e de que 

apenas 1% do total de ciclos poderá ultrapassar 1,5 vezes o limite de fadiga. Além disso, o IEEE 

considera que, em nenhum ciclo da história de carregamentos, a tensão (  ) poderá alcançar duas 

vezes o limite de fadiga (Bellorio, 2009) 

Os limites de segurança adotados pelo IEEE equivalem à deformações em torno de 150µstrain. 

Hoje já se sabe que esses valores são excessivamente conservadores. Dependendo do caso e das 

definições de projeto, costuma-se aplicar valores de uma a duas vezes maiores. Ou seja, algo em torno 

de 300 µstrain (Murça, 2011) 

Esse valor adotado de 150 µstrain seria o valor aproximado de deformação equivalente a ao limite 

de resistência à fadiga de cabos condutores do tipo ACSR. 

2.6.3 EPRI 

A metodologia do EPRI sugere valores máximos de amplitude de flexão e de amplitude de tensão, 

definidos como limites de resistência, para vários tipos de condutores. Caso esses patamares de 

amplitude fossem ultrapassados, a integridade do cabo estaria condenada pelo critério de fadiga. Esses 

valores são válidos para condutores do tipo ACSR. 

Considerando um cabo ACSR com mais de uma camada de fios de alumínio, a amplitude máxima 

de flexão varia entre 0,2 e 0,3mm podendo ser considerado um único valor de 0,23mm, caso haja uma 

falta de precisão na estimativa do limite de resistência do condutor. Essas amplitudes de flexão foram 

calculadas por meio da equação invertida de Poffenberger-Swart baseando-se nos limites de 

resistência à fadiga, obtidos mediante testes laboratoriais para diferentes tipos de cabos ACSR de 

diferentes tamanhos (Bellorio, 2009); 

     
             
      

      
  
              (18) 

Para um cabo ACSR com uma camada de fios de alumínio, o limite de resistência à fadiga é de 

22,5 MPa, enquanto que para duas ou mais camadas esse valor é de 8,5 MPa.  

No caso de condutores de alumínio homogêneos, não há disponível na literatura dados suficientes 

para a determinação dos limites de resistência à fadiga. Contudo, esses dados sugerem a possibilidade 

do uso dos mesmos limites anteriormente mencionados para ligas 1350 e 5005, enquanto que, para as 
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ligas 6201 e similares, os limites de fadiga sugeridos são de 15 MPa para cabos com uma camada de 

fios de alumínio e 5,7 MPa para duas ou mais camadas(Bellorio, 2009). 

2.7 CRITÉRIOS DE VIDA REMANESCENTE 

A falha por fadiga é uma das principais formas de falha em componentes de engenharia sujeitos a 

carregamentos cíclicos de amplitude variável. Desta forma na tentativa de prever a vida residual destes 

componentes, buscam-se métodos capazes de avaliar o dano acumulado por fadiga. 

2.7.1 PALMGREN-MINER 

No ano de 1924 Palmgren sugeriu a regra de dano linear para descrever o acúmulo de dano, 

posteriormente no ano de 1945, Miner expressou matematicamente o conceito da regra de dano linear 

proposta por Palmgren.  

Durante esta época o progresso de métodos de analise de fadiga foi lenta devido à falta de 

informações básicas em relação ao comportamento dos materiais em estudo e mais importante do que 

isso, devido a falta de métodos de manipulação em relação à aquisição de dados experimentais. 

(Miner, 1945)  

Para o desenvolvimento desta teoria de acúmulo de dano, Miner considerou outras abordagens que 

o levaram para a tentativa de simplificar as varias fases do problema do dano em fadiga. Como na sua 

época, as estruturas de aeronaves eram predominantemente feitas de ligas de alumínio, e este veiculo 

era de suma importância, este material foi escolhido apesar de ligas de aço também terem sua 

respectiva relevância. 

O fenômeno de acumulação de dano sobre blocos de carregamentos repetidos foi relacionado 

diretamente com o trabalho absorvido pelo componente, sendo assim, o número de ciclos de 

carregamento aplicados com certa porcentagem do numero de ciclos até a falha em um dado nível de 

tensão deve ser proporcional a vida útil despendida. 

Este conceito assegura que o dano pode ser expresso em termos do numero de ciclos aplicados 

dividido pelo numero de ciclos até a falha em uma dada tensão. Quando se faz a soma desses 

“incrementos de dano” em vários níveis de tensão e sua soma se torna unitária, a falha ocorre.  

No desenvolvimento dessa teoria, algumas suposições e limitações foram feitas como: 

 1 – O ciclo de carregamento de senoidal; 

 2 – A quantidade total de trabalho que pode ser absorvida produz a falha; 

 3 – A relação entre os vários níveis de tensão (razão entre a tensão mínima e máxima) deve ser 

aproximadamente como o diagrama de Goodman modificado e do gráfico da tensão versus a razão da 

tensão mínima e máxima aplicada. 
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 4 – O inicio da trinca, quando observado, é considerado por constituir uma falha. 

O desenvolvimento do conceito de dano começa por assumir que se W representa o total de 

trabalho absorvido até a falha, então: 

  

 
  

  

 
           (19) 

e similarmente para          , etc., e que                      na falha. Tendo em vista 

este fato, concluímos que: 

  

 
  

  

 
  

  

 
     

  

 
           (20) 

substituindo os valores na equação 19, temos: 

  

  
  

  

  
  

  

  
     

  

  
          (21) 

ou seja, 

         
  

  

 
            (22) 

Este modelo proposto admite que o dano referente a cada nível de carregamento pode ser 

quantificado pela razão entre o número    de ciclos aplicados em uma determinada amplitude de 

tensão    e o número    de ciclos necessários para causar a falha nessa mesma amplitude, sendo que o 

número de ciclos    que a peça suportaria a uma tensão    é obtido através da curva S-N do material. 

Portanto, a energia acumulada leva a uma soma linear das razões de ciclo ou dano. A falha 

considerada é considerada quando      , onde    é a razão de ciclos correspondente a um nível de 

tensão. 

Os valores utilizados na equação (22) podem ser obtidos através do gráfico representado na Figura 

9 a seguir: 

 

Figura 9 - Blocos com amplitude de tensão constantes (Ariduru, 2004) 
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A Figura 10 ilustra a situação da aplicação de uma tensão sobre certo número de ciclos sobre a 

curva S-N do material. Neste exemplo, supõe que já existiram as três primeiras solicitações com 

ocorrer ruptura. Ao aplicar a quarta solicitação, a ruptura ocorreria quando o úmero de ciclos 

satisfizesse a seguinte igualdade. 

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
            (23) 

 

Figura 10 - Exemplo de uma curva S-N típica e quatro diferentes níveis de solicitação. (Domingues, 

2003) 

No entanto a regra de dano linear apresenta alguns problemas, tais como: Despreza a interação 

entre carregamentos, não leva em conta a contribuição do dano para tensões inferiores ao limite de 

fadiga por possuir um caráter independente dos níveis de tensão. 

Segundo a equação, se observa que não é relevante à ordem de aplicação dos ciclos de tensão, por 

exemplo, não seria importante aplicar o ciclo 
  

  
, antes do ciclo 

  

  
. No entanto, a experiência 

demonstra que a ordem de aplicação dos ciclos de tensões é de grande importância na resistência à 

fadiga. A aplicação de um ciclo de tensões com maior amplitude em primeiro lugar causa mais dano 

do que a aplicação inicial de um ciclo com menor amplitude de tensões (Correia, 2001). 
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2.7.2 CORTEN-DOLAN 

O desempenho de um metal submetido a fadiga sobre um espectro randômico de carregamentos 

não pode ser adequadamente previsto a partir de dados obtidos convencionalmente em tensões 

(amplitudes) constantes em testes laboratoriais. Em anos recentes, projetos para limite de vida em 

fadiga (muitos ciclos de carregamento excedendo o limite a fadiga) vêm criando uma necessidade de 

um método que possa predizer a vida em fadiga para espectros de carregamento encontrados em 

serviço. 

Teorias simples ou hipóteses de acúmulo de dano linear para medir o dano a fadiga propostas por 

Langer em 1937 e Miner em 1945 ainda são utilizadas para estimar a vida em fadiga dentro destas 

condições de flutuação de tensão (amplitude). Os resultados de muitas investigações, porém, mostram 

que esses métodos não são precisos e conservativos. (Dolan, Richart, and Work, 1949) 

Alguns dos fatores que dificultam essa quantificação de dano a fadiga e permanecem inexplorados 

podem ser convenientemente identificados a partir de conceitos e evidencias experimentais dos 

primeiros estágios do dano a fadiga. A vida em fadiga de um corpo de ensaio pode ser caracterizada 

por consistir em vários estágios (Dolan, 1954) 

Durante o primeiro estágio, um metal recozido se torna localmente endurecido presumivelmente 

como resultado de escorregamentos ou fragmentações. Linhas de escorregamento ou lamelas são 

observadas e se formam em regiões localizadas, que então parecem ampliar em marcas de 

deslizamento sobre estrias compostas por um numero de linhas de deslizamento espaçadas. (Craig, 

1952) 

O segundo estágio começa com a formação de microscópicos vazios ou trincas localizados nas 

estrias. O terceiro estágio é caracterizado pelo crescimento da trinca que resulta em uma ou mais 

trincas microscópicas. Eventualmente trincas macroscópicas se desenvolvem para completar a falha. 

Os vários estágios não são bem definidos e, presumivelmente, se sobrepõe ou acontecem 

simultaneamente em diferentes regiões locais no metal, assim, constituem um somatório estatístico dos 

muitos efeitos localizados. Consequentemente, a porcentagem de vida ocupada por cada estágio pode 

ser somente aproximadamente determinado. (Corten e Dolan, 1956) 

É uma observação comum que a trinca não é visível até um período muito longo de vida em 

fadiga. Entretanto, observações com uma alta ampliação indicam que muitas vezes pequenos vazios ou 

descontinuidades causadas por trincas estão presentes na maior parte da vida e em alguns casos 

ocorrem muito cedo na vida em fadiga do material. (Love, 1952) 

A partir de evidências disponíveis por Weibull em 1954, Demer em 1955 e Martin no mesmo ano, 

parece que o segundo e o terceiro estágio (formação e propagação de trinca) podem ocupar de 50 a 

99.9 por centos da vida. O tempo total de duração depende do metal escolhido, das tensões aplicadas e 

das condições de superfície. (Corten e Dolan, 1956) 
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Fica evidente de que há varias áreas de incerteza na avaliação do mecanismo da fratura 

progressiva. Devido a este problema, Corten e Dolan empregaram o conhecimento disponível para 

formular uma nova hipótese e desenvolver métodos experimentais para poder assim estudar 

criticamente as varias fases propostas. 

A teoria de Corten-Dolan é baseada na simples modificação da curva S-N, que consiste em fazer 

uma rotação no sentido horário da curva S-N original em torno de um ponto correspondente ao mais 

alto nível de tensão do histórico de carregamento, conforme apresentado na Figura (11): 

 

Figura 11 - Curva S-N modificada por Corten-Dolan (Fatemi, 1998) 

Este método desenvolvido é um pouco mais complexo em relação a teoria do dano proposto por 

Miner e incorpora seis hipóteses baseadas na nucleação da fadiga, no dano e na sua propagação 

(Corten e Dolan, 1956). 
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1 - O período de nucleação (possivelmente um pequeno número de ciclos) é necessário para iniciar 

os danos por fadiga; 

2 - O número de núcleos de danos cresce com o aumento da tensão; 

3 - Os danos, para uma dada amplitude de tensão, aumentam com o crescimento do numero de 

ciclos; 

4 - A taxa de danos por ciclos cresce com a tensão crescente; 

5 - O dano total que leva o componente à falha é uma constante para todos os históricos que 

podem ser aplicados; 

6 - O dano continua a ser propagado em níveis de tensão menores que o mínimo de tensão 

necessário para iniciar os mesmos. 

A equação (24) expressa matematicamente às considerações incorporadas pelo método de Corten-

Dolan: 

    
  

  
    

  

  
    

   

   
 
 
    

  

  
   

   

   
 
 
       

  

  
   

   

   
 
 

    (24) 

onde,    é o número de ciclos aplicados ao componente sob uma tensão    ,    é o número de ciclos 

obtidos da curva S-N para maior amplitude de tensão, e assim sucessivamente. Tendo que     

            , sendo d uma constante do material, igual a 6,0 para o alumínio e 6,67 para o aço. A 

falha do componente ocorre quando D = 1. 

2.7.3 MANSUR 

Mansur em 2003 propôs uma nova metodologia, que considera a história das tensões passadas. Em 

seu trabalho descreve que o dano total é obtido pela soma de danos parciais   . Cada parcela do dano 

   é obtida pela relação entre o número de ciclos    sob uma tensão alternada aplicada    e a vida 

esperada   . A partir da segunda parcela, o número de ciclos é multiplicado pela média aritmética  das 

tensões aplicadas (Castro, 2007). Essa metodologia é descrita matematicamente pela equação (25), a 

seguir: 

      
 
                             (25) 

ou seja, 
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A proposta desta teoria é considerar a média aritmética das tensões atuantes na danificação dos 

materiais, provocada por fadiga. Nessa teoria,    é o número de ciclos que o corpo-de-prova foi 

submetido à tensão alternada   ,    é o número de ciclos correspondente à vida do componente sob 

esta tensão, retirada da curva S-N, e assim sucessivamente (Castro, 2007). 
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2.7.4 DANO PROGRESSIVO 

A regra de acúmulo de dano progressivo proposto por Carlos Castro em 2007 prevê que o dano 

acumulado é fornecido pela soma de danos parciais. Cada parcela do dano é obtida pela relação entre o 

número de ciclos aplicados    sob uma tensão    e a vida esperada   , da cuva S-N. A partir da 

segunda parcela, essa razão é multiplicada pelo expoente das diferenças das tensões atual e anterior, 

dividida pela tensão atual e multiplicada pelas parcelas anteriores de danos acumulado conforme a 

equação (27): 

  

 
      

 
      

  
 

  
  

      
 
      

  
    

  
  

      
 
      

  
       

  
     

      
 
        

  
                   

  
  (27) 

Nesta regra, além de considerar a ordem de carregamento, ela propõem que o histórico dos danos 

acumulados em cada parcela é de extrema importância na estimativa de vida de um componente 

(Murça, 2011). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo será apresentado o programa 

experimental de pesquisa, compreendendo seus 

objetivos, materiais utilizados, descrição da bancada, 

planejamento dos testes bem como a metodologia de 

ensaio aplicada.  

3.1 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

O programa experimental desta pesquisa foi desenvolvido com o objetivo de adquirir novos dados 

a fim de entender melhor à dispersão dos dados ocasionados pelo efeito da sequência de blocos de 

carregamento com amplitude variável na vida em fadiga da montagem do cabo Ibis, 397,5 MCM e o 

grampo monoarticulado - tendo como base a Curva S-N do cabo condutor para a quebra do primeiro 

fio de alumínio (critério adotado neste trabalho).  

A curva S-N da montagem cabo/grampo de suspensão é obtida de maneira análoga a usada para 

corpos-de-prova sólidos, ou seja, o levantamento da curva S-N é feito realizando-se ensaios nos quais 

a amostra é submetida a uma mesma amplitude dinâmica (tensão) até a ruptura dos fios de alumínio do 

cabo. Registra-se então o número de ciclos necessários para induzir tal condição de falha, obtendo-se 

assim um ponto da curva S-N. 

A fórmula de Poffenberger-Swart (1965) é usualmente utilizada para correlacionar uma amplitude 

de deslocamento medida em uma posição padronizada a partir do grampo com uma amplitude de 

tensão no ponto mais externo do cabo e na saída (boca) do grampo. Assim, em termos práticos, é fácil 

converter amplitude de deslocamento vertical em uma tensão nominal de referência para a curva S-N 

de um cabo. 

A Figura 12 ilustra a montagem esquemática cabo/grampo e o ponto de medição de interesse (Yb) 

para obtenção da tensão teórica de Poffenberger-Swart. 

 

Figura 12 - Montagem esquemática cabo / grampo mostrando a posição padrão para medida da 

amplitude de deslocamento Yb 

Para a realização deste estudo experimental, foi montada e utilizada a Bancada para Ensaios 

Mecânicos à Fadiga de Cabos Condutores de Energia, do Laboratório de Fadiga e Integridade 
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Estrutural de Cabos Condutores de Energia, do Departamento de Engenharia Mecânica da 

Universidade de Brasília, localizado no Bloco SG 09 do Campus Darcy Ribeiro, Brasília - DF. 

3.2 MATERIAIS 

Os itens a seguir apresentam a descrição técnica dos corpos de prova utilizados durante os ensaios: 

o grampo de suspensão monoarticulado e o cabo condutor ACSR Ibis. A montagem cabo/grampo é o 

ponto onde ocorrem as rupturas dos fios de alumínio devido ao processo de fadiga. Todos os ensaios 

foram realizados utilizando amostras novas, tanto para o cabo quanto para o grampo. Com isso evita-

se qualquer tipo de influência nos resultados que a introdução de uma amostra reutilizada poderia 

causar. 

3.2.1 GRAMPO DE SUSPENSÃO 

O grampo de suspensão é o elemento de ligação entre o cabo condutor e os isoladores da linha. O 

grampo de suspensão utilizado na realização dos ensaios foi o monoarticulado, fornecido pela 

fabricante Forjasul. Consiste em uma peça composta do corpo que é de liga de alumínio de elevada 

resistência mecânica, não magnética e muito resistente à corrosão, de elementos ferrosos de aço 

carbono, zincado por imersão à quente, conforme NBR 6323 e duas cupilhas (contrapino) que podem 

ser de latão duro, bronze ou aço inoxidável (Figura 12). A liga metálica utilizada para a fabricação do 

grampo é a liga de alumínio SAE 305, por uma boa fluidez esta liga é indicada para fundição de peças 

de geometria complexa (Hortêncio, 2009). 

O grampo ensaiado suporta 60% da carga de ruptura do cabo de maior bitola utilizado e apresenta 

uma resistência mínima de escorregamento de 25% da carga de ruptura do maior condutor. A peça 

possui superfície lisa e uniforme, não apresenta arestas cortantes e a “boca” de saída tem ângulo 

máximo de 20°, evitando assim danificar os cabos. Este grampo é adequado para o uso em cabos 

condutores de alumínio ou aço/alumínio (CA - Cabo de Alumínio ou CAA – Cabo de Alumínio com 

Alma de Aço) com diâmetro mínimo de 17 mm e máximo de 29 mm, possui carga de ruptura de 7.000 

kg e peso total de 1,28 kg. (Henriques, 2006)  

A Figura 13 apresenta a geometria do grampo monoarticulado e as Figuras 14 (a) e (b) ilustram o 

conjunto: cabo condutor/grampo de suspensão monoarticulado e a vista em corte do conjunto, 

respectivamente.  
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Figura 13 - Desenho técnico do grampo de suspensão monoarticulado - Modelo Forjasul 55101/003 

(Hortêncio, 2009). 

 

Figura 14 - (a) Conjunto cabo condutor/grampo de suspensão monoarticulado e (b) Vista de corte do 

conjunto cabo/grampo (Fadel, 2010) 

. 
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3.2.2 CABO CONDUTOR 

O cabo condutor utilizado nos ensaios foi o ACSR 397,5 MCM 26/7 - Ibis. Os condutores ACSR 

(Aluminium Conductor Steel Reinforced) ou também chamados de CAA (Cabos de alumínio nu com 

alma de aço) são encordoado concentricamente com uma ou mais coroas de fios de alumínio 1350-

H19 sobre a alma de aço. A alma pode ser fio sólido ou encordoado dependendo da bitola. O núcleo 

formado por fios de aço é responsável pela sustentação mecânica, enquanto que as camadas de 

alumínio têm atribuição da condutividade elétrica. Os cabos utilizados no Brasil atendem as 

especificações da norma ABNT NBR 7270/88 de acordo com a fornecedora Nexans. 

Em geral este tipo de condutor pode operar em um regime contínuo de trabalho a uma temperatura 

máxima de 90ºC. Acima desta temperatura, inicia-se um processo de recozimento do alumínio e 

consequentemente a deterioração das suas características mecânicas (Handbook of Aluminium). 

O condutor ACSR Ibis (Figura 15 (a)) é composto de duas camadas concêntricas de fios de 

alumínio, totalizando 26 fios, 16 fios na camada mais externa e 10 fios na segunda camada de 

alumínio. O seu núcleo ou “alma” consiste em 7 fios de aço, Figura 15 (b). 

 

Figura 15 - (a) Desenho esquemático do condutor e (b) Seção do cabo condutor IBIS 397,5 MCM - 

Formação 26/7 (Fadel, 2010). 

Nas Tabelas 4 e 5 são apresentadas às características dimensionais e estruturais do condutor e as 

propriedades mecânicas da liga de alumínio 1350-H19, respectivamente. A Figura (14 (b)) mostra 

esquematicamente a seção transversal do referido cabo. 
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Tabela 4 - Características dimensionais e estruturais do cabo condutor (Nexans, 2007). 

Condutor 
Bitola 

(mcm) 

Área 

Nominal 

Alumínio 

(mm²) 

Área 

Nominal 

Aço (mm²) 

Área 

Nominal 

Total 

(mm²) 

Fios de 

Alumínio 

(mm) 

Fios de Aço 

(mm) 

Diâmetro 

Nominal 

Cabo 

(mm) 

Peso 

Linear 

(Kg/Km) 

Carga 

Ruptura 

(kgf) 

Ibis 397,5 201,21 234 435,21 26 x 3,139 7 x 2,441 19,88 557,5 7394 

 

Tabela 5 - Propriedades mecânicas da liga de alumínio 1350-H19 (Fadel, 2010). 

Propriedades Físicas e Mecânicas Valor 

Coeficiente de Poisson 0,33 
Densidade (kg/m³) 2705 

Dureza Brinell 50 

Elongação na Quebra (%) 1,5 (Min) 

Limite de Escoamento (MPa) 165 

Limite de resistência a Tração (MPa) 
186 

Módulo de Elasticidade (GPa) 68,9 

Resistência a Fadiga para 5 x 10⁸ 
Ciclos (MPa) 48,3 

Resistência ao Cisalhamento (MPa) 103 

3.4 DESCRIÇÃO DA BANCADA 

O presente tópico de descrição da bancada foi extraído, com modificações, dos trabalhos de 

Hortêncio, 2009, Fadel, 2010. e Murça, 2011 e faz parte do Manual de Descrição, Procedimentos e 

Operações do Laboratório do Laboratório. 

3.4.1 VISÃO GERAL DA BANCADA DE ENSAIOS 

A Figura 16 apresenta o desenho esquemático da montagem da bancada de ensaios. O 

comprimento total do vão é de 46,8 m, podendo ser subdividido em dois outros vãos: ativo e passivo. 

O vão ativo define o comprimento do cabo ensaiado, delimitado pelo centro da roldana (bloco fixo 3) 

e o centro do grampo de suspensão (bloco móvel), podendo variar de 31 a 41m, sendo que nessa 

extensão estão contidos todos os instrumentos e sensores de medição necessários para o controle do 

ensaio. O vão passivo é utilizado apenas para fixação do cabo. 
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Figura 16 - Desenho esquemático da montagem da bancada de ensaios (Fadel, 2010). 

Os três blocos fixos e o bloco móvel são em concreto armado, feitos de acordo com as 

recomendações de ensaio e atribuindo uma boa rigidez da bancada. O bloco móvel é dotado de 

rolamentos que permitem a movimentação do bloco sobre. Possibilitando, desta forma, a variação do 

tamanho do vão ativo (Figura 16). O Laboratório possui duas bancadas similares. 

 

Figura 17 - Blocos móveis das bancadas A e B (Fadel, 2010). 

O bloco fixo 2 (Figura 18) serve de suporte para o shaker eletromecânico, aparelho que simula as 

vibrações eólicas. O bloco possui trilhos que permitem o deslocamento do shaker, possibilitando uma 

otimização do uso do equipamento. Uma vez que o correto posicionamento do shaker pode minimizar 

os esforços do equipamento e por consequência prolongar sua via útil.  
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Figura 18 - Blocos fixos com o trilho para deslocamento do shaker. 

3.4.2 MECANISMO DE TRACIONAMENTO DO CABO 

Os blocos fixos 1 e 3 são responsáveis pela fixação e suporte dos mecanismos de tracionamento do 

cabo, respectivamente.  

No bloco fixo 1, uma das extremidades da amostra de teste é fixada a um grampo de ancoragem 

passante, o qual é acoplado ao dispositivo extensor (Tifor), que é fixado ao bloco fixo 1. Por meio 

deste dispositivo é possível realizar a fixação e um pré-tensionamento do condutor. 

 

Figura 19 - Talha de alavanca ancorada ao bloco de fixação 1 (Fadel, 2010). 

No bloco fixo 3 (Figura 20), o condutor é fixado a um grampo de ancoragem passante, o qual é 

interligado a célula de carga (responsável pela leitura da carga de tração no condutor), que por fim é 

ligada ao braço de alavanca responsável pelo controle de tração do cabo.  

As Figuras 21 (a) e (b) mostram respectivamente a fixação do cabo através do grampo de 

ancoragem passante no bloco fixo 3 e o detalhe do grampo de ancoragem passante  e a célula de carga. 
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O braço de alavanca possui uma gaiola projetada para receber pesos de chumbo que são responsáveis 

pelo tracionamento do cabo. 

 

Figura 20 - Bloco fixo 3 que contém os equipamentos para controle de tração no cabo (Fadel, 2010). 

 

Figura 21 - (a) Fixação do cabo no bloco fixo e (b) Detalhe do grampo de ancoragem passante e a 

célula de carga (Fadel, 2010). 

Para os ensaios é necessária a aplicação de uma carga de pré-esticamento, monitorada pela célula 

de carga acoplada no vão ativo, normalmente de 10% a 20% a mais do que a tensão de esticamento do 

ensaio. Este pré-esticamento tem duração de 24 horas e tem por objetivo evitar o efeito de fluência do 

cabo condutor durante o ensaio.  
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3.4.3 MECANISMO EXCITADOR (SHAKER) 

A vibração do cabo é feita utilizando excitador eletrodinâmico (shaker). O shaker é um dispositivo 

que aplica vibração de maneira controlada - amplitude, frequência, velocidade e aceleração (Figura 22 

(a)).  

O Laboratório dispõe de duas bancadas similares de teste equipadas com shakers com a potência 

necessária para conduzir os ensaios com confiabilidade e dentro dos parâmetros e requisitos 

necessários. 

O acoplamento do shaker ao cabo foi é feito por meio de uma haste rígida regulável fixada a uma 

mesa de regulagem que é fixada ao cabo por uma braçadeira fabricada com o diâmetro do cabo a ser 

ensaiado. No topo da braçadeira existe um local para fixação de um acelerômetro, desta forma pode-se 

monitorar a frequência, velocidade, aceleração, amplitude e a força aplicada pelo shaker ao cabo.  

 

Figura 22 - (a) Shaker eletromecânico e (b) Detalhe da haste de fixação cabo/shaker com o 

acelerômetro. 

3.4.4 MONTAGEM DO GRAMPO DE SUSPENSÃO 

O ponto utilizado para o controle de deslocamento no ensaio localiza-se sobre o cabo, na 

vizinhança do grampo, distante 89 mm do último ponto de contato entre a base do grampo de 

suspensão e o cabo, o qual a partir deste momento será chamado de “ponto 89”. A boca do grampo de 

suspensão monoarticulado, montado na bancada, está localizada a 68,5 mm desse ponto de referência. 

Portanto, a distância entre o último ponto de contato (do cabo com a base do grampo) e a boca do 

grampo é de 20,5 mm. A Figura 23(a) mostra a montagem cabo/grampo vista lateralmente e de topo 

(Figura 23 (b)). 
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Figura 23 - (a) Vista superior da montagem cabo/grampo e (b) Vista frontal da montagem 

cabo/grampo (Fadel, 2010) 

3.4.5 DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DO GRAMPO DE SUSPENSÃO 

Para fixação do grampo de suspensão foi construído um dispositivo metálico na face superior do 

bloco móvel, que permite reproduzir o ângulo de saída do condutor que é tipicamente de 10° para 

grampos de suspensão e de 0° para dispositivos amortecedores. A fixação do grampo é feita mediante 

arruelas de pressão e porcas originais do fabricante. A Figura 24 mostra a montagem cabo/grampo 

para uma amostra ensaiada do cabo. No detalhe é possível visualizar o acelerômetro fixado no ponto 

89 mm. 

 

Figura 24 - Montagem do grampo de suspensão sobre o bloco móvel e posição padrão do ponto 89 

(Fadel, 2010) 
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3.4.6 DISPOSITIVO DE DETECÇÃO DE QUEBRA DE FIOS 

O projeto do dispositivo de quebra dos fios é baseado no processo de fabricação do condutor, 

observando-se que o cabo é formado através do encordoamento de fios metálicos.  

O processo de fabricação do condutor faz com que a força axial no fio de um condutor tracionado 

produza componentes de força tangencial e longitudinal no mesmo. Assim, quando ocorre a quebra de 

um fio, a carga por ele suportada deve ser distribuída entre os fios remanescentes para que o equilíbrio 

se mantenha. Como resultado desta acomodação, o condutor gira ou distorce em relação ao seu eixo 

longitudinal. A rotação é causada pelo momento resultante do produto da componente tangencial da 

força no fio pela distância do mesmo ao eixo longitudinal do condutor. Consequentemente, a falha de 

um fio localizado em uma camada externa do condutor gera um maior momento do que a falha de um 

fio interno, e como cada camada é enrolada no sentido oposto, uma em relação a outra, o sentido de 

rotação do condutor depende da camada em que o fio quebrado se localiza. 

Utilizando a lógica descrita acima, o dispositivo de detecção de falhas do condutor foi concebido 

de forma a detectar o giro do cabo a cada quebra. Ele é composto por duas hastes rígidas de alumínio 

presas ao cabo por meio de uma abraçadeira e defasadas de 180º uma da outra. Dois lasers de medição 

de distância (Figura 25) fazem a leitura do distanciamento das hastes em relação a uma posição inicial 

e o sistema de aquisição e controle converte a distância medida de afastamento das hastes em relação 

aos lasers (       em um ângulo de rotação do cabo      ,utilizando a formulação da Equação 28: 

              
      

 

                      
        (28) 

 

Figura 25 - Desenho esquemático ilustrando a forma de medição do ângulo de rotação (Fadel, 2010). 

O sinal dos lasers é gravado no tempo em aquisições de 50 segundos a uma taxa de 100 amostras 

por segundo. O intervalo entre uma aquisição e outra é de meia hora. A Figura 26 ilustra um exemplo 

de aquisição de dados de uma amostra que foi ensaiada até a indicação da terceira quebra de um fio de 

alumínio. O sinal do tempo pode ser expresso em número de ciclos, uma vez que a frequência de 

ensaio é constante. 
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Figura 26 - Exemplo de um gráfico de rotação do cabo ao longo de um ensaio de fadiga (Fadel, 

2010). 

3.4.7 SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS 

Foi utilizado um sistema de aquisição é composto por dois módulos de aquisição, com 16 canais 

de aquisição por módulo (Figura 27) para captar sinais digitais e analógicos (de controle e 

monitoramento), e do software de aquisição de dados, além do software de controle da bancada 

acoplado a um microcomputador compõem o sistema de instrumentação e controle utilizado na 

bancada de testes (Fadel, 2010).  

 

Figura 27 - Sistema de aquisição de dados (Fadel, 2010). 

3.4.8 SISTEMA DE CONTROLE DAS BANCADAS 

O software de controle do shaker é programado para manter no ponto 89 mm as condições de 

ensaio prescritas. É possível submeter a amostra a ensaios senoidais, a blocos de carregamentos 

senoidais, a ensaios randômicos ou de choque. Para o presente trabalho foi usada apenas a rotina para 

ensaios senoidais.  

Este software pode ser programado para cessar a excitação da amostra do cabo ensaiado quando o 

dispositivo de detecção de quebra de fios indicasse a quebra de pelo menos três fios, porem este tipo 

de programação não foi feita e o monitoramento foi feito durante o decorrer do ensaio, assim, as 

variáveis monitoradas e analisadas durante os ensaios foram: i) deslocamento do ponto 89 do sensor 
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de deslocamento a laser; ii) controle da amplitude de excitação do cabo no ponto 89; iii) o registro do 

dispositivo de detecção de rotação. 

3.5 PLANEJAMENTO DOS TESTES 

3.5.1 PREPARAÇÃO E PARÂMETROS DE CONTROLE DE ENSAIO 

Para realização dos ensaios de fadiga é necessário prescrever os seguintes parâmetros: 

1- Ângulo de mergulho - que simula o ângulo que o cabo faz com o grampo de suspensão. 

O ângulo de mergulho é função de diversos parâmetros, dentre os quais os mais importantes 

podem ser citados: i) tensão mecânica diária (EDS), ii) densidade do cabo, iii) comprimento do vão e 

iv) flecha admissível. É usual utilizar-se nas montagens cabo/grampo variações angulares entre 10° e 

20°. O limite superior desse ângulo está relacionado ao fato da saída dos grampos ser projetada de 

modo a não danificar estaticamente o cabo condutor até um ângulo máximo de 20°. Já o limite inferior 

é limitado devido basicamente à carga de EDS que pode ser aplicada no cabo. Neste trabalho adotou-

se um ângulo de mergulho de 10°. 

A montagem grampo/cabo durante a realização destes ensaios, bem como, a escolha do tipo do 

grampo devem merecer atenção especial, tendo em vista que, o conjunto de solicitações que atuam 

sobre os cabos, sejam elas verticais ou horizontais, criam no condutor uma tensão mecânica, que é 

transmitida aos suportes. Nos pontos de suspensão, em virtude do peso do condutor e de sua natural 

rigidez, aparecem esforços de flexão bastantes elevados. Quando a curvatura inferior da calha do 

grampo de suspensão não se amolda bem à curvatura natural do cabo, estes podem sofrer 

esmagamento dos filamentos, pois a superfície de apoio fica bastante reduzida. 

2- Torque de aperto dos parafusos de fixação do cabo no grampo de suspensão, normalmente 

fornecido pelo fabricante do grampo 

O torque de aperto que é aplicado nas porcas que fixam os parafusos ao grampo de suspensão, 

insere uma carga compressiva no conjunto cabo/grampo, evitando-se o escorregamento do cabo sobre 

o grampo de suspensão. Nos testes utilizou-se um grampo de suspensão monoarticulado que 

possibilita a montagem de cabos de diâmetros entre 17 a 29 mm. O torque de aperto independe do 

diâmetro do cabo utilizado, sendo especificado para cada tipo de grampo pelo fabricante. Para estes 

ensaios foi utilizado um torque de 50Nm.  

3- Carga de pré-tensionamento  

A carga de pré-esticamento está associada à tensão média mecânica (EDS- Every Day Stress) que 

o cabo é solicitado ao longo de sua vida. Nos ensaios realizados adotou-se uma carga de pré–

esticamento igual a 20% da carga de ruptura do cabo IBIS, o que corresponde a um valor de 14,79 kN.  
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4- Amplitudes de deslocamento  

As amplitudes de deslocamento que são aplicadas no cabo durante a realização dos testes no ponto 

localizado a 89 mm do último ponto de contato entre o cabo e o grampo de suspensão são também 

uma das variáveis de controle. Para o levantamento da curva de fadiga do material utilizou-se  seis 

diferentes níveis de amplitude de deslocamento: 0,80mm, 0,90mm, 1,00mm, 1,10mm, 1,27mm e 

1,39mm (pico-a-pico). Para estes ensaios de sequência de carregamento foram escolhidos quatro 

diferentes níveis de deslocamento: 0,90mm, 1,0mm, 1,27mm e 1,39mm (pico-a-pico).  Esses níveis 

foram combinados entre si para criar os blocos de carregamento. A Figura 28 ilustra quais as 

referências de medição para as amplitudes de deslocamento   . 

 

Figura 28 - Amplitude de deslocamento (Fadel, 2010). 

3.6 METODOLOGIA 

A presente seção descreve os procedimentos básicos para a preparação e montagem das amostras 

na bancada de ensaios de fadiga. Tais procedimentos são válidos tanto para os ensaios de 

levantamento da curva S-N do cabo quanto para a realização dos ensaios envolvendo sequência de 

carregamento. 

3.6.1 PREPARAÇÃO DO CORPO DE PROVA 

Todas as amostras foram retiradas a partir de bobinas cedidas pela fabricante (NEXANS). Durante 

o procedimento de lançamento de cabo na bancada, todos os cuidados foram tomados para que as 

superfícies com as quais o cabo tivesse contato não danificassem a amostra e contaminassem o ensaio.  

As Figuras 29 e 30 mostram o procedimento de retirada da bobina e lançamento do cabo na 

bancada. Suportes fixos ao teto são dotados de polias de nylon fixadas a rolamentos que possibilitam 

que o cabo deslize sem arrastar ou atritar a amostra com a superfície. 



  49 

 

Figura 29 - Retirada do cabo condutor da bobina (Fadel, 2010). 

 

Figura 30 - Polias auxiliares posicionadas ao longo do vão do teste (Fadel, 2010). 

Após a amostra ter sido esticada até a extremidade oposta da bancada, a amostra é cortada 

passando-se então ao procedimento de montagem do corpo de prova na bancada. 

3.6.2 MONTAGEM DO CORPO DE PROVA NA BANCADA 

Para a montagem dos corpos-de-prova serão seguidos os procedimentos descritos abaixo: 

Será fixada uma das extremidades do corpo de prova no grampo de ancoragem do bloco fixo 3 

(Figura 21); 

O corpo de prova será colocado dentro do grampo de suspensão (montado sobre o bloco móvel), 

tomando-se o cuidado de não danificar a região do cabo que ficará em contato com o referido grampo 

(Figura 23). Os parafusos de fixação do grampo de suspensão, nesta fase da montagem, deverão ser 

instalados, mas suas porcas de fixação não deverão ser apertadas; 

A outra extremidade do corpo de prova será fixada no grampo de ancoragem localizado no vão 

passivo junto ao bloco de ancoragem - bloco fixo 1 (Figura19); 
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O corpo de prova será tracionado utilizando-se a talha de alavanca, até que fosse atingida a carga 

de tração definida para o teste; 

Serão retiradas as polias auxiliares que estavam posicionadas ao longo do vão do teste; 

Após a conclusão da instalação do corpo de prova na Bancada, será adicionado contra pesos ao 

braço de alavanca até que a carga de tração indicada pela célula de carga atingisse cerca de 30% da 

carga de ruptura do cabo em teste durante 24 horas; 

Após o período de acomodação do corpo de prova, parte dos contra pesos serão retirados até que o 

valor da carga de tração no cabo atingisse o valor definido de ensaio; 

As porcas do grampo de suspensão serão apertadas utilizando-se um torquímetro com torque de 50 

Nm; 

Em seguida, o condutor será fixado ao excitador eletromecânico (shaker) utilizando-se uma mesa  

que possui uma haste regulável. A mesa, dotada de um acelerômetro, será posicionada em ângulo reto 

em relação ao cabo testado (Figura 22); 

Finalmente o sensor laser será posicionado a 89 mm do primeiro ponto de contato do cabo com o 

grampo de suspensão e em seguida serão verificadas todas as ligações dos sensores aos equipamentos 

de monitoração; 

O sistema de detecção da quebra dos fios, bem como, o atuador linear, só serão introduzidos na 

bancada depois de feita uma varredura em frequência e fixada a frequência de excitação imposta 

durante o teste. 

3.6.3 OPERAÇÃO DA BANCADA 

A sequência utilizada nos ensaios para a operação do sistema de monitoração da Bancada é 

descrita a seguir: 

I - Foi feita uma varredura em frequência para se detectar as frequências naturais da amostra em 

teste; 

II - Foi selecionada uma frequência de ensaio próxima a uma das frequências naturais (quanto 

mais alta melhor) e será excitado o sistema com um valor de cerca de dois terços do valor da 

frequência natural escolhida, mantendo-se constante o deslocamento prescrito a 89 mm da “boca” do 

grampo de suspensão. Nos casos em que o sistema ficar instável, o deslocamento imposto será 

diminuído ou será utilizada uma frequência natural menor do que a anterior; 

III - Após a estabilização do sistema foi marcado no corpo de prova, o nó mais próximo ao grampo 

de suspensão. Neste ponto, com o sistema desligado, será instalado o sistema de detecção de quebra de 

fios; 
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IV - Foi então selecionada a amplitude de ensaio (Yb) a ser imposta pelo sistema e enfim será 

iniciado o ensaio. 

V – Para os ensaios de bloco de carregamento, foi aguardado um número inicial de ciclos (n1) para 

que se realize a mudança de amplitude necessária para o segundo bloco e então foi aguardado a 

primeira quebra de um fio de alumínio; 

VI - Depois de encerrado o teste e antes de cortar o trecho do cabo onde ocorreu a quebra dos fios 

(junto ao fio de suspensão), foram fixadas braçadeiras nas respectivas extremidades e logo em seguida 

realizado o corte. Desta forma, foi preservada a região onde ocorreu a falha, possibilitando assim, a 

análise dos pontos de quebra. 

VII - Este processo foi repetido para todos os testes seguintes. 

3.6.4 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE BLOCOS DE CARREGAMENTO 

Para avaliação da sequência de blocos de carregamento sobre a resistência em fadiga da montagem 

cabo/grampo foi levantada a curva de Wöhler (curva S-N) para uma carga de esticamento padrão. Essa 

carga, que corresponde a uma porcentagem da tensão limite de resistência do cabo é denominada de 

Every Day Stress (EDS).  

Para o cabo Ibis em questão foi utilizada uma EDS de 20% da tensão limite de resistência, ou seja, 

esticou-se o cabo com 1479 kgf. A curva S-N foi então obtida testando-se 17 amostras de cabo para 

quatro diferentes níveis de deslocamento pico a pico,   . O critério de parada do ensaio era a quebra 

do primeiro fio de alumínio (Cigré, 2008).  

Aqui se torna conveniente relembrar que o ensaio é controlado por esse deslocamento   , medido 

por um acelerômetro posicionado em um ponto sobre o cabo, no vão ativo de teste, distante 89 mm do 

último ponto de contato entre o cabo e o grampo de suspensão. Como a equação de Poffenberger-

Swart (P-S) correlaciona o deslocamento    com a amplitude de tensão    em um fio de alumínio da 

camada mais externa diametralmente oposto ao último ponto de contato entre cabo e grampo, 

indiretamente é possível controlar o ensaio pela amplitude de tensão nesse ponto desse fio de alumínio 

(Murça, 2011). 

A Tabela 9 contém a correlação dos valores de tensão e deslocamento de acordo com P-S 

utilizados nos ensaios para levantamento da curva S-N, que serviu de base para elaboração dos ensaios 

com blocos de carregamento de amplitude variável. 
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Tabela 6 -    e    a selecionados para levantamento da curva S-N (Murça, 2011). 

σP-S 

[MPa] 

Yb 

[mm] 

25,08 0,80 

28,22 0,90 

31,35 1,00 

34,49 1,10 

39,82 1,27 

43,53 1,39 

A metodologia para os ensaios com blocos de amplitude variável tem por base a metodologia de 

Palmgren-Miner (1945), para o cálculo do dano imposto ao cabo condutor no primeiro bloco de 

carregamento com amplitude constante. Isto porque, para os seguintes modelos que serão avaliados 

neste trabalho - Miner, Mansur, Corten-Dolan e Dano Progressivo - a parcela de dano para o primeiro 

bloco de carregamento (  ) é calculada da mesma forma, ou seja, seguindo a formulação de Miner.  

A lógica de ensaios foi elaborada pensando no efeito da sequência de dois blocos de carregamento 

distintos sobre a vida em fadiga do condutor. No primeiro bloco de carregamento o número de ciclos 

   a uma amplitude de deslocamento constante     é pré-estabelecido de tal forma a introduzir um 

dano inicial    . Dessa forma pode-se apresentar a idéia de um dano residual (  ), ou seja, o dano 

necessário para consumir o restante da vida do condutor (Equação 30) 

            
  

  
          (30) 

Imediatamente após o término do bloco 1 inicia-se um segundo bloco de carregamento com 

deslocamento constante    , tal que          . O ensaio prossegue e só é interrompido após a quebra 

do primeiro fio de alumínio. O número de ciclos    experimentados durante o segundo bloco de 

carregamento é então utilizado para o cálculo do dano    . Dessa forma, pode-se comparar a o dano 

residual (  ) com o valor do dano no segundo bloco    , independente do modelo de acúmulo de 

dano adotado. 

Os ensaios foram planejados visando obter um maior número de dados, na tentativa de avaliar se 

existe influência da ordem do carregamento sobre a vida em fadiga da montagem cabo/grampo. Para 

isso, utilizou-se a mesma metodologia adotada por Murça, L.B. de modo a dar continuidade aos 

ensaios já realizados trabalhando com blocos de dois carregamentos distintos, de modo que os ensaios 

possam contemplar os seguintes fatores: 
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1. Sequências crescentes de carregamento (L-H) - o nível de tensão aumenta do primeiro para o 

segundo bloco de carregamento. A Figura 33 ilustra melhor o processo. 

 

Figura 31 - Sequência crescente de carregamento (Murça, 2011). 

2. Sequências decrescentes de carregamento (H-L) - o nível de tensão diminui do primeiro para o 

segundo bloco de carregamento. A Figura 34 ilustra melhor o processo. 

 

Figura 32 - Sequência decrescente de carregamento (Murça, 2011) 

3. Níveis de tensões extremos da curva S-N - onde as tensões dos blocos de carregamento 

assumam valores extremos da curva S-N levantada, ou seja, um bloco com uma tensão muito alta e o 

seguinte com uma tensão com uma tensão muito baixa e vice-versa; 

4. Níveis de tensões intermediários da Curva S-N - onde as tensões dos blocos de 

carregamento assumam valores intermediários da curva S-N levantada, ou seja, blocos com níveis de 

tensão intermediários da curva S-N do cabo; 

5. Diversas porcentagens de dano no bloco inicial – consiste em aplicar ao primeiro bloco de 

carregamento diferentes valores para n1 , gerando danos iniciais variados, no caso deste trabalho, dois 

tipos de danos iniciais: d1=0,3, d1=0,6 
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Para facilitar o entendimento da programação de ensaios a Tabela 10 apresenta a lógica utilizada 

nos ensaios contemplando os cinco fatores descritos acima.  

Tabela 7 - Correlação entre amplitude de tensão e amplitude de vibração dada por P-S. 

Sequências de Carregamento 

d1 = 0,30 

Sequência Crescente Sequência Descrescente 

                                              

                                                

d1 = 0,60 

Sequência Crescente Sequência Descrescente 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os 

resultados obtidos no programa experimental. 

Aplicar-se-á a metodologia de blocos de 

carregamento nas 8 amostras, tomando a primeira 

quebra de um fio de alumínio como referência. A 

análise e tratamento serão feitos aplicando todas as 

metodologias propostas para posterior comparação 

entre os modelos.  

4.1 DETERMINAÇÃO DA CURVA TENSÃO VERSUS VIDA (S-N) 

Com o objetivo de avaliar o efeito da sequência de carregamento sobre o acúmulo de dano os 

ensaios são planejados com base na curva S-N padrão do componente mecânico. Portanto, para o 

levantamento da curva S-N do cabo condutor ACSR IBIS foram utilizados 17 corpos de prova, 

ensaiados em uma frequência constante ao longo de todo o ensaio (Murça, 2001.). A faixa de 

frequências em que todos os ensaios foram realizados variou entre 10 e 35 Hz, operando na região 

ótima de trabalho do shaker, de modo a preservar o equipamento. No ano de 2010 Fadel, A.A. 

comprovou que a variação da frequência de ensaio utilizando a faixa de frequência em que se 

realizaram os ensaios não implica em mudanças aparentes no nível de tensão do corpo de prova e 

concluiu que o efeito da variação da frequência de ensaio, na faixa citada, não altera os valores dos 

resultados. 

Tipicamente quando falamos de ensaio de fadiga em cabos de transmissão, costumasse utilizar 

como critério de falha a quebra de 3 fios ou 10% dos fios, o que for menor. Neste trabalho o critério 

utilizado para o levantamento da curva de fadiga baseou-se na quebra do primeiro fio de alumínio. 

Não somente pelo fato da CIGRÉ (2008) ter apresentado uma nova proposta que define a ruptura de 

apenas 1 fio de alumínio como falha, mas também pelo fato de facilitar o desenvolvimento dos ensaios 

para a avaliação do efeito da sequência de carregamentos. As amplitudes de deslocamento pico a pico 

  , utilizadas para a realização dos ensaios, bem como os respectivos níveis de tensão para a EDS de 

20% são apresentados na Tabela 8. São apresentados também os registros de falha dos espécimes 

considerando a número de ciclos necessários para a quebra do primeiro fio, bem com suas estatísticas 

básicas. A conversão de amplitude em tensão teórica é fornecida pela relação de Poffemberger-Swart. 
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Tabela 8 - Resultado dos ensaios de fadiga para o 1° fio de alumínio (Murça, 2011). 

Média Mediana Desvio Padrão

1ºensaio 2ºensaio 3ºensaio 5ºensaio 6ºensaio

0,80 25,08 >25 *** *** ***

0,90 28,22 5,50 2,98 3,00 1,90 3,35 2,99 1,53

1,00 31,35 3,10 1,24 3,57 1,36 3,10 2,47 3,10 1,09

1,10 34,49 0,98 1,77 0,64 1,13 0,98 0,58

1,27 39,82 0,99 1,01 1,00 1,00 0,02

1,39 43,31 0,42 0,65 0,53 0,53 0,17

Y B  [mm]
sa  P-S  

[MPa]

Número de Ciclos para a Quebra do Primeiro Fio 

(Milhões)

Estatísticas Básicas (Milhões)

 

 

Com base nos resultados acima, foi possível determinar a curva de resistência a fadiga do cabo 

condutor ACSR ÍBIS, bem como as curvas P-S-N (Probabilidade-Tensão-Vida) considerando as 

probabilidades de falha de 5% e 95%. Foram admitidos os modelos de regressão citados na norma 

ASTM 739. Tais resultados são apresentados a seguir para cada um dos modelos. Além disso, A título 

de comparação são apresentados também os valores da Curva Limite de Segurança da Cigré (CSBL) e 

da mediana dos ensaios.  

A curva CSBL apresenta um caráter conservador com relação aos resultados experimentais. Os 

valores das medianas dos ensaios foram utilizados para a elaboração da rotina dos blocos de 

carregamento, isto porque estes valores, nos níveis de tensão adotados para avaliar o efeito de 

sequência de carregamento, representam melhor a massa de dados apresentada para cada amplitude de 

tensão. 

Nas Figuras 33 e 34 apresentam-se, respectivamente, o gráfico com a curva de tendência e os 

respectivos limites da região de confiança considerando os dois modelos de regressão descritos pelas 

Equações 31 e 32. 

                 (31) 

                       (32) 
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Figura 33 – Curva tensão versus vida – Modelo                   (         (Murça, 2011) 
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Figura 34 – Curva tensão versus vida – Modelo                        (         
(Murça, 2011) 



  58 

Nas Tabelas 9 e 10 são apresentadas as características estatísticas dos parâmetros que descrevem 

os modelos de regressão propostos acima.  

Tabela 9 – Parâmetros da curva S-N - Modelo         (Murça, 2011). 

Parâmetros 
Valor 

Estimado 

Erro 

Padrão 

Valores Limites dos Parâmetros 

Inferior Superior 

 

A 3,32E12 1,46E13 -2,812E13 3,476E13 

b -4,126 1,298 -6,910 -1,342 
 

 

Tabela 10 – Parâmetros da curva S-N – Modelo               (Murça, 2011) 

Parâmetros 
Valor 

Estimado 

Erro 

Padrão 

Valores Limites dos Parâmetros 

Inferior Superior 

 

a 7,909 0,323 7,217 8.602 

 -0,051 0,009 -0,071 -0,030 
 

 

Analisando os resultados obtidos verifica-se que o modelo de regressão da curva S-N que melhor 

representa o comportamento dos dados experimentais é o modelo log(N) descrito pela relação da 

Equação 32 devido ao maior valor encontrado para R
2
.  

O valor de    varia entre 0 e 1. Quando o modelo é adequado, os valores obtidos de    são 

próximos de 1. Se o modelo não é adequado, são obtidos valores pequenos (   ≈ 0) (Murça, 2011). 

Apesar disso, um valor alto de    não necessariamente implica que os dados estejam bem ajustados 

pelo modelo. Assim sendo, fazendo um comparativo de para o valor de    dos dois modelos 

propostos, temos: 

Tabela 11 – Comparação dos coeficientes de determinação    (Murça, 2011) 

Modelo de Regressão Valor de R
2 

 10Log N Sa   
 

0,67 

bN A S   
0,55 

 

De acordo com o descrito anteriormente, ao se observar somente o valor de    na Tabela 11, a 

regressão do tipo                  possui um coeficiente de explicação    maior, logo tende a 

representar melhor a dispersão dos dados. Além disso, os valores dos parâmetros A e b, Tabela 9, 

possuem valores de erro padrão muito maiores quando comparados relativamente ao valor estimado 

do que os parâmetros α e β da tabela 10. Razões estas que fundamentam a escolha do modelo de 

regressão adotado. 
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Com isso, os parâmetros da curva P-S-N para o modelo                  são listados na 

Tabela 12.  

Tabela 12 – Parâmetros das curvas P-S-N – Modelo de regressão                (Murça, 2011) 

5% 95%

a 7.604 8.215

 -0.052 -0.049

Parametros
Curva P-S-N

 

4.2 RESULTADOS DOS ENSAIOS COM SEQUÊNCIA DE CARREGAMENTO  

Os ensaios foram planejados visando obter um maior número de dados, na tentativa de avaliar 

melhor a influência da ordem do carregamento sobre a vida em fadiga da montagem cabo/grampo. 

Para isso, utilizou-se a mesma metodologia adotada por Murça, L.B. de modo a dar continuidade aos 

ensaios já realizados trabalhando com blocos de dois carregamentos distintos. 

Dos nove ensaios rodados, foram apresentados dois run-outs, ensaios em que não ocorreu 

nenhuma quebra registrada até o momento da abertura da amostra e duas amostras ensaiadas 

quebraram ainda no primeiro bloco de carregamento. Um dos nove ensaios não esta presente nas 

tabelas com os resultados obtidos através deste estudo experimental devido ao fato de que foi 

constatado que run-out foi ocasionado devido a uma falha na fixação do cabo a mesa de fixação 

localizada fixa no shaker.  

Este ensaio foi realizado novamente e seu resultado foi encontrado com satisfação. Os ensaios 

apresentados nesta seção estão de acordo com o programa de testes elaborado e descrito no Capítulo 3 

– Materiais e Métodos – seção 3.6.4. 

Nas Tabelas 13 e 14 são apresentados os resultados dos ensaios realizados para avaliação do efeito 

da sequência de carregamento e as Tabelas 15 a 17 são os dados dos ensaios adquiridos previamente. 

Para o cálculo dos danos impostos ao condutor nos respectivos blocos, foram utilizados como base os 

valores medianos do número de ciclos necessários para causar a falha do primeiro fio de alumínio, 

cujos valores foram apresentados na tabela 8. 

Um resumo de todos os ensaios válidos com as respectivas previsões do dano atuante no 2° bloco 

de carregamento para as metodologias de Miner, Corten-Dolan, Mansur e Dano Progressivo é 

apresentado na tabela 18. Lembrando que a denominação L-H (Low-High) é utilizada para sequência 

com ordem de carregamento crescente enquanto que a denominação H-L (High-Low) para sequência 

de ordem decrescente. 
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Resultado dos ensaios realizados em laboratório: 

Tabela 13 – Resultado dos ensaios de bloco de carregamento realizados neste projeto– Dano prescrito no primeiro bloco: 30% 

Ensaio 
Sequencia de 
carregamento 

Bloco 1 - Dano nominal 20% Bloco 2 Numero de ciclos , n2 Dano Miner 

Yb 
(mm) 

Tensão 
(Mpa) 

N1 n1 Dano 
Yb 

(mm) 
Tensão 
(Mpa) 

N2 
1 

quebra 
Parada do 

ensaio 
Residual Bloco 2 

1* L-H 0,9 28,22 2990000 897000 0,30 1,39 43,53 530000 198810 1334382 0,70 0,38 

2* L-H 1,0 31,35 3100000 930000 0,30 1,27 39,82 1000000 47850 1631000 0,70 0,05 

3* H-L 1,39 43,53 530000 160000 0,30 0,9 28,22 2990000 1 225300 0,70 0,75 

4* H-L 1,27 39,82 1000000 300000 0,30 1,0 31,35 3100000 1856200 2509056 0,70 0,60 

 

Tabela 14 – Resultado dos ensaios de bloco de carregamento realizados neste projeto– Dano prescrito no primeiro bloco: 60% 

Ensaio 
Sequencia de 
carregamento 

Bloco 1 - Dano nominal 20% Bloco 2 Numero de ciclos , n2 Dano Miner 

Yb 
(mm) 

Tensao 
(Mpa) 

N1 n1 Dano 
Yb 

(mm) 
Tensao 
(Mpa) 

N2 
1 

quebra 
parada do 

ensaio 
Residual Bloco 2 

5* L-H 0,9 28,22 2990000 1794000 0,60 1,39 43,53 530000 2 1928934 0,40   

6* L-H 1,0 31,35 3100000 1860000 0,60 1,27 39,82 1000000 10000 2000000 0,40 0,01 

7* H-L 1,39 43,53 530000 320000 0,60 0,9 28,22 2990000 1626160 2032020 0,40 0,54 

8* H-L 1,27 39,82 1000000 601000 0,60 1,0 31,35 3100000 ²
 1852000 0,40   

 

 

 

                                                 
1
 Não houve quebra no 2° bloco de carregamento 

2
 O corpo de prova quebrou antes de finalizar o primeiro bloco de carregamento 
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Tabela 15 – Resultado dos ensaios de bloco de carregamento – Dano prescrito no primeiro bloco: 20% (Murça, 2011) 

Ensaio 
Sequencia de 
carregamento 

Bloco 1 - Dano nominal 20% Bloco 2 Numero de ciclos , n2 Dano Miner 

Yb 
(mm) 

Tensao 
(Mpa) 

N1 n1 Dano 
Yb 

(mm) 
Tensao 
(Mpa) 

N2 
1 

quebra 
parada do 

ensaio 
Residual Bloco 2 

1 H-L 1,39 43,58 530000 106000 0,20 0,9 28,22 2990000 
1 

2680000 0,80 0,90 

2 H-L 1,39 43,58 530000 110000 0,21 0,9 28,22 2990000 
1 

5000000 0,79 1,67 

3 H-L 1,39 43,58 530000 107000 0,20 0,9 28,22 2990000 1800000 4500000 0,80 0,60 

4 L-H 0,9 28,22 2990000 850000 0,28 1,39 43,58 530000 140000 720000 0,72 0,26 

5 L-H 1,0 31,35 3100000 620000 0,20 1,27 39,81 1000000 305000 345000 0,80 0,31 

6 H-L 1,27 39,81 1000000 200000 0,20 1,0 31,35 3100000 3100000 3100000 0,80 1,00 

Tabela 16 – Resultado dos ensaios de bloco de carregamento – Dano prescrito no primeiro bloco: 50% (Murça, 2011) 

Ensaio 
Sequencia de 
carregamento 

Bloco 1 - Dano nominal 20% Bloco 2 Numero de ciclos , n2 Dano Miner 

Yb 
(mm) 

Tensao 
(Mpa) 

N1 n1 Dano 
Yb 

(mm) 
Tensao 
(Mpa) 

N2 1 quebra 
parada do 

ensaio 
Residual Bloco 2 

12 L-H 0,9 28,22 2990000 1500000 0,50 1,39 43,58 530000 20000 300000 0,50 0,04 

13 L-H 1,0 31,35 3100000 1550000 0,50 1,27 39,81 1000000 15000 15000 0,50 0,02 

14 H-L 1,39 43,58 530000 267000 0,50 0,9 28,22 2990000 
1 

4000000 0,50 1,34 

15 H-L 1,27 39,81 1000000 501000 0,50 1,0 31,35 3100000 
1 

1550000 0,50 0,50 

16 H-L 1,27 39,81 1000000 501000 0,50 1,0 31,35 3100000 4500000 4500000 0,50 1,45 

Tabela 17 – Resultado dos ensaios de bloco de carregamento – Dano prescrito no primeiro bloco: 70% (Murça, 2011) 

Ensaio 
Sequencia de 
carregamento 

Bloco 1 - Dano nominal 20% Bloco 2 Numero de ciclos , n2 Dano Miner 

Yb 
(mm) 

Tensao 
(Mpa) 

N1 n1 Dano 
Yb 

(mm) 
Tensao 
(Mpa) 

N2 1 quebra 
parada do 

ensaio 
Residual Bloco 2 

7 L-H 0,9 28,22 2990000 2200000 0,74 1,39 43,58 530000 150000 200000 0,26 0,28 

8 L-H 1,0 31,35 3100000 
2 

        
9 L-H 1,0 31,35 3100000 

2 

        
10 H-L 1,27 39,81 1000000 701000 0,70 1,0 31,35 3100000 1450000 1470000 0,30 0,47 

11 H-L 1,39 43,58 530000 373000 0,70 0,9 28,22 2990000 400000 3200000 0,30 0,13 

                                                 
1
 Não houve quebra no 2° bloco de carregamento 

2
 O corpo de prova quebrou antes de finalizar o primeiro bloco de carregamento 
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Tabela 18 – Resumo dos resultados estimados para o dano aplicado no 2° bloco de carregamento 

Ensaio Sequencia 

Bloco 1 Bloco 2 Previsao do dano 2 bloco Previsao do dano total 

Tensao 
(Mpa) 

N1 n1 d1 
Tensao 
(Mpa) 

N2 n2 Residual Miner C-D Mansur D-P Residual Miner C-D Mansur D-P 

1 H-L 43,58 530000 106000 0,20 28,22 2990000 2680000 0,80 0,90 4,41 1,14 0,80 1,00 1,10 4,61 1,34 1,00 

6 H-L 39,81 1000000 200000 0,20 31,35 3100000 3100000 0,80 1,00 2,87 1,13 0,95 1,00 1,20 3,07 1,33 1,15 

3 H-L 43,58 530000 107000 0,20 28,22 2990000 1800000 0,80 0,60 2,96 0,77 0,54 1,00 0,80 3,16 0,97 0,74 

2 H-L 43,58 530000 110000 0,21 28,22 2990000 5000000 0,79 1,67 8,23 2,13 1,49 1,00 1,88 8,43 2,33 1,70 

15 H-L 31,22 1000000 501000 0,50 31,35 3100000 1550000 0,50 0,50 1,55 0,50 0,50 1,00 1,00 2,05 1,00 1,00 

16 H-L 32,22 1000000 501000 0,50 31,35 3100000 4500000 0,50 1,45 4,46 1,47 1,43 1,00 1,95 4,96 1,97 1,93 

14 H-L 30,22 530000 267000 0,50 28,22 2990000 4000000 0,50 1,34 7,39 1,39 1,29 1,00 1,84 7,89 1,89 1,79 

10 H-L 39,81 1000000 701000 0,70 31,35 3100000 1450000 0,30 0,47 1,34 0,53 0,39 1,00 1,17 2,05 1,23 1,09 

11 H-L 43,58 530000 373000 0,70 28,22 2990000 400000 0,30 0,13 0,66 0,17 0,09 1,00 0,84 1,36 0,87 0,79 

3* H-L 43,53 530000 160000 0,30 28,22 2990000 2253000 0,70 0,75 0,32 0,96 0,64 1,00 1,06 0,62 1,26 0,94 

4* H-L 39,82 1000000 300000 0,30 31,35 3100000 1856200 0,70 0,60 0,44 0,68 0,55 1,00 0,90 0,74 0,98 0,85 

7* H-L 43,53 530000 320000 0,60 28,22 2990000 1626160 0,40 0,54 0,23 0,69 0,39 1,00 1,15 0,83 1,30 1,00 

5 L-H 31,35 3100000 620000 0,20 39,81 1000000 305000 0,80 0,31 0,10 0,27 0,32 1,00 0,51 0,30 0,47 0,52 

4 L-H 28,22 2990000 850000 0,28 43,58 530000 140000 0,72 0,26 0,05 0,22 0,29 1,00 0,55 0,33 0,50 0,58 

12 L-H 28,22 2990000 1500000 0,50 43,58 530000 20000 0,50 0,04 0,01 0,03 0,05 1,00 0,54 0,51 0,53 0,55 

13 L-H 29,22 3100000 1550000 0,50 39,81 1000000 15000 0,50 0,02 0,00 0,01 0,02 1,00 0,52 0,50 0,51 0,52 

7 L-H 28,22 2990000 2200000 0,74 43,58 530000 150000 0,26 0,28 0,05 0,23 0,37 1,00 1,02 0,79 0,97 1,10 

1* L-H 28,22 2990000 897000 0,30 43,53 530000 198810 0,70 0,38 0,18 0,31 0,42 1,00 0,68 0,48 0,61 0,72 

2* L-H 31,35 3100000 930000 0,30 39,82 1000000 47850 0,70 0,05 0,03 0,04 0,05 1,00 0,35 0,33 0,34 0,35 

6* L-H 31,35 3100000 1860000 0,60 39,82 1000000 10000 0,40 0,01 0,01 0,01 0,01 1,00 0,61 0,61 0,61 0,61 
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4.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

De acordo com a metodologia adotada pela Cigré, a Regra de Acúmulo de Dano Linear proposta 

por Palmgren-Miner (1945) é utilizada para estimar a vida remanescente em cabos condutores. 

Portanto, a primeira análise será feita com base neste tipo de metodologia. 

A Figura 35 apresenta o diagrama de dispersão dos resultados para os danos impostos no primeiro 

bloco (d1) versus o dano residual do segundo bloco (d2), de acordo com a metodologia de Palmgren-

Miner. 

 

(a) (b) 

Figura 35 – Diagrama de dispersão entre as estimativas dos danos produzidos no 1° bloco e no 2° 

bloco – Regra de Palmgren-Miner: (a) Dados previamente obtidos (Murça,2011)             

(b) Dispersão total dos dados. 

Os dados apresentados na Figura 35 demonstram uma tendência para as sequências do tipo L-H 

(crescentes) se situarem abaixo da curva de dano residual igual a um. Já as sequências H-L 

(decrescentes apresentam um comportamento mais disperso e situado, na média, acima da curva de 

dano residual igual a 1.  

Tal resultado indica que, quando na aplicação da sequência de carregamento há um aumento na 

amplitude, a vida é reduzida em relação à vida esperada (projetada a partir da aplicação de Miner 

sobre carregamento constante).  
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Já as sequências H-L (amplitude decrescente) apresentam um comportamento situado, na média, 

acima da curva de dano residual igual a 1, ainda que mais disperso. Indicando, pois ser mais benéfico 

com relação ao consumo de vida da montagem cabo/grampo, uma vez que é sensível a sobre-vida em 

relação àquela projetada a partir da aplicação de Miner sobre carregamento constante. 

4.4 ANÁLISE DA PREVISÃO DE MINER 

A seguir temos como objetivo discutir os resultados da previsão da vida do condutor de acordo 

com a teoria de Palmgren-Miner. Todas as conclusões são feitas a partir da dispersão apresentada na 

Figura 35. 

4.4.1 SEQUÊNCIAS L-H VERSUS SEQUÊNCIAS H-L (Palmgren-Miner) 

Analisando os resultados obtidos na Figura 35, observa-se que existe uma diferença entre a vida 

esperada para o condutor quando se compara as sequências crescentes (L-H) com as sequências 

decrescentes (H-L). Em sequências crescentes (L-H) nota-se uma tendência a diminuir a vida esperada 

do condutor enquanto que nas sequências decrescentes (L-H) a vida se torna muito maior do que a 

prevista por Palmgren-Miner. Estes resultados se adéquam ao já observado anteriormente por Murça, 

L. B. 

Tal observação pode ser visualizada pelo diagrama de barras da Figura 36 onde a vida média para 

sequências H-L é em torno de duas vezes maior que para sequências L-H. Outro ponto importante a 

ser observado é que tirando-se a média da soma dos valores para sequências crescentes e decrescentes 

encontramos um valor próximo a 1. Este resultado nos mostra em que uma análise mais global dos 

resultados a teoria de Palmgren-Miner se adéqua ao dados, porém quando analisamos com um maior 

critério distinguindo as sequências de carregamentos, a teoria diverge bastante da realidade. 

 

Figura 36 – Diagrama de dispersão entre as estimativas dos danos produzidos no 1° bloco e no 2° 

bloco – Regra de Palmgren-Miner 

1,24 

0,59 

0,00 0,50 1,00 1,50 

Miner 

Sequência Crescente (L-H) 

Sequência Decrescente 
(H-L) 
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4.4.2 EFEITO DA PORCENTAGEM INICIAL DE DANO NO BLOCO 1 (Palmgren-
Miner) 

Ao analisarmos o efeito da porcentagem inicial de dano imposto ao condutor no primeiro bloco de 

carregamento (  ), podemos observar que para casos em que    foi igual a 20%, 30%, 60% e 70%, 

para todos os casos em sequências decrescentes, os resultados obtidos se aproximaram dos valores 

previstos para o dano residual. Em especial para o caso de    igual a 70% as sequências crescentes 

também se aproximaram dos valores previstos para o dano residual. 

 Entretanto, o mesmo não se aplica par a condição de dano inicial igual a 20%, 30%, 50% e 70%, 

para todos os casos em sequências crescentes, os resultados obtidos não se aproximaram dos valores 

previstos para o dano residual. 

Um ponto importante observado é para a condição de dano inicial igual a 50%. Para este caso 

específico pode-se observar que os três ensaios de sequência decrescente foram interrompidos por não 

se verificar quebra nos fios. Em dois ensaios realmente não havia quebra de fios e no ensaio restante 

foi verificada uma trinca (Murça, 2011) 

Nos ensaios 12, 13 e 6*, de sequência crescentes (L-H), em que o primeiro bloco consome 50% e 

60% da vida prevista, foram os mais evidentes com relação aos efeitos negativos deste tipo de 

sequência de carregamento. Eles falharam com 53,9%, 51,5% e 61,0% da vida prevista por Palmgren-

Miner respectivamente. Ocorre que, apenas poucos ciclos no segundo bloco de carregamento foram 

suficientes para ocasionar a falha. 

Isto se deve provavelmente ao fato de que 50% e 60% da vida consumida no primeiro bloco 

podem ser o bastante para gerar trincas com um tamanho suficiente para que, ao se elevar a amplitude 

de vibração, e por consequência a tensão na região da trinca, o fio de alumínio viesse a falhar por 

completo. 

Para o caso de sequências decrescente (H-L) para o dano inicial de 50%, mesmo com trincas com 

um tamanho suficientemente grande, alguns ensaios chegaram a ter vidas da ordem de 200%, como é 

o caso dos ensaios 14 e 16. Isto pode evidenciar que o fator da ordem da sequência de carregamento e 

a porcentagem de dano em cada bloco têm influência diferenciada na vida do condutor. 

Em outras palavras, o problema pode ser bem explicado pela teoria de Palmgren-Miner nos dados 

das extremidades do diagrama (  =0,2;   =0,3 e   =0,7) para sequências decrescentes (H-L), mas na 

região central os dados assumem comportamentos tendenciosos e extrapolam os valores previstos para 

o dano residual. 

A Figura 37 mostra o diagrama de barras com a média dos danos totais de acordo com o tipo de 

sequência e o dano inicial (  ) imposto. 
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Figura 37 – Diagrama de dispersão entre estimativas dos danos produzidos no 1° e no 2° bloco – 

Regra de Palmgren-Miner 

4.4.3 COMPARAÇÃO DOS MODELOS DE ACÚMULO DE DANO: PALMGREN-
MINER, MANSUR, CONTEN-DOLAN E DANO PROGRESSIVO. 

Afim de facilitar a visualização e o entendimento do impacto de cada modelo de acúmulo de dano 

sobre a sequência de carregamento as Figuras 38 a 40 apresentam os diagramas de dispersão de dano 

para    versus    para regras de acúmulo de dano do Dano Progressivo (D-P), Coten-Dolan (C-D) e 

Mansur, respectivamente. 

 

(a) (b) 

Figura 38 – Diagrama de dispersão entre estimativas dos danos produzidos no 1° e no 2° bloco – 

Regra de Dano Progressivo - (a) Dados previamente obtidos (Murça,2011) (b) Dispersão 

total dos dados. 
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1,60 
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(a) (b) 

Figura 39 – Diagrama de dispersão entre estimativas dos danos produzidos no 1° e no 2° bloco – 

Regra de Mansur - (a) Dados previamente obtidos (Murça,2011) (b) Dispersão total dos 

dados. 

 

(a) (b) 

Figura 40 – Diagrama de dispersão entre estimativas dos danos produzidos no 1° e no 2° bloco – 

Regra de Corten-Dolan - (a) Dados previamente obtidos (Murça,2011) (b) Dispersão total 

dos dados. 



  68 

Uma característica observada nos gráficos apresentados nos Figuras 38 a 40 é que excluindo o 

modelo do Dano Progressivo, os modelos não lineares de Corten-Dolan e de Mansur apresentaram 

previsões piores do que as obtidas utilizando-se a regra de Palmgren-Miner (Figura 35). Para o caso da 

aplicação do modelo de Mansur a dispersão dos dados aumenta enquanto que no modelo de Corten-

Dolan essa dispersão diminui comprimindo os dados em uma região abaixo dos valores previstos para 

o dano residual. 

 

Figura 41 – Comparação de Média dos danos totais para os modelos estudados 

4.4.4 AJUSTES DO MODELO DE CORTEN-DOLAN 

Os resultados modelados a partir da formulação de Corten-Dolan tiveram como base as constantes 

5,35 para sequências decrescentes (H-L) e 2,35 para sequências crescentes (L-H). Essas constantes 

foram adotadas com base no estudo feito por Murça, L. B. 

A definição da constante “d” da formulação de Corten-Dolan foi determinada tomando como base 

a dispersão dos resultados e um melhor ajuste dos dados abaixo dos valores previstos para dano 

residual. A intenção do ajuste proposto foi fazer uma análise de sensibilidade com relação à constante 

do método de Corten-Dolan. Acontece que não é possível “compactar” todos os dados para a região da 

banda abaixo dos valores previstos para o dano residual porque a grande dispersão dos dados não 

permite isso. 

 

  

1,24 

1,57 
1,37 

1,17 

0,59 0,51 0,57 0,62 

Miner Corten-Dolan Mansur Dano Progressivo 

Sequência Decrescentes (H-L) Sequência Cescente (L-H) 



  69 

5 CONCLUSÕES 

Após o estudo realizado na revisão bibliográfica e posteriormente a análise dos resultados obtidos 

no programa experimental é apresentada as conclusões a seguir, para os materiais e condições de 

realização de testes desta pesquisa: 

 Para definição da previsão de vida útil de cabos condutores é de fundamental importância 

a obtenção da curva S-N do componente mecânico com um numero considerável de 

ensaios sempre levando em consideração as características especificas de cada montagem 

cabo/grampo a fim de reduzir o erro associado à dispersão de dados. Desta forma toda 

energia voltada para manutenção preventiva e corretiva será respaldada com dados mais 

próximos aos reais, tendo assim uma melhor eficiência.  

 Com relação ao uso da regra de acúmulo de dano de Palmgren-Miner, pode-se concluir 

que a dispersão dos dados tanto em sequências crescentes quanto em sequências 

decrescentes é elevada se analisadas separadamente, porém quando analisamos as 

sequências em conjunto podemos notar que na média é encontrado um valor próximo a 1.  

 Os outros modelos de acúmulo de dano analisados, Corten-Dolan, Mansur e Dano 

Progressivo não se mostraram mais eficientes na predição do fenômeno do que o modelo 

de Palmgren-Miner. 

 O modelo de Corten-Dolan, requer a determinação do expoente “d”, cujo ajuste possibilita 

uma melhor distribuição dos resultados. Este ajuste demandou alterações no modelo 

teórico original de forma a atender às especificidades do modelo mecânico em estudo. Tal 

processo inclui uma série de incertezas e deve ser melhor investigado de modo a 

configurar um novo modelo.  

 Na análise experimental ficou evidente o efeito redutor da vida útil do material quando 

submetido a sequências crescentes. Já para o caso em que as sequências de carregamento 

foram decrescentes observou-se um aumento, em alguns casos significativos, na vida útil 

prevista para o condutor. 

 Pode-se observar que a dispersão dos dados se modifica de acordo com o valor do dano 

inicial imposto no primeiro bloco de carregamento (d1). Para sequências decrescentes em 

que os valores para o dano inicial não se mantinha próximo a 50% os dados se 

aproximaram mais do valor predito por Palmgren-Miner, enquanto que para sequências 

crescentes somente o valor de d1=70% teve valores aproximados para o dano previsto de 

acordo com o a regra de Palmgren-Miner. 
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