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RESUMO 

 

O presente trabalho faz um estudo analítico e experimental que visa apresentar uma 

contribuição sobre o estudo da estimativa de vida útil de um cabo condutor feito com o uso de 

novas tecnologias, fios com geometrias em formatos de Z e o uso de material compósito na 

alma do condutor. O estudo tem como foco os cabos AeroZ com alma de compósito e AeroZ 

com alma de aço e o levantamento da curva S-N do cabo Aeroz com alma de compósito, para 

tal, foram realizados dez ensaios. Com o auxilio do programa SolidWords 2012, também foi 

calculado o momento de inércia dos fios dos condutores, os resultados foram aplicados à 

formulação de Poffenberger-Swart e a metodologia baseada no teorema dos eixos paralelos. 

Por fim fez-se uma comparação entre os resultados obtidos neste trabalho com os resultados 

obtidos com os cabos IBIS e a curva CSBL.  

Verificou-se que o valor de K obtido experimentalmente só pode ser representado quando 

utilizada a metodologia baseada nos teorema dos eixos paralelos para os dois cabos estudados. 

Verificou-se também que a vida dos cabos Aeroz com alma de compósito e Aeroz com alma 

de aço são próximas e que a vida do condutor IBIS tende a ser maior para tensões de P-S 

maiores que 27 MPa. 

 
 
 
 

ABSTRACT 

The present work is an analytical and experimental study and it contributes on the study of a 

conductor cable estimated useful life. It was made with the use of new technologies, wire 

geometries in Z formats  and the use of composite material in the soul of the cable . The study 

focuses on the cables Aeroz soulful composite and Aeroz with steel and, as a consequence, 

doing a SN curve of them with the use of ten trials tests. With the software SolidWords 2012, 

it has been calculated the inertia moment of the conductor wires and applied the results to 

Poffenberger-Swart formulation and methodology based on the parallel axis theorem. Finally 

a comparison was made between the results obtained in this study with the results obtained 

with the cables and the curve CSBL IBIS. 

It was noted that the experimentally obtained value of K can only be used  when using the 

method based on the parallel axis theorem to the two cables studied. 

It was also found that the life of cables Aeroz soulful Aeroz composite and steel core are 

close. Also, it was shown that the lives of the conductor cable IBIS tends to be higher when 

used with P-S tensions bigger than 27 MPa. 
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1 INTRODUÇÃO 

No presente capítulo apresentar-se-á o problema, 

o cenário no qual ele se contextualiza no que se 

refere à realidade brasileira, a justificativa para 

o desenvolvimento desse trabalho e seus 

objetivos. 

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

Este trabalho apresenta uma contribuição ao estudo do problema associado às falhas mecânicas nas 

linhas de transmissão elétrica, as quais correspondem às principais responsáveis pelos “apagões” no 

fornecimento de energia elétrica. 

A falha mecânica, neste caso, decorre da vibração causada pela ação dos ventos na linha de 

transmissão que resulta na fadiga mecânica do cabo condutor na região do grampo de suspensão, o 

qual fixa o cabo à torre (figura 1.1). 

 

 

Figura 1.1 – Falha no condutor aéreo na região do grampo de suspensão (Hortêncio, 2009). 

 

Os cabos condutores são projetados para aguentar cargas de origem mecânica, elétrica e fatores 

climáticos durante sua vida útil, estimada em torno de 50 anos. De toda a forma, os cabos condutores 

podem vir a se romper após alguns anos de uso, por fadiga junto às fixações. A causa dessa ruptura 

está diretamente ligada ao fenômeno conhecido como vibração eólica, um movimento de baixa 

amplitude e alta frequência, causada por ventos transversais à linha de transmissão. A exposição destas 

ao vento tem como consequência um desequilíbrio de pressão alternada, que induz o cabo a mover-se 
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para cima e para baixo. Essa vibração resulta em ondas que podem causar eventuais falhas nas linhas 

de transmissão.   

O Relatório da ANEEL (ANEEL, 2012) aponta a produção brasileira de energia em 118.226.077 

kW de potência e estima que nos próximos anos a capacidade de geração do país deve aumentar em 

48.127655 kW. Ainda, de acordo com o Balanço Energético Nacional de 2011 (Balanço Energético 

Nacional, 2012), do Ministério de Minas e Energia, o crescimento da produção de energia elétrica 

brasileira de 2009 para 2010 foi de 11,1%, quando atingiu 514,2 TWh. 

Previsões feitas pela empresa Exxon (Exxon Mobil, 2012), mostram que a população mundial 

aumentará em mais de 25% até 2040 e atingirá a faixa de 9 bilhões de pessoas. Desta forma, espera-se 

um crescimento de 30% na demanda por energia neste mesmo período e estima-se que a demanda de 

eletricidade no mundo seja 80% maior que em 2010. 

Visto que a maior parte das linhas de transmissão brasileiras foi instalada na época do regime 

militar, há pelo menos cinquenta anos, espera-se que o número de falhas aumente, sendo necessário, 

pois, a utilização de condutores que vem sendo ofertados pelas fabricantes nos mais diversos materiais 

e geometrias. Estes novos condutores apresentam vantagens como o aumento da carga elétrica 

transmitida e a redução do peso do condutor, que resulta na necessidade de utilização de menores 

quantidades de cabos. 

Entretando é vital conhecer o comportamento mecânico em fadiga (durabilidade) destes novos 

produtos, pois uma suposta economia pode resultar em gastos futuros catastróficos. Portanto, a 

caracterização mecânica dos novos condutores deve ser considerada antes de sua aquisição.  

1.2 JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

Este trabalho se justifica pela necessidade de se estabelecer níveis de confiabilidade mais altos na 

transmissão de energia no Brasil. A frequência de problemas relacionados à baixa qualidade de 

distribuição de energia, que se agravaram após os apagões nos anos 2000, afetou o país em todos os 

setores e os maiores prejudicados foram os consumidores, que sofrem reajustes em suas contas de 

energia elétrica com frequência.  Nesse período, o Risco Brasil, índice que mensura o grau de perigo 

que um país representa para o investidor estrangeiro e que afeta diretamente no custo de vida dos 

brasileiros, aumentou. Os investidores estrangeiros ficaram receosos em investir no país, o que 

ocasionou uma fuga de capital externo e desconfiança na capacidade de crescimento do país.  

Em 2001 um cabo de transmissão se rompeu devido à fadiga mecânica provocada por vibrações 

eólicas e teve consequências catastróficas, estimadas em 100 milhões de reais. Aproximadamente 

metade dos estados brasileiros foi afetada e mais da metade das turbinas da usina de Itaipu tiveram que 

ser desligadas. Em 2009 ocorreu outra grande queda de energia elétrica, que afetou 12 estados 

brasileiros por aproximadamente cinco horas.  

Após o incidente de 2001, as concessionárias responsáveis pela distribuição de energia elétrica 

passaram a investir em pesquisa sobre fadiga de cabos condutores, a fim de garantir confiabilidade na 
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distribuição de energia, tornando este processo mais seguro, eficiente e barato. Para suprir esta 

demanda, surgiram vários laboratórios especializados em todo o Brasil. 

O uso de novas geometrias (fios com perfil em forma de z ou trapezoidais), de novos materiais 

(cabos com alma de fibra de carbono, ligas de alumínio e alumínio termorresistente) e a aplicação de 

tratamentos térmicos (têmpera) na fabricação dos fios que constituem os cabos de transmissão de 

energia esta cada vez mais frequente. As empresas fornecedoras de energia elétrica estão começando a 

implantar esses cabos mais modernos em algumas linhas de transmissão, porém, ainda não se sabe seu 

real comportamento. Desta forma, neste trabalho, busca-se compreender o compotamento de um cabo 

tipo aeroZ com alma de fibra de carbono.  

Um dos maiores desafios das concessionarias de energia elétrica é construir linhas de alta tensão 

em áreas afastadas, com travessias de grandes rios, como é o caso da região norte.  Estima-se que em 

determinadas partes do rio Amazonas para transferir energia de uma margem a outra,  usando os cabos 

convencionais, seria necessário o uso de torres maiores que a torre Eiffel (324 m),  fato este que torna 

necessário o desvio das rotas das linhas de transmissão. 

Outra aplicação importante é a substituição dos cabos em regiões onde a demanda é muito alta, 

como é o caso do Rio de Janeiro, que esta recebendo investimentos para os eventos como a Copa das 

Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Neste caso, para aproveitar as torres já instaladas 

(a substituição das torres acarretaria em um custo muito alto, além dos problemas ambientais e da 

burocracia envolvida) uma alternativa viável seria a substituição dos cabos por modelos mais 

modernos, que possuam maior capacidade de transmissão de energia com o mesmo diâmetro e peso 

menor em relação aos cabos convencionais. 

Com base no cenário apresentado acima, este trabalho se justifica pela necessidade de oferecer 

parâmetros confiáveis aos setores de projeto e manutenção de linhas de transmissão das companhias 

de energia elétrica nacionais e a seus fornecedores, reduzindo a incidência de acidentes, como apagões 

e, assim, permitir que o Brasil acompanhe de forma segura as previsões de demanda de energia 

mundial.   

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

O trabalho apresentado é de natureza experimental, e tem como objetivos:  i) o levantamento da 

curva de durabilidade (Curva de Wöhler ou S-N) da montagem do cabo aeroZ com alma de fibra de 

carbono e ii) a avaliação da aplicabilidade da fórmula de Poffenberger-Swart. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Obter o modelo geométrico do condutor, a partir do desenho de seus fios, para 

determinação do momento de inércia flexural. 
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 Determinar a acuidade com que a fórmula teórica, aplicada nos projetos de linhas de 

transmissão (Poffenberger-Swart) representa as tensões no ponto diametralmente oposto 

ao último ponto de contato (UPC). 

 Obter valores experimentais das deformações registradas na zona de falha. 

 Construir a curva S-N do condutor. 

 Comparar a curva obtida à curva padrão da CSBL. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho foi organizado em cinco capítulos. O capítulo atual apresenta o problema, o escopo 

do trabalho, incluindo os objetivos e justificativa para sua realização. O capítulo 2 apresenta uma 

revisão da teoria de problema mecânico de fadiga, incluindo o efeito de roçamento entre os fios 

(fretting), a formulação de Poffenberger-Swart e aspectos referentes a vibração dos condutores. O 

programa experimental, incluido materiais e métodos será descrito no terceiro capítulo. No quarto 

capítulo será apresentado e discutidos os resultados obtidos. Por fim no quinto capítulo serão 

apresentadas as conclusões obtidas e as considerações finais. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E CONCEITOS 

Neste capitulo serão apresentados conceitos 

básicos, de modo a capacitar o leitor à 

compreensão dos processos responsáveis pelo 

surgimento da falha mecânica nos cabos 

condutores de energia. 

2.1 CONCEITO DE FADIGA 

Segundo William D. Callister (Callister, 2002), fadiga é uma forma de falha que ocorre em 

estruturas sujeitas a tensões dinâmicas e oscilantes. É possível que uma falha ocorra em um nível de 

tensão consideravelmente inferior ao limite de resistência à tração ou ao limite de escoamento para 

uma carga estática. O termo "fadiga" é usado pois esse tipo de falha ocorre normalmente após um 

longo período de tensão repetitiva ou ciclo de deformação. A fadiga é importante no sentido de que ela 

é a maior causa individual de falhas em metais, sendo responsável por aproximadamente 90% de todas 

as falhas metálicas. 

A American Society for Testing and Materials (ASTM) em sua norma ASTM STP E1823 define 

que “Fadiga é um processo de alteração estrutural permanente, progressivo e localizado, que ocorre 

num material sujeito a condições que produzem tensões ou extensões dinâmicas num ponto ou em 

vários pontos, e que pode culminar em trincas ou numa fratura completa após um número suficiente de 

variações de carga”. 

2.1.1 Fadiga por fretting 

Nos cabos condutores de energia elétrica, o processo de falha resulta da combinação da fadiga por 

flexão, resultante da ação do vento sobre os cabos, e do fretting, causado pelo roçamento dos fios entre 

si e com o grampo de suspensão na região das torres de fixação. Cabe, pois, tecer alguns comentários 

acerca deste processo de fadiga associado ao desgaste. 

A fadiga por fretting é um caso especial de fadiga. Segundo Pereira (2006), o termo fretting denota 

um pequeno movimento oscilatório entre duas superfícies em contato. Já o desgaste da superfície,  

causado por este movimento chama-se dano por fretting. O dano por fretting é esperado nas 

superfícies de contato de juntas mecânicas que, normalmente, estão em repouso mas que, no entanto, 

experimentam pequenos deslocamentos relativos causados pela vibração.  

Um fenômeno mais grave relacionado com esse dano por fretting é a falha por fadiga de um 

componente estrutural devido à iniciação de trincas na região danificada, chamado de fadiga por 

fretting. A fadiga por fretting pode ocorrer se um ou ambos componentes da união sofrer uma carga 

remota de fadiga. O sistema pode atingir prematuramente o colapso, pois esse fenômeno acelera os 

processos de nucleação e de crescimento de trincas devido ao desgaste superficial e à concentração de 

tensões de pelas cargas de contato “P”. Frequentemente o fretting ocorre em montagens sob regime de 
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escorregamento parcial (caracterizado por uma região de contato onde exista uma zona de adesão 

circundada por uma zona de escorregamento) com movimento relativo, provocando por uma carga 

lateral oscilante “Q”. 

 

 

Figura 2.1 – Configuração esquemática do problema de contato entre dois cilindros (Fadel, 2010).  

 

Na figura 2.1, os dois cilindros representados são equivalentes a dois fios de camadas distintas em 

um cabo condutor. 

Nos cabos condutores o fretting inicia-se com a remoção do filme oxidante, decorrente da fricção. 

Inicialmente as superfícies tendem a se aderir, porém o movimento relativo entre as superfícies faz 

com que os pontos de aderência sejam rompidos. Deste processo origina-se uma fina camada de óxido 

de alumínio      . A partir desse ponto ocorre a formação de micro trincas, que ao se desenvolverem 

podem resultar em uma falha no cabo. 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DO PROCESSO DE FADIGA 

O processo de fadiga pode ocasionar a ruptura de uma peça submetida a tensões ciclicas. A falha 

por fadiga esta associada à tensões cisalhantes e à deformações plásticas. Este processo pode ser 

separado em três etapas distintas (figura 2.2): nucleação da trinca, propagação da trinca e ruptura final. 

 

 

Figura 2.2–Representação gráfica das fases do processo de fadiga (Fadel, 2010). 

 

O período de iniciação da trinca é caracterizado pela nucleação da trinca, isto é, o surgimento de 

fissuras microscópicas que não podem ser observadas a olho nu. As trincas surgem em regiões de alta 

concentração de tensão, defeitos superficiais e internos, falhas na solidificação e contorno de grão.  
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Em seguida, observa-se uma propagação cíclica da trinca. O formato da ponta da trinca atua como 

um concentrador de tensão, que junto com um carregamento de esforços cíclicos resulta em uma 

elevação dos valores locais de tensão, causando uma deformação plástica na região.  

A figura 2.3 mostra o processo de avanço de trinca por fadiga, pode-se observar que a 

concentração de tensão na ponta da trinca favorece o deslizamento de planos de 45  com o plano da 

trinca. Além disso, em resposta à deformação plástica localizada, a ponta da trinca torna-se curva com 

a aplicação de tensões, sendo que na recuperação da tensão (ou tensão de compressão), a ponta é 

comprimida, formando novamente uma ponta aguda. Deste modo, o processo volta a repetir em cada 

ciclo de tensão, com um avanço relativo do comprimento da trinca de  a, a cada novo ciclo. 

 

 

Figura 2.3 – Processo de avanço de trinca por fadiga (Garcia, 2000). 

 

Segundo Garcia et al. (2000), a trinca em fadiga avança de maneira cíclica, e a cada novo ciclo de 

tensão ou etapa de abertura ou fechamento, deixa na macroestrutura da superfície de fratura marcas de 

praia (beach lines). Essas marcas apresentam-se curvadas em relação à origem da falha, permitindo 

desta forma, investigações que conduzam à identificação do ponto de origem do processo de fratura. 

Na figura 2.4 é possível observar as marcas de praia. As bandas mais claras representam uma 

programação basicamente plana, já as mais escuras uma propagação tortuosa, rugosa (caracterizada 

por níveis de tensão mais elevados). 



   8 

 

 

Figura 2.4 – Aparência típica da superfície onde ocorreu fratura por fadiga, (Fadel, 2010 – modificada). 

 

A última etapa é conhecida como ruptura final, que é uma falha catastrófica. Esta ocorre quando o 

limite de tenacidade à fratura ou valor critico do comprimento da trinca é atingido. Neste momento a 

seção transversal da peça não suporta a carga aplicada. Na figura 2.4 é possível observar as etapas dos 

processos de fratura, o inicio da trinca, a propagação da trinca (marcas de praia) e a região da ruptura 

final. 

2.3 DEFINIÇÕES DOS CICLOS DE TENSÃO RESPONSÁVEIS PELO 
PROCESSO DE FADIGA 

A fadiga é o resultado obtido quando uma peça é submetida a uma tensão que varia ao longo do 

tempo de forma cíclica, com carregamento uniaxial e amplitude constante. A tensão controlada, figura 

2.5Figura 2.5, é responsável por definir a tensão máxima (    ) e tensão mínima (     . 

 

 

Figura 2.5 – Parâmetros para descrever os ciclos de fadiga de amplitude constante, (Fadel, 2010). 

 

A gama de tensões    é definido como: 

                       (2.1) 

A amplitude da variação da tensão ou componente alternada    é definida como a média da 

diferença entre a tensão máxima e a tensão mínima conforme a equação: 
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           (2.2) 

A tensão média   , que é o valor médio experimentado durante um ciclo é dado pela equação:  

   
         

 
            (2.3) 

A tensão média (  ) é normalmente quantificada pela razão de tensão R, a que é definida pela 

equação: 

  
    

    
            (2.4) 

Desse modo, em um ciclo alternado de tensões, onde os valores absolutos da tensão máxima e 

mínima são iguais, tem-se que R=-1, e no ciclo repetido ou flutuante, R=0 

2.4 MÉTODO DE PREVISÃO DA VIDA EM FADIGA 

Existem três métodos clássicos de previsão da vida do componente sob esforços cíclicos, baseados 

nos dois principais critérios para projeto de fadiga: projeto para vida segura (método S-N e  -N) e 

projeto para falha segura (baseado na mecânica da fratura). 

2.4.1 Método Tensão-Vida (S-N) 

O método tensão vs vida tem como objetivo estimar a vida de um componente submetido a tensões 

variáveis, estabelecendo uma relação com o número de ciclos e dessa maneira obter valores para vida 

segura e vida infinita. Esta abordagem utiliza as tensões nominais na região do componente em 

análise. A tensão nominal que resiste aos carregamentos cíclicos é determinada considerando-se as 

tensões medias e fazendo-se ajustes para os efeitos concentradores de tensão, como furos, ranhuras, 

chanfros e rasgos de chaveta. 

As excitações são caracterizadas por baixas cargas e altos números de ciclos, sendo este fenômeno 

conhecido como Fadiga de Alto Ciclo ou Controlada por Tensão. Essa teoria foi desenvolvida por 

Wöhler e este método é inadequado para fadiga de baixo ciclo, na qual os componentes apresentam 

áreas de plasticidade (devido à baixa precisão). 

2.4.2 Método Deformação-Vida ( -N) 

Esse método é baseado em deformações e envolve uma análise mais detalhada da deformação 

plástica em regiões localizadas (concentradores de tensão), onde a deformação atinge valores 

significativos dentro de cada ciclo. São normalmente altas cargas e baixos números de ciclos, valores 

inferiores a 10.000 ciclos. Este fenômeno é chamado de Fadiga de Baixo Ciclo ou Fadiga Controlada 

por Deformação e foi defendido por Coffin(1954) e Manson (1954). 

2.4.3 Abordagem Tolerante ao Dano 

Este método é baseada na teoria de mecânica da fratura, que trata especificamente do crescimento 

de trincas. Assume-se que uma trinca já esta presente e foi detectada, e prevê seu crescimento em 

relação à intensidade da tensão. Esta aobrdagem pode ser prática quando aplicada a grandes estruturas 

juntamente com códigos de computador e inspeções periódicas.  
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Neste trabalho esta abordagem não será considerada, visto que não há possibilidade do controle de 

crescimento da trinca em função da sua localização. Será utilizado o método da vida S-N, por se tratar 

de um problema de fadiga de alto ciclo, uma vez que o fenômeno ocorre ao longo de anos, sob a ação 

dos ventos no cabo, geralmente correm milhões de ciclos até a ocorrência de falha. 

2.5 EXCITAÇÃO EÓLICA 

A vibração eólica em cabos condutores é um fenômeno que se origina quando o vento escoa em 

volta do condutor, que se desloca para áreas de menor pressão formando vórtices, que se repetem com 

intervalos regulares (esteira de vórtices de Von Karman). Como resultado, o cabo desloca-se em um 

movimento alternado para cima e para baixo, que se auto-alimenta com a continuidade do fluxo de ar. 

O número de Reynolds (  ) do escoamento definirá se o escoamento é laminar ou turbulento. 

   
   

 
            (2.5) 

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

do fluido. 

A relação adimensional de Strouhal é dada para escoamentos em torno de corpos cilíndricos em 

função do diâmetro  , frequencia de vórtice   e a velocidade do escoamento  . 

         
   

 
            (2.6) 

A literatura toma como referência o valor de 0,185 (EPRI, 1979) para o número de Strouhal em 

casos de escoamentos em torno de cabos ACSR. Quando a frequência de oscilação dos vórtices 

coincide com uma das frequências naturais do condutor ocorre uma condição crítica de vibração. 

Normalmente, a duração desta esta 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. 

Portanto, as frequências e velocidades a serem evitadas poderão ser descritas pela equação (3.3). 

  
       

 
           (2.7) 

Dependendo da velocidade do vento, os vórtices se apresentam de acordo com a Figura 2.6 

 

Figura 2.6 – Regimes de fluxo em torno de um corpo cilíndrico liso (Lienhard - modificado, 1966). 
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A ação do vento sobre os cabos condutores pode resultar em três tipos de vibrações: vibração 

eólica simples, vibração de galope e vibração de esteira, esta ultima pode ser dividida em quatro tipos 

de vibrações: sub-vão, de galope horizontal de galope vertical e de torção. 

 

Tabela 2.1– Comparação entre os tipos de vibração em cabos condutores aéreos (EPRI, 1979) 

 

Parâmetro 
Tipo de Vibração 

Eólica Galope Sub-Vão 

Tipo de 

condutores afetados 
Todos Todos 

Linhas paralelas 

no plano 

horizontal 

Faixa de 

Frequência (Hz) 
3 a 150 0,08 a 3 0,15 a 10 

Amplitude pico a 

pico (n
o
 de 

diâmetros) 

0,01 a 1 5 a 300 0,5 a 80 

Tipo de vento 

que provoca a 

excitação 

Permanente Permanente Permanente 

Velocidade do 

Vento (km/h) 
3 a 23 23 a 60 15 a 60 

Superfície do 

condutor 

Sem cobertura ou com 

deposito simétrico de gelo 

Com gelo 

depositado 

assimetricamente 

Limpa, seca 

 

No Brasil, em função da inexistência de acúmulo de gelo nas linhas de transmissão, o tipo de 

vibração que provoca galope é praticamente inexistente. Esse tipo de vibração ocorre devido à 

presença de massa concentrada, como é o caso das esferas de sinalização.  

A vibração eólica é a mais comum no território nacional e resulta na fadiga dos cabos condutores. 

Estas vibrações são provocadas por ventos moderados de velocidades constantes entre 2 e 35 km/h 

(0,5 a 9.7 m/s), e ocorrem em vãos muito grandes, como nas travessias de grandes rios, onde o vale do 

rio guia o fluxo de ar através da linha de transmissão, como é o caso da região norte e em trechos de 

linha de transmissão em travessia plana, comumente ao amanhecer e ao entardecer. 

2.6 FORMULAÇÃO DE POFFENBERGER-SWART (P-S) 

Em 1945, Poffenberger  (Poffenberger, 1965 ) baseou-se nos princípios da teoria da elasticidade e 

da mecânica clássica para definir uma relação entre deslocamento e deformação. Por simplicidade este 

problema foi considerando um problema estático. A solução obtida foi baseada na curva de deflexão 

do cabo, onde a segunda derivada da curvatura corresponde ao dividido pela rigidez à flexão. Segundo 

Poffenberger com medições de amplitude e frequência seria possível obter uma aproximação do 

comprimento, mas como o grau de fixação do suporte é desconhecido, não seria suficiente. 
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Durante os experimentos, o equipamento utilizado para medir amplitudes, era fixado rigidamente 

no grampo de suspensão (figura 2.7) deste modo o braço de sustentação apresentava a mesma rotação 

angular que o grampo. Assim as medições continham o deslocamento e simultaneamente a rotação 

angular do grampo.   

 

 
Figura 2.7– Curva de deflexão do cabo considerando o grampo rígido (Poffenberger, 1965 - modificado). 

 

2.6.1 Formulação Matemática 

Nas juntas de fixação nas extremidades do cabo, aos quais detêm o vão livre, o momento fletor é 

nulo. Consequentemente as deformações nestes locais é igualmente nula. O deslocamento diferencial 

de extensômetro (  ) é elevado para grandes comprimentos do braço de flexão ( ). Dessa forma 

sempre existirá um erro associado ao deslocamento do condutor (  ) e do extensômetro (  ), figura 

2.8. 

O ponto 89 mm foi escolhido por Poffenberger com a justificativa que braços de medições com 

grandes comprimentos induzem a erros de medição. Assim, assumiu-se que a deflexão do cabo 

apresenta forma senoidal. 
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Figura 2.8 – Curva de deflexão de um cabo (Poffenberger, 1965 - modificado). 

 

Inicialmente o cabo foi considerado como um membro com rigidez   , fixo em suas extremidades, 

sendo carregado axialmente por uma carga distribuída  , figura 2.9. 

 

 
 

Figura 2.9 – Curvas de carregamento e deflexão para subcasos para solução do caso geral (Poffenberger, 1965 - 

modificado). 

 

Um carregamento distribuído representado por uma curva senoidal, possui a seguinte forma: 

                      (2.8) 

onde    é o carregamento do lado esquerdo da estrutura e   
 

 
. 

Desta maneira o momento fletor em qualquer ponto da curva é dado por: 

  
  

                        (2.9) 

Considerando que:    
  

 
   

 

 
   

 

 
 e usando as condições de contorno     em     e 

   , tem-se: 

  
    

        (
   

 
)

           
          (2.10) 

Considerando um segundo, em que o momento fletor é aplicado no lado esquerdo do cabo, figura 

2.9 B, tem-se que o momento fletor em qualquer ponto ao longo do comprimento da curva de deflexão 

do cabo é dado por: 

    (  
 

 
)              (2.11) 

Adotando as mesmas considerações para o método anterior obtém-se a solução para este caso: 
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                         (2.12) 

Para o caso apresentado na figura 2.9 C, combinação dos casos  2.9 A e 2.9 B combinando as 

equações (2.10) e  (2.11), o deslocamento é dado por: 

  
    

        (
   

 
)

           
 

  

                      
 

 

       (2.13) 

onde   é a tensão ao qual a estrutura encontra-se submetida e              equivale à carga. 

Como a extremidade esquerda é fixa e devido a este fato não sofre rotação, também considerando 

que nesta ponta a inclinação do cabo é nula, em    , tem-se: 

     
    

     (
 

 
)

           
 

  

 
(
 

 
            

 

 
)                           (2.14) 

Segundo Poffenberger et al.,           , assim pode-se relacionar    e    da seguinte 

maneira: 

      
        

            
                       (2.15) 

Substituindo a equação (2.15) na equação (2.12), obtém-se: 

  
  

  (
   

 
    

   

 
       

 

 
)
         (2.16) 

Para          pode-se simplificar    
   

 
 por 

   

 
 para o deslocamento diferencial do condutor, 

obtém-se: 

   
  

  ( 
 
 
    

 

 
)

                     (2.17) 

A deformação na extremidade fixa esquerda é obtida a partir da Lei de Hooke: 

                             (2.18) 

onde   representa a tensão,   representa deslocamento e   representa o módulo de Elasticidade do 

cabo, escrevendo a equação (2.18) em função do deslocamento, obtém-se: 

  
 

 
 

    

  
 

    

    
                       (2.19) 

onde   representa o raio e   representa o diâmetro do condutor. 

Substituindo a equação (2.17) na equação (2.19) se obtém a relação entre a deformação   e o 

deslocamento diferencial     

  
    

 
 
 
    

 

 

 
 

    
 

    

     ( 
 
 
    

 

 
) 

                     (2.20) 

A taxa de deformação por deslocamento, caracterizada pelo símbolo  , é obtida como: 

  
 

  
 

 

     ( 
 
 
    

 

 
) 

                      (2.21) 

Por conveniência, considerando 
 

 
  , considerando uma posição    , a equação (2.21) se 

torna: 
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                       (2.22) 

Substituindo a equação (2.22) na equação (2.18), obtém-se: 

  
       

                
                         (2.23) 

Rearranjando a equação (2.22), obtém a tensão calculada de zero a pico (0-pk): 

  
      

                
                         (2.24) 

Para uma tensão dinâmica calculada de pico a pico (pk-pk), tem-se: 

  
      

                
                          (2.25) 

onde      

Assim o valor da tensão dinâmica de flexão pode ser obtida pela equação (2.25), apresentada a 

seguir: 

                    (2.26) 

onde    é a amplitude de deslocamento pico a pico, medida a partir de um ponto sobre o cabo distante 

89 mm do último ponto de contato entre o cabo e o grampo de suspensão. O valor de   é obtido 

através da equação (2.26): 

  
      

                
                     (2.27) 

sendo   p[MPa] o módulo de elasticidade e o   o diâmetro dos fios da camada externa do cabo;   é a 

distância ao longo do cabo entre o último ponto de contato entre o cabo e o grampo de suspensão e o 

ponto de medição, usualmente        . O valor de   é igual a: 

  √
 

  
                      (2.28) 

onde T [N] corresponde a carga de esticamento durante a medição e EI [N.mm²] é a rigidez a flexão do 

cabo, cuja o valor mínimo é calculado assumindo que todos os fios estão alinhados sobre a linha 

neutra, LN, da seção transversal do condutor, figura 2.10.  

 

 

Figura 2.10 – Representação esquemática do cálculo do       . 

 

      ∑      
    

 

  
                     (2.29) 
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onde   ,    e   , correspondem ao número de fios, módulo de elasticidade dos fios e diâmetro 

individual da i-ésima camada. 

2.6.2 Formulação de Poffenberger-Swart (P-S) para o cabo AeroZ com alma de 
fibra 

No presente trabalho, devido ao perfil dos fios do cabo não serem simétricos, terem o formato 

próximo a um “z”, a equação de Poffenberger-Swart foi modificada para um caso geral, considerou-se 

um raio equivalente  , onde    
 

 
. Aplicando a alteração proposta, a equação (2.25) torna-se: 

  
      

                
                         (2.30) 

onde   é o raio equivalente,    [MPa] o módulo de elasticidade e o   o diâmetro dos fios da camada 

externa do cabo;   é a distância ao longo do cabo entre o último ponto de contato entre o cabo e o 

grampo de suspensão e o ponto de medição, usualmente        . O valor de   é igual a: 

  √
 

  
                      (2.31) 

onde T [N] corresponde a carga de esticamento durante a medição e EI [N.mm²] é a rigidez a flexão do 

cabo. 

O raio equivalente, c foi determinado como sendo a distância entre o centro de massa do fio da 

camada externa até sua fibra mais externa, Figura 2.11. Assim       . 

  

Figura 2.11 – Método para determinar  . 

 

Devido a geometria complexa dos fio, a determinação de seus momentos de inércia se torna difícil. 

Para se calcular os momentos de inércia dos fios foi usado o programa Solidworks, que permite a 

estimativa dos momentos de inércia com base nos eixos principais (   e   ) ou com base em um 

sistema de coordenadas qualquer.  
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Buscando facilitar o entendimento, foi considerado que o fio tem a geometria de um retângulo. 

Pela figura 2.12 observa-se que para um retângulo se tem dois momentos de inércia principais e assim 

pode-se estimar dois valores para      , como é o caso do cabo com geometria em Z. 

 

 

Figura 2.12 – Representação do cálculo do       segundo  os momentos principais de inércia do cabo. 

 

O       foi determinado a partir da equação (2.29). Ao se aplicar os valores dos momentos de 

inércia na equação para a constante K. O primeiro considerando o momento de inércia do conjunto 

formado pela camada externa de fios, camada interna e pelo anel que envolve a alma do cabo que foi 

chamada do       . O segundo e o terceiro, que foram chamados de     e    , estes foram 

determinados considerando    e   (momentos de inércia principais), respectivamente. No cálculo do EI 

foi desconsiderado o efeito da alma de compósito. Uma vez determinados o valor de EI foi possível 

determinar a constante K de Poffenberger-Swart, pela equação a seguir: 

  
      

                
                     (2.32) 

2.7 MÉTODO S-N OU CUTRVA DE WÖHLER 

Na década de 1850, o engenheiro August Wöhler conduziu investigações a respeito do 

comportamento de materiais metálicos submetidos a esforços cíclicos. Como resultado, conseguiu 

estabeleceu um gráfico para avaliar resultados de testes de fadiga em eixos de trens sujeitos a flexão 

rotativa. No gráfico, a tensão mecânica é relacionada com o número de ciclos até a ruptura do 

material. Nomeou-se esse método como Método S-N.  Além de estimar o número de ciclos até a 

fratura de material ensaiado, esse método possibilitou a identificação do limite de resistência à fadiga, 

ou seja, o valor mínimo de tensão para o qual o material teria uma vida infinita. Atualmente, a curva 

de Wöhler é a forma mais utilizada para apresentar os resultados de ensaios de fadiga. 
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2.7.1 Determinação da curva S-N 

A norma E 739-91 (Standar Practice for Statistical Analiysis of liner or Linearized Stress-Life (S-

N) and Strain-Life ( -N) Fatigue Data) determina como se deve proceder para determinar uma curva 

S-N. Segundo a norma, a curva S-N é obtida com a determinação do número de ciclos até a ruptura 

dos corpos de prova e da tensão a qual estes são submetidos. Nos ensaios, as condições iniciais devem 

ser idênticas, de modo a evitar influências externas nos ensaios. Cada corpo de prova é submetido a 

uma determinada amplitude de tensão que se mantém constante durante todo o ensaio, que termina 

quando o corpo de prova é rompido ou quando se exceder um determinado número de ciclos muito 

longo. 

A curva S-N básica é obtida quando a tensão média é zero, isto é, a tensão mínima é compressiva 

com |    |  |    |, a razão de carregamento é R= -1. 

A curva S-N pode ser representada com o número de ciclos N (ou log N) no eixo das abscissas e 

com os valores da tensão máxima,     , no eixo das ordenadas, que também poderão ser expressos 

em escala logarítmica.  

A figura 2.13 é uma representação esquemática de uma curva S-N para um aço macio e uma liga 

de alumínio, sob ciclo de carregamento com tensão média nula. 

 

 

 

Figura 2.13 – Curva S-N esquemática para um aço maciço e uma liga de alumínio, (Moura Branco, 1985). 

 

Na figura 2.13 são representadas curvas de fadiga com comportamentos distintos para o alumínio 

e para o aço. No caso do aço existe uma região para valores aproximadamente da ordem de 10
7
 ciclos, 

onde uma reta delimita um patamar de tensão. O nível de tensão deste patamar é denominado limite de 

resistência à fadiga e se traduz como sendo o nível de tensão máximo para o qual o material poderia 

suportar um número infinito de ciclos sem que venha a falhar. 

No caso do alumínio, o comportamento é diferente. O patamar do limite de resistência à fadiga é 

um menos evidente. O que ocorre nesses casos é um comportamento assintótico tendendo para um 
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dado valor    . É comum definir a vida infinita como sendo algo da ordem de 10
8
 ciclos para materiais 

que possuem este tipo de comportamento (Branco, 2000). 

Por meio dos dados experimentais de um ensaio de fadiga uniaxial gera-se o gráfico S-N, 

representado pela equação (2.33) 

                 (2.33) 

onde   é a tensão ao qual o material é submetido e N é o número de ciclos até a ruptura do mateial, os 

parâmetros A e b em (2.33) são constantes do material e são obtidos após o levantamento da curva 

experimental. Ou ainda, 

                         (2.34) 

2.8 CURVA LIMITE DE SEGURANÇA DA CIGRE 

A curva limite de segurança da CIGRE, CSBL (CIGRE Safe Border Line) é uma representação 

conservativa para os limites inferiores dos ciclos experimentados para cada nível de tensão de todos os 

dados obtidos, ou seja, é uma curva S-N que esta abaixo de todas as demais curvas compiladas. Dessa 

maneira, a CSBL fornece ao projetista uma estimativa conservadora da vida útil dos cabos e/ou fios. A 

curva CSBL é representada pela equação (2.33). 

onde    é a tensão dinâmica [MPa], N é a vida em ciclos e A e b são constantes obtidos através da 

Tabela 2.2. 

 
Tabela 2.2 – Constantes da Curva Limite de Segurança (CSBL). (CIGRE, 1985) 

 

N
o
 de camadas de fios de 

alumínio do cabo condutor 

N<2.10
7 

N>2.10
7 

A B A b 

1 730 -0,2 430 -0,168 

>1 450 -0,2 263 -0,168 

  

Para o cabo utilizado nos ensaios deste trabalho, a CSBL pode ser escrita pela seguinte equação: 

                      (2.35) 

A abordagem da CIGRE para estimativa da vida útil do condutor será adotada no presente 

trabalho. Uma comparação de vida fornecida pela CSBL será estabelecida com aquela fornecida pela 

curva S-N obtida para a montagem do cabo tipo aeroZ com alma de compósito/grampo de suspensão, 

avaliada. 
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Figura 2.14 – Curva Safe Border Line, bem como as demais curvas compiladas pela CIGRE  (CIGRE, 2003). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Este capítulo apresenta a bancada de ensaio utilizada 

e seus componentes. Descreve os procedimentos 

experimentais adotados, assim como os materiais e 

define um planejamento para os testes. 

 

Atualmente o laboratório de cabos da UnB é composto por duas bancadas, cada uma devidamente 

equipada com um sistema de fixação e tracionamento de cabos, um mecanismo excitador (Shaker), um 

dispositivo de detecção de quebra de fios e um sistema de aquisição de dados, que são ligados a 

computadores com softwares específicos para o desenvolvimento dos ensaios. No laboratório é 

possível realizar diversos experimentos, como: levantamento de curva de fadiga, teste de novos 

parâmetros de projeto, desenvolvimento de novos acessórios para linha de transmissão, teste de 

caracterização e eficiência de amortecedores e medida de autoamortecedores dos condutores. O 

investimento continuo, o alto padrão dos equipamentos, junto aos trabalhos desenvolvidos pelos 

professores Antônio Manoel Dias Henriques, Aidal Alves Fadel e por alunos de graduação e pós-

graduação garantem a confiabilidade do laboratório, seguindo as recomendações da CIGRE (1985), 

EPRI (1979) e IEEE (1978). 

3.1  DESCRIÇÃO DA BANCADA DE ENSAIO DE CABOS CONDUTORES 

3.1.1 Visão Geral 

A bancada de ensaio é composta de um vão de 46,8 metros de comprimento, e é dividida em dois 

sub-vãos, um vão ativo e um vão passivo, como pode ser observado na figura 3.1. O vão passivo, 

utilizado para fixação do cabo, é composto pelo Bloco Fixo 01 e um Grampo de Ancoragem. O vão 

ativo define o comprimento do cabo ensaiado e é composto pelos Blocos Fixos 02 e 03, um localizado 

na base shaker e outro situado na base de uma roldana, um Bloco Móvel, que possui um grampo de 

suspensão, ao longo de sua extensão ainda estão contidos outros instrumentos e Sensores de Medição. 

A distância entre o centro da roldana e o centro do grampo de suspensão define o comprimento do vão 

ativo, que pode variar entre 31 e 41 metros. 

 

 
Figura 3.1 – Desenho esquemático da montagem da bancada de ensaios (Fadel, 2010). 
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Tanto os blocos fixos quanto o bloco móvel são feitos de concreto armado. A diferença entre estes 

é que o bloco móvel possui rolamentos que permitem sua movimentação sobre trilhos, atuando como 

limitador de tamanho do vão ativo. 

 

 

Figura 3.2 – Blocos de Fixação e Talha de alavanca ancorada 

 

3.1.2 Mecanismo de tracionamento 

O Bloco Fixo 1 é responsável pela fixação do cabo, uma das extremidades da amostra é fixada a 

um grampo de ancoragem e esta é presa ao bloco por meio de uma talha de alavanca ou tifor. Além da 

fixação, esse dispositivo também pode realizar um pré-tensionamento do cabo condutor. 

A outra extremidade do cabo é fixada a um grampo de ancoragem passante, localizado no Bloco 

Fixo 3. O grampo de ancoragem é interligado a uma célula de carga, esta é ligada a um braço de 

alavanca, responsável pelo tracionamento do cabo. 

A célula de carga é de total importância, pois é responsável pela leitura da carga de tração no cabo 

condutor. Ao se ensaiar cabos condutores, é necessária a aplicação de um pré-esticamento, 

normalmente de 10% a 20% maior do que a tensão de esticamento do ensaio. O pré-esticamento dura 

24h e tem como finalidade evitar o efeito de fluência no cabo condutor durante o ensaio. 

 
Figura 3.3 – Fixação do cabo através do grampo de ancoragem passante no bloco. 
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Figura 3.4 – Detalhe do grampo de ancoragem passante e a célula de carga. 

 

3.1.3 Mecanismo Excitador (Shaker)  

Para simular o efeito causado pelo vento, que causa vibração no cabo condutor, foi utilizado um 

excitador eletrodinâmico (shaker). Este dispositivo é preso ao Bloco Fixo 2 e aplica uma vibração de 

maneira controlada – amplitude, frequência, velocidade e aceleração. 

 

 

Figura 3.5 – Bloco fixo com trilho para deslocamento do shaker, detalhe do acelerômetro. 

 

3.1.4 Montagem do Grampo de Suspensão 

A montagem cabo/grampo é de grande importância para o estudo realizado no presente trabalho, 

pois é neste ponto que se observa a restrição de movimento, as tensões mais elevadas e onde ocorre a 
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falha do cabo condutor. No ensaio foi utilizado o mesmo valor usado nas redes de transmissão, 50N m, 

valor alcançado com a ajuda de um torquímetro. 

Por questões geométricas, não foi possível instalar os sensores necessários para controlar o 

experimento no último ponto de contato (UPC), então foi estabelecido um ponto de referência que se 

localiza 89mm do último ponto de contato (UPC).  

Nos ensaios foram utilizados grampos de suspensão monoarticulados, fixados na bancada de tal 

maneira que a boca do grampo estivesse localizada a 68,5mm do ponto de referência, sendo assim a 

distancia entre o ultimo ponto de contato e a boca do grampo é de 20,5mm. 

 

 
Figura 3.6 –  Montagem cabo/grampo vista de superior. 

 

3.1.5 Dispositivo Para Fixação do Grampo de Suspensão 

Para aproximar o ensaio da realidade o grampo de suspensão foi fixado em um dispositivo de 

fixação metálica, situado na face superior do bloco móvel. Este dispositivo é responsável por 

reproduzir o ângulo de saída do condutor de 10°. 

A fixação do grampo junto ao dispositivo metálico foi feita por quatro arruelas instrumentadas que 

foram montadas junto a quatro porcas de aperto do grampo. 

Na figura 3.7 é possível observar a montagem grampo/suporte de fixação e no detalhe um 

acelerômetro localizado no ponto de referência para medições. O acelerômetro é responsável por gerar 

um sinal, integrando esse sinal é obtida a velocidade no ponto e integrando novamente, o 

deslocamento   . Sendo assim foi possível controlar a vibração do cabo e garantir que a amostra seja 

submetida ao mesmo nível de tensão durante todo o ensaio. 
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Figura 3.7 – Montagem do grampo de suspensão sobre o bloco móvel e a posição padrão do ponto 89 

(ilustrativo), (Fadel, 2010). 

 

3.1.6  Dispositivo de Detecção de Quebra de Fios 

Por meio do dispositivo de detecção de quebra de fios foi possível determinar o instante (número 

de ciclos) e a camada onde ocorreu a quebra. Quando ocorre a quebra de um fio, 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 

momento superior do que a falha de um fio interno, e como cada camada é enrolada no sentido oposto, 

uma em relação à outra, o sentido de rotação do condutor depende da camada em que o fio quebrado 

se localiza.  

Sendo assim, o dispositivo de detecção de falhas do condutor funciona de forma a detectar o giro 

do cabo a cada quebra. Este dispositivo 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 3.8) fizeram a leitura do distanciamento das hastes em 

relação a uma posição inicial e o sistema de aquisição e controle converteu a distância medida de 

afastamento das hastes em relação aos laser         em um ângulo de rotação do cabo    , 

utilizando a equação (3.1): 

       [
(
     

 
)

   
]           (3.1) 
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Figura 3.8 – Dispositivo de detecção de quebra de fios 

 

O sinal dos lasers foi gravado no tempo em aquisições de 50 segundos a uma taxa de 100 amostras 

por segundo. O intervalo entre uma aquisição e outra foi de meia hora. A figura 3.8 mostra o momento 

em que ocorreram as quebras. Como a frequência do ensaio foi constante, o sinal do tempo pode ser 

expresso em número de ciclos. Na figura 3.9 foi possível observar que ocorreram três quebras (regiões 

circuladas) e determinar o número de ciclos que o cabo teve antes de ocorrer cada quebra.   

 

 

Figura 3.9 – Gráfico com os sinais relativos à rotação do cabo indicando momento das quebras de uma amostra 

ensaiada. 
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3.1.7 Sistema de Aquisição de Dados 

Para a realização dos ensaios foi usado um sistema de aquisição de dados fabricado pela empresa 

Lynx Tecnologia, modelo ADS 2000. Esse sistema de aquisição é composto por dois módulos de 

aquisição, cada um com 16 canais para captar sinais digitas e analógicos, um software de aquisição de 

dados, um software de controle da bancada e um computador. 

Através desse sistema, foi possível captar sinais de: temperatura, extensômetros, célula de carga, 

sensores de deslocamento e acelerômetros. 

 

 

Figura 3.10 – Sistema de Aquisição de Dados. 

 

3.1.8 Sistema de controle das Bancadas 

No presente trabalho o software de controle do excitador foi programado para manter o ponto de 

referência a condições de ensaios determinadas. A amostra foi submetida a uma rotina senoidal. 

Para determinar a falha do cabo condutor foi necessário a quebra de três fios, dessa maneira o 

software foi programado para encerrar a excitação da amostra quando apresentar três falhas, assim, as 

variáveis analisadas pelo software foram: deslocamento do ponto de referencia do sensor de 

deslocamento a laser, controle da amplitude de excitação do cabo no ponto 89 e registro do dispositivo 

de detecção de rotação. 

3.2 MATERIAIS 

Neste tópico serão apresentadas as principais caracteristicas dos materiais usados durante a 

pesquisa. 

3.2.1 Cabo tipo AeroZ 

O cabo tipo AeroZ com alma de fibra de carbono é o resultado de aproximadamente 5 anos de 

pesquisa e desenvolvimento na Bélgica e na França. Segundo a empresa responsável por seu projeto, 
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as principais motivações para o desenvolvimento desse novo cabo foram: linhas sobrecarregadas  e 

evitar a troca de estrutura. 

O cabo em estudo é constituído de uma camada externa e uma interna, composta de dezesseis e 

dez fios de alumínio, respectivamente, e uma alma constituída de fibra de carbono.  

Resultados iniciais das amostras usadas em campo apontam que a capacidade de transmissão foi 

duplicada, quando comparada a uma rede de transmissão convencional. Segundo um representante da 

empresa desenvolvedora, a concessionária que utiliza este cabo em estudo em suas linhas obteve um 

aumento de 15% na capacidade de transmissão devido ao desenho do condutor (este é compacto e em 

formato de “z”) e em 50% com o uso do alumínio termorresistente, resultando em 72,5% a mais na 

capacidade de transmissão de energia elétrica. 

O cabo tipo AeroZ com alma de fibra de carbono é um cabo termorresistente, que tem maior 

capacidade do que cabos convencionais, viabilizando uma única linha com grande capacidade de 

transmissão de energia e, por consequêcia direta, reduz-se os custos construtivos e operacionais.  

O formato dos fios de alumínio é em “z”,  isto permite se obter maior seção transversal de 

alumínio, que resulta em uma maior capacidade de transmissão, quando comparada a um condutor de 

mesmo diâmetro.  

Segundo a empresa responsável pelo projeto do cabo tipo aeroZ com alma de fibra de carbono, a 

geometria do cabo e o núcleo de fibra de carbono são responsáveis pelas características descritas 

abaixo: 

 Baixo peso: O cabo tipo aeroZ possui 1,07 kg/m, seu núcleo composto é 

considaravelmente mais leve do que os núcleos de alumínio ou aço, permitindo vãos de até 

2,5 km, reduzindo o número de torres na paisagem e altura (e custo) das torres usadas para 

atravessar largos e/ou rios de forma significativa. 

 Alta resistência mecânica:  núcleos compostos são duas vezes mais forte que o aço. 

 Reduzido descaimento: mesmo a altas temperaturas, o coeficiente de expansão térmica dos 

núcleos compostos é pelo menos 10 vezes menor do que as de aço e de alumínio. 

 O formato dos fios resulta na diminuição do arrasto e da probabilidade de galope. 

Outra característica marcante é que os valores das flechas são reduzidos, obtidos através da alma 

de fibra de carbono. Desta maneira é possivel trabalhar com menores distâncias entre o solo e o cabo, 

aumenta-se o ‘clearence’ e a segurança do condutor para as concessionárias, sendo indicado para uso 

em travessias de rios ou  vales. 

As figuras 3.11 – 3.14 representam um desenho do cabo realizada com o programa gráfico 

SolidWorks 2012. A partir das figuras, foi possível determinar o momento de inércia do cabo ou de 

um fio separadamente.  
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.  

Figura 3.11 – Desenho em SolidWorks do cabo AeroZ com alma de fibra de carbono. 

 

 

Figura 3.12 – Perfil do cabo tipo AeroZ.  

 

 
Figura 3.13 – Desenho em Solidworks do perfil das camadas do cabo. 
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Figura 3.14 – Vista do cabo em camadas. 

 

 

3.2.2 Grampo de suspensão 

Para a realização dos ensaios foram utilizados os grampos de suspensão monoarticulados, modelo 

55101/003, fornecido pela Forjasul. A escolha desse grampo teve como finalidade manter uma 

padronização nos ensaios, que possibilite comparar o cabo em estudo com outros estudados no 

laboratório. 

Este grampo é composto de duas partes principais, o corpo e a tampa (ou telha) e também possui 

duas cupilhas. Utiliza-se na fabricação do grampo de suspensão a liga SAE 305, que possui uma boa 

fluidez e permite que este seja usado na fundição de pecas de geometria complexas. O corpo e a tampa 
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são fabricados de liga de alumínio de elevada resistência mecânica, não magnética e muito resistente à 

corrosão de elementos ferrosos de aço carbono, zincado por imersão a quente conforme NBR 6323. Já 

as cupilhas (contrapino) podem ser de latão duro, bronze ou aço inoxidável (figura 3.16).  

A carga de ruptura do grampo é de 7.000kg e peso de 1,28kg. O grampo possui superfície lisa e 

uniforme, sem arestas cortantes e “boca” de saída com ângulo máximo de 20°, para evitar danos ao 

cabo. Pode ser usado em cabos condutores de alumínio ou aço/alumínio (CA- Cabos de Alumínio ou 

CAA- Cabos de Alumínio com Alma de Aço) com diâmetro entre 17 mm e  29 mm, a carga de ruptura 

desse grampo é. 

 

 

Figura 3.15 – Geometria do grampo de suspensão monoarticulado Forjasul 55101. 

 

 

 

Figura 3.16 – (a) Grampo de Suspensão monoarticulado, (b) Tampa, (c) Parafuso tipo U do grampo de 

suspensão. 
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3.2.3 Acelerômetros 

No experimento foram utilizados dois acelerômetros: um no shaker e outro no ponto 89. Ambos 

tem parte de suas especificações representadas na tabela 3.1, as completas estão disponíveis no anexo 

II. 

 

Tabela 3.1 – Especificações dos acelerômetros. 

 

Acelerômetros 

Local Marca Modelo Serie Sensibilidade 

Shaker PCB - Piezotornics 352C33 86683 100,9 mV/g 

Ponto 89 PCB - Piezotornics 352C33 108118 103,9 mV/g 

 

 

 

 
Figura 3.17 – Acelerômetro PCB Piezotornics modelos 352C33. 

 

3.2.4 Extensômetria 

Os extensômetros (strain gauges) utilizados no ensaio são de resistência elétrica (ERE) específicos 

para alumínio. São do modelo unidirecional simples, com forma tradicional, da marca Excel Sensores 

(tipo PA-13-060BG-350L) e apresentam fator de sensibilidade de 2,13 (gauge factor), seguindo a 

classificação apresentada na Figura 3.18. 

 

 

Figura 3.18 – Codificação utilizada para os extensômetros (Excel Sensores). 
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A ponte extensométrica foi configurada como   ⁄  da ponte no ADS2000, em um arranjo a três 

fios, compensação interna de 350  e alimentação estabilizada de 7,5 VCC. 

 

 

Figura 3.19 – Montagem cabo/grampo com extensômetros. 

 

3.3 PROGRAMA EXPERIMENTAL PARA LEVANTAMENTO DA CURVA S-N 

3.3.1 Metodologia 

Para a construção da curva S-N  monitou-se e registrou-se o instante (números de ciclos) da 

ruptura do primeiro, segundo e terceiro fios. Os testes realizados concentram-se na área de ocorrência 

da falha (grampo de suspensão) e buscaram reproduzir condições similares as de funcionamento em 

campo. Desta maneira, uma medida de intensidade de vibração determinou a vida em fadiga dos 

condutores. 

Os ensaios são realizados de acordo com recomendações da CIGRE (1985), EPRI (1979) e IEEE 

(1978). Seguir essas recomendações padroniza os testes, que além de gerar dados confiáveis 

possibilita futuras comparações e auxiliam no aperfeiçoamentos de projetos.  

O ensaio teve duração até o instante que foi detectado a terceira quebra, instante que a amostra 

para de ser excitada. O cabo, então, foi retirado da bancada, e a parte onde se deu esta quebra foi 

separada do restante. Em seguida a amostra foi aberta e fotografada, determinou-se as posições das 

quebras em relação ao grampo, a fim de se estabelecer um padrão de posicionamento de falha. 

Realizando este teste para diferentes amplitudes de deslocamento e registrando o número de ciclos 

decorridos até a falha, obteve-se a curva S-N. 
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3.3.1.1    Planejamento dos Testes 

 
Definição dos Parâmetros a Serem Controlados no Ensaio: 

Durante os ensaios controlou-se a tensão aplicada no cabo condutor. A expressão (3.2) relaciona a 

tensão com o número de ciclos até a ocorrência da falha, que é equivalente à vida do cabo. 

                 (3.2) 

Substituindo a equação (3.2) na equação de Poffenber-Swart (P-S), apresentada no capítulo 3, 

obtêm-se a expressão (3.3), que representa a vida do cabo, em ciclos realizado. 
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        (3.3) 

Para determinar a vida do cabo de transmissão em ciclos realizados, urilizou-se a rigidez mínima 

do condutor, equivalente a todos os fios que constituem o cabo, por estes se moverem 

independentemente, dada pela equação (3.4). 

          
   

 

  
     

   
 

  
          (3.4) 

Analisando a equação (3.3) observou-se que a vida estimada dependerá do módulo de elasticidade 

da camada externa e do núcleo do cabo          , dos diâmtros dos fios da camada externa e do 

núcleo do cabo           , da pré-tensão aplicada no cabo    , da posição do sensor de deslocamento 

transversal do cabo     e do deslocamento transversal do cabo     , sendo estes três últimos fatores 

possíveis de serem controlados durante o ensaio. 

Os parâmetros descritos a seguir são fixos e são responsáveis por manter um padrão durante o 

ensaio. 

i. Ângulo de mergulho 

O ângulo de mergulho é um fator que visa simular o ângulo que o cabo faz com o grampo de 

suspensão e é determinado em função de diversos fatores, dentre os quais os mais importantes são: 

tensão mecânica diária (EDS), densidade do cabo, comprimento do vão e flecha admissível. No 

presente trabalho o ângulo de mergulho adotado foi 10
o
. 

A montagem cabo/grampo requer uma atenção especial pois o resultado das solicitações atuantes 

no cabo geram uma tensão mecânica no condutor, transmitida aos suportes. 

ii. Torque de aperto dos parafusos de fixação do cabo de suspensão 

A função dos parafusos de fixação foi gerar uma carga compressiva à montagem cabo/grampo e e 

evitar o deslizamento entre o cabo e o grampo. 

De acordo com o fabricante, o torque aplicado na fixação recomendado para o cabo utilizado é de 

60 N.m, porém, testes realizados no laboratório de cabos da UnB mostraram que com este torque 

alguns cabos apresentavam amassamento excessivo e em alguns casos os grampos chegavam a se 
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romper. Desta maneira, o torque aplicado as porcas responsáveis pela fixação dos parafusos ao grampo 

de suspensão usado no experimeto foi de 50 N.m 

iii. Carga de tracionamento (EDS) 

A carga de pré-esticamento esta associada à tensão média mecânica (EDS – Every Day Stress) na 

qual o cabo é solicitado ao longo de sua vida. Nos ensaio realizados foi adotado uma carga de pré-

esticamento igual a 20% da carga de ruptura do cabo utilizado no ensaio, que corresponde a 2141 kgf. 

iv. Amplitude de deslocamento (YB) 

A amplitude de deslocamento aplicada no cabo durante a realização dos testes é uma variável de 

controle que corresponde ao nível de tensão nominal, responsável por gerar a falha no condutor. Para o 

levantamento da curva S-N serão utilizados três níveis de amplitude: 1,08mm, 1,02mm e 0,96mm. O 

ponto    é localizado a 3,5” (89mm) do último ponto de contato entre o cabo e o grampo, como é 

possível observar nafigura 3.20. 

 

 

Figura 3.20 – Amplitude de deslocamento,    

3.3.2 Procedimento Experimental 

Esta seção descreve os procedimentos para a preparação e montagem das amostras na bancada 

para o levantamento da curva S-N. 

3.3.2.1 Preparação do corpo de prova 

Os corpos de prova foram retirados da bobina de modo a evitar o contato entre o cabo e superfícies 

que possam gerar dano em sua estrutura. Para isso, suportes com uma polia de nylon foram fixadas ao 

teto, fazendo com que o cabo deslize sem se atritar com uma superfície indesejada, como mostra a 

figura 3.21. Após a amostra ser fixada na bancada, foi introduzida uma abraçadeira e em seguida o 

cabo foi cortado. 
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Figura 3.21 – Retirada do cabo condutor da bobina 

 

3.3.2.2 Montagem do corpo de prova na bancada 

Para a montagem dos corpos-de-prova foram seguidos os seguintes procedimentos:  

i. A gaiola de contrapeso foi presa a uma talha manual; 

ii. As duas extremidades do corpo de prova foram fixadas à grampos de ancoragens, posicionando o 

cabo dentro do grampo de suspensão; 

iii. O corpo de prova foi tracionado utilizando a talha de presa ao bloco fixo 1 para deixar o cabo 

esticado; 

iv. As polias auxiliares foram retiradas ao longo do vão; 

v. A talha da outra extremidade foi aliviada, de modo que a carga de contrapeso foi aplicada à amostra; 

vi. O cabo ficou em repouso por 24 horas, denominado de período de acomodação.  

vii. O cabo foi fixado ao grampo de suspensão e usando um torquímetro, aplicou-se um torque de 50 

N.m as porcas do grampo. 

viii. Um acelerômetro foi fixado no ponto 89, para obter o deslocamento YB; 

ix. O sistema de detecção de quebra de fio foi posicionado sobre o nó; 

3.3.2.3 Operação da Bancada 

Durante o experimento, a bancada foi controlada por um sistema capaz de coletar sinais 

provenientes dos sensores e comparar aos valores estabelecidos para o teste alternando deslocamento, 

velocidade e força no shaker de modo a aproximar a saída dos valores desejados.  

Os ensaios foram realizados em duas etapas: (i) varredura (sweep) para a determinação das 

frequências de ressonância do condutor e, (ii) aplicação da parada (dwell) em determinada frequência 

com amplitude de deslocamento no ponto 89 mm controlada. 

Na figura abaixo é possível visualizar a o sistema de aquisição e transmissão dos sinais capturados 

pelos sensores envolvidos no monitoramento e controle da bancada. 
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Figura 3.22 – Sistema de controle da bancada de ensaios com detalhes dos sensores (Fadel, 2010). 

3.4 PROGRAMA EXPERIMENTAL PARA AVALIAÇÃO DA FÓRMULA P-S 

No presente trabalho a aplicação do procedimento de extensometria terá como objetivo a validação 

e determinação da abrangência e limitações de equação de Poffenberger-Swart. 

3.4.1 Planejamento do Experimento 

Antes de ser ensaiada, a amostra foi instrumentada com extensômetros colados nos fios das 

camadas mais externas ao condutor, com finalidade de se estabelecer uma correlação entre a deflexão 

pico a pico do cabo em um ponto padrão (89 mm). 

O princípio de funcionamento dos extensômetros é baseado na variação de resistência que ocorre 

em um fio quando sua seção transversal é alterada e, assim, é possível obter-se uma leitura direta da 

deformação ( ) sofrida no ponto do fio intrumentado no condutor, a qual  se correlaciona com a 

amplitude de tensão ( ), por meio da lei de Hooke: 

                 (3.5) 

onde E é o módulo de elasticidade (Módulo de Young) do fio ao qual o extensômetro é colado. 

Informações adicionais como o princípio de funcionamento e as relações matemáticas da 

extensômetria, bem como o foco da aplicação em condutores são apresentados no Anexo A. 

Este trabalho apresenta medidas de deformação nos fios da amostra submetidas à EDS de 20%, 

correspondente a 2141 kgf, considerando as tensões geradas pela imposição de carregamentos 

dinâmicos. A resposta da amostra foi avaliada quando submetida a diferentes amplitudes de 

deslocamento YB no ponto 89 mm. Segundo Fadel (2010), pode ser verificado que os resultados da 

análise estática corroboram com os resultados dinâmicos, e portanto, não é necessário repetir os 

ensaios de carregamentos estáticos. 
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Durante a avaliação dinâmica foram adotadas frequências de excitação próximas àquelas de 

ressonância da amostra. Devido ao fato cabo condutor apresentar diversas frequências de ressonância 

foi necessário delimitar uma faixa de frequência utilizada para excitar o cabo, tabela 3.2.  

 

 
Tabela 3.2– Planejamento dos ensaios dinâmicos para avaliação da Fórmula P-S. 

 

20% EDS 

YB Faixa de frequência 

1,08 

22-25 Hz 1,02 

0,96 

 

3.4.2 Preparo da Amostra 

A amostra de cabo foi posicionada na bancada com vão ativo de 51.5m, em seguida foi submetida 

a uma carga de tracionamento equivalente à EDS de 20% e então instrumentada com cinco 

extensômetros colados no topo do cabo, na linha do ultimo ponto de contato (UPC), como é possível 

observar na figura 3.23. 

 

 

Figura 3.23 – Posicionamento dos extensômetros (ERE) em relação à boca do grampo. 

 

Uma vez que os extensômetros estão fixos ao cabo, estes foram ligados a uma ponte de 

Wheatstone e, em seguida, calibrados, fazendo com que as medições fossem realizadas. Os 

procedimentos de preparo da amostra para a realização da extensometria estão descritos a seguir. 

3.4.2.1 Colagem dos Extensômetros 

O procedimento de colagem foi dividido em 5 etapas:  

i. Preparo da superfície: A região na qual os extensômetros serão fixados foi lixada com lixas de 

granulação entre 80 e 120, ou jateada, assim essa superfície torna-se livre de sujeiras e impurezas 
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e tem sua rugosidade superficial aumentada, fato que permitiu um uma aderência maior entre o 

extensômetro e o cabo, tornado-os uma única estrutura. Quando se optar por usar lixas como foi 

usado no presente trabalho, deve-se iniciar da menor para a maior, sempre lixando em direções 

perpendiculares. Não deve ser aplicada força ao efetuar o procedimento, pois o objetivo não é 

reduzir a superfície do fio. 

ii. Limpeza da superfície: Após lixar o local aonde será colado os extensômetros deve-se limpar essa 

região com álcool isopropílico e papel toalha, para evitar o desprendimento de fibras.  

iii. Posicionamento do ERE: O local de colagem do extensômetro é marcado na amostra. Antes da 

colagem deve-se usar um multímetro para conferir se o extensômetro apresenta a resistência 

descrita na embalagem, com tolerância de  5%. Em seguida o extensômetro é colado com uma 

fida adesiva (durex especial para extensometria), assim o extensômetro é colado junto a amostra 

na posição desejada. 

 

Figura 3.24 – Posicionamento do extensômetro na amostra (Kyowa). 

 

iv. Colagem do ERE: após a colagem com a fita adesiva o extensômetro é parcialmente deslocado, a 

borda da fita adesiva continua em contato com o cabo e então aplica-se uma cola especial (super 

bonder®) sob a base do ERE, antes de reposiciona-lo com o auxilio da fita adesiva (Figura 3.25). 

Em seguida, com o auxilio de uma almofada de silicone, o ERE é mantido pressionado contra o 

fio de alumínio por aproximadamente 1 minuto. Então a fita adesiva é retirada e é verificado se o 

extensômetro esta bem colado ao fio do condutor. Adiciona-se uma camada de silicone sobre o 

extensômetro com a finalidade de protegê-lo de impactos mecânicos e da umidade ou corrosão. 
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Figura 3.25 – Colocação da cola (super bonder®) no extensômetro (Kyowa). 

 

 

Figura 3.26 – Colagem do extensômetro na amostra (Kyowa). 

 

v. Soldagem dos fios do ERE: antes de soldar os fios do ERE a um cabo que é conectado ao 

aquisitor de dados foi verificado se o valor da resistência elétrica do circuito é compatível ao 

valor esperado. 

3.4.2.2 Teste dos Extensômetros 

Antes de conectar os extensômetros ao sistema de aquisição de dados, foi necessário verificar se 

durante o procedimento de colagem ocorreu algum erro que pudesse causar algum dano ao 

extensômetro e assim, alterar os dados recebidos. Para tal conferencia utilizou-se novamente um 

multímetro e foi verificado se o resultado obtido a partir dessa leitura é esperado ou não. 

3.4.2.3 Calibração dos Extensômetros 

A medida obtida pelo extensômetro foi calibrado e a pode de Wheatstone foi balanceada de tal 

forma que a leitura equivalente ao valor da tensão referente a carga de esdicamento EDS de 20%. 
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3.4.3 Procedimento Experimental 

No presente trabalho foi utilizada a uma configuração senoidal, chamada de ensaio dinâmico. No 

ensaios dinâmicos foi utilizada a faixa de frequência determinada no tópico 3.4.2. A frequência foi  

escolhida após o procedimento denominado de varredura e esta foi próxima ao valor de uma 

frequência de ressonância do condutor. 

Uma vez que a frequência de ensaio foi definida o procedimento dwell foi execultado. Neste 

procedimento os valores de deslocamento foram controlados pelo acelerômetro do shaker para o 

acelerômetro no ponto 89. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS 

4.1 GEOMETRIA DO CABO AEROZ COM ALMA DE COMPÓSITO 

4.1.1 Área dos Fios 

Através das especificações (desenho técnico, dimensão e área) dos fios com perfil em Z do cabo 

aeroZ com alma de compósito fornenecidos pelo fabricante foi possível criar uma representação 

gráfica do cabo no programa SolidWorks. Ainda no SolidWorks, utilizou-se a ferramenta propriedades 

da seção para obter a área dos fios com perfil em Z. Afim de garantir que o desenho feito é uma 

representação real comparou-se as áreas calculada (SolidWorks) e  real (fornecedor) através da 

equação (4.1). 

         |
     

  
|          (4.1) 

onde   [mm²] é a área teórica do fio e   [mm²] é a área calculada. Os resultados estão apresentados 

na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Área Real , Área Calculada e Cálculo do Erro percentual. 

 

Fio Área Real (mm²) Área Calculada (mm²) Erro (%) 

Camada Externa 13,37 13,32 0,37 

Camada Interna 13,28 13,30 0,15 

 
Os resultados representados na tabela acima garantem a similaridade entre o modelo real e o 

desenhado, sendo assim utilizou-se o último para determinar o momento de inércia dos fios do cabo. 

4.1.2 Cálculo do Momento de Inércia de cada fio 

Por apresentarem perfil em forma z (perfil complexos), o cálculo do momento de inércia dos fios 

do cabo é obtido com mais facilidade através do programa gráfico. O SolidWorks dispões de uma 

ferramenta, chamada propriedades da seção, baseada em métodos de elementos finitos, que fornece os 

momentos de inércia principais(       ) de qualquer geometria. 

Com aplicação desta ferramenta foi determinado o momento de inércia do anel que envolve a 

alma, dos fios com perfil em Z das camadas interna e externa e do cabo que é formado pelos conjuntos 

de fios da camada externa, interna e pelo anel que envolve a alma. Estes valores são apresentados na 

tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 – Momentos principais de inércia da área para o cabo AeroZ com alma de compósito. 

 

Componente    (mm
4
)    (mm

4
) 

Anel 75,65 75,65 

Fio interno 8,30 31,77 

Fio externo 8,01 30,59 

Cabo 13188,41 

 

A representação gráfica dos momentos principais do fio da camada externa está apresentada na 

figura 4.1. 

 
Figura 4.1 – Sistema de referência adotado para cálculo de momento de inércia flexural. 

 

4.1.3 Cálculo da constante de Poffenberger-Swart teórica 

No cálculo da constante de Poffenberger-Swart para o cabo AeroZ com alma de compósito 

(equação 2.32) foi usada a metodologia apresentada no tópico 2.6.2. Desconsiderou-se a alma por não 

saber a composição do material empregado em sua fabricação.  

  
      

                
          (2.32) 

Para a determinação da constante foi estabelecido o valor dos seguintes parâmetros: a distância ao 

longo do cabo entre o último ponto de contato entre o cabo e o grampo de suspensão e o ponto de 

medição, é         .  O raio equivalente, c foi determinado como sendo a distância entre o centro 

de massa do fio da camada externa até sua fibra mais externa (figura 2.11),       . O módulo de 

elasticidade do alumínio,           e a carga de esticamento do cabo                 . 

Assim necessitou-se determinar o valor do       (equação 2.29). 
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A avalição do       foi feita de três maneiras distintas: 

i) Utilizando o teorema dos eixos paraleos (modelo computacional) para determinar o 

momento de inércia do cabo; 

ii) Utilizando a metodologia clássica utilizada para a obtenção da constante de P-S 

considerando o momento de inércia principal    ; 

iii) Utilizando a metodologia clássica utilizada para a obtenção da constante de P-S 

considerando o momento de inércia principal   ; 

Os valores dos momentos de inércia do anel que envolve a alma, de cada fio e do cabo são 

apresentados na tabela 4.2. 

O cálculo do       para o primeiro caso (i) foi feito multiplicando o módulo de elasticidade do 

alumínio pelo momento de inércia do cabo encontrado anteriormente (tópico 4.1.2). 

                          (4.2) 

O cálculo do       para o segundo caso é feito a partir a equação 2.29 e esta pode ser melhor 

representada como: 

      
     (                                                )    (4.3) 

onde          é o momento de inércia do anel que envolve a alma,          é o número de fios da 

camada interna (10 fios),             é o momento principal de inércia 1 do fio da camada interna, 

         é o número de fios da camada externa (16 fios) e            é o momento principal de inércia 1 

do fio da camada externa. 

De maneira análoga ao segundo caso o       para o terceiro caso é dado por: 

      
                                                          (4.4) 

onde          é o momento de inércia do anel que envolve a alma,              é o momento principal de 

inércia 2 do fio da camada interna e            é o momento principal de inércia 2 do fio da camada 

externa. 

O valor de   é igual a: 

  √
 

     
                      (4.5) 

onde T [N] corresponde a carga de esticamento durante a medição e       é a rigidez a flexão do 

cabo. Foram calculados três valores para p, um para cada valor de       e por consequência três 

constantes foram obtidas. 

Para auxílio dos cálculos foi escrito uma rotina no programa EES – Engineering Equation Solver 

(anexo III), baseada na teoria descrita no tópico 2.6.2. Na figura 4.2 foram apresentados todos os 

valores obtidos ao se aplicar os dados da rotina. 
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Figura 4.2 – Resultados obtidos pela formulação de Poffenberger-Swart para o cabo AeroZ com alma de 

compósito. 

 

Dos resultados obtidos (figura 4.5), destacam-se os valores da constante de Poffenberger-Swart: 

 K do cabo:            
   

  
  

 K baseado no momento princial   :          
   

  
  

 K baseado no momento princial   :           
   

  
  

4.1.3.1 Cálculo do K experimental 

Normalmente os ensaios realizados no Laboratório de Fadiga e Integridade Estrutural de Cabos 

Condutores de Energia – LABCABOS/UNB, são conduzidos com os seguintes níveis de tensão 

dinâmica de Poffenberg-Swart (P-S): 27,9 MPa, 29,7 MPa e 31,4 MPa. Neste trabalho foram adotadas 

estas tensões para que fosse possível comparar com resultados experimentais de outros cabos 

ensaiados obtidos no laboratório. 

  A constante K que representa a relação de proporcionalidade da equação de P-S (equação 2.26) 

não era conhecida para o cabo Aero Z com alma de compósito, assim, antes da realização dos ensaios 

de fadiga nesse condutor, foi necessário o desenvolvimento de procedimentos experimentais para a 

determinação dessa constante – que consiste basicamente no levantamento da curva que correlaciona a 

tensão de Poffenberg-Swart (σPS) com a amplitude de deflexão do cabo no ponto a 89 mm do UPC, 

denominada de Yb.  

Instrumentaram-se dois fios de alumínio da camada externa do condutor, localizados 

diametralmente opostos ao último ponto de contato entre o cabo e o grampo de suspensão (figura 4.3). 

Foram realizados três ensaios considerando amplitudes de deslocamento Yb iguais a 0,50 mm, 1,0 mm 

e 1,1 mm (um ensaio para cada amplitude de deslocamento). As médias dos resultados da 

extensômetria calculados a partir dos valores RMS para cada amplitude de tensão estão apresentadas 

na tabela 4.3. 
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Figura 4.3 – Posição dos extensômetros no cabo AeroZ com alma de compósito. 

 

 
Tabela 4.3 – Resultado da extensômetria para o cabo AeroZ com alma de compósito. 

 

Amplitude 
(PK-PK) 

Média da Deformação (0-PK) 

EXT 1 EXT 2 

( strain) ( strain) 

0,5 203,056 162,449 

1 314,793 284,348 

1,1 324,247 299,515 

 

Usando a lei de Hooke (     ), que relaciona tensão e deformação foi possível determinar três 

tensões para cada amplitude de deslocamento   : máxima,  mínima e média. Foi comparado a 

deformação média nos extensômetros 1 e 2 e observou-se que as deformações no extensômetro 1 eram 

sempre maiores que no extensômetro 2, então a tensão máxima foi determinada através da 

multiplicação da deformação no extensômetro 1 pelo módulo de elasticidade do alumínio (70GPa). A 

tensão mínima foi determinada através da multiplicação da deformação no extensômetro 2 pelo 

módulo de elasticidade do alumínio (70GPa). Já a tensão média foi calculada como a média aritmética 

das tensões máxima e mínima. Os resultados são apresentados na tabela 4.4. 

 
Tabela 4.4 – Tensão obtida através da extensômetria para o cabo AeroZ com alma de compósito. 

 

   mm) strain)
Tensão Máxima 

(MPa) 
Tensão Mínima 

(MPa) 
Tensão Média 

(MPa) 

0,5 258,45 19,81 15,85 17,83 

1 423,66 30,72 27,75 29,23 

1,1 441,07 31,64 29,23 30,43 
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A determinação da constante de proporcionalidade K experimental foi encontrada graficamente 

relacionando os valores de deslocamento prescrito a 89 mm do UPC (    e da tensão média 

correspondente, (tabela 4.4), desta forma, gerou-se o gráfico da figura 4.4, onde a linha preta 

representa o ajuste linear dos pontos (equação P-S) e as linhas tracejadas o intervalo de confiança do 

ajuste. 

 

Figura 4.4 – Determinação do K experimental do cabo AeroZ com alma de compósito. 

 
Na tabela 4.5, está apresentado o valor médio da constate de Poffenbeger-Swart  experimental 

[MPa/mm] e o erro padrão associado ao ajuste. 

 

Tabela 4.5 – Estimativa da Constante de Poffenberger para o cabo AeroZ com alma de compósito. 

 

Valor Médio Erro Padrão 

29,113 1,642 

 

Utilizando-se os valores de deslocamento prescrito a 89 mm do UPC e da tensão máxima, média e 

mínima, foi feito um gráfico para se determinar a constante de Poffenberger-Swart máxima, média e 

mínima, apresentado no gráfico da figura 4.5. Os pontos e a curva em azul representam o ajuste para a 
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tensão máxima, em preto para a tensão média e em vermelho para a tensão mínima. Os resultados das 

constantes máximas, médias e mínimas são apresentadas na tabela 4.6. 

 

 

Figura 4.5 – Determinação do K experimental máximo, médio e mínimo do cabo AeroZ com alma de compósito 

 

 

Tabela 4.6 – Estimativa da Constante de Poffenberger máxima, média e mínima para o cabo AeroZ com 

alma de compósito. 

 

Tensão  Máxima Média Mínima 

K (MPa/mm) 30,662 29,113 27,570 

 

4.1.4 AMPLITUDE DE DESLOCAMENTO (  ) 

 
Com o valor de K experimental, foi possível determinar as amplitudes de deslocamento Yb 

utilizadas nos ensaios pela equação Poffenberger-Swart (2.26), para     27,9 MPa, foi encontrado 

        mm, para     29,7 MPa,         mm e para     31,4 MPa,         mm. 

 

4.1.5 Estimativa da diferença relativa entre os resultados 

Com o objetivo de calcular a diferença do K experimental com o K teórico utilizou-se as equações 

(4.6) e (4.7). 

              |
      

    
|         (4.6) 

              |
       

     
|         (4.7) 

onde, na equação (4.6),      é o valor da constante de Poffenberger-Swart experimental e K é a das 

constante calculada do cabo, ou em relação ao momento principal    e   ,. Na equação (4.7),       é a 



   49 

constante encontrada para o cabo poe meio do teorema dos eixos paralelos, K é a constante para o 

momento principal    e em   , respectivamente. A tabela 4.7 apresenta uma comparação entre os 

valores das constantes encontradas. 

 
Tabela 4.7 – Diferença relativa entre os resultados para o cabo AeroZ com alma de compósito. 

 

Valores comparados Diferença (%)  

K experimental médio e       1,91 

K experimental médio e     83,30 

K experimental médio e     38,03 

K experimental máximo e       7,22 

K experimental mínimo e       3,40 

      e     86,87 

      e    40,72 

 

 

Observa-se que o diferença entre a constante obtida na extensômetria e as constanstes obtidas pelo 

médoto convencional (P-S) de calcular       é superior a 35%. O valor da constante obtida na 

extensômetria e da obtida no para o cabo por meio do programa Solidworks são muito próximos, com 

diferença de 1,91%. Observa-se também que o k calculado com base no teorema dos eixos paralelos  

(     ) está dentro do intervalo do K experimental máximo e do mínimo,  mais especificamente entre, 

o valor está entre o K médio e o K mínimo. 

4.2 CABO AEROZ COM ALMA DE AÇO 

O cabo aeroZ com alma de aço possui duas camadas de fios com perfil em formato de Z e a alma 

com fios circulares. A camada mais externa do cabo possui 18 fios, a camada interna 12 fios. A alma 

tem uma camada com 6 fios circulares e um fio central, também circular, como é possível observar na 

figura 4.6.  

Inicialemente, foi feito um desenho do cabo aeroZ com alma de aço a partir de especificações 

(desenho técnico e dimensão) fornecidos pelo fabricante no program SolidWorks. A partir do desenho 

apresentado na figura 4.6, foi possível obter a área de cada componente do fio por meio da ferramenta 

propriedades da seção, presente no programa, estes valores são apresentados na tabela 4.8. 
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Figura 4.6 – Cabo AeroZ com alma de aço. 

 

 
Tabela 4.8 – Área dos fios do cabo AeroZ com alma de aço. 

 

Componente Área calculada (mm²) 

Fio com perfil em Z camada externa 12,52 

Fio com perfil em Z camada interna 12,82 

Fio circular camada da alma 11,34 

Fio circular central da alma 12,57 

4.2.1 Cálculo do Momento de inércia dos fios do cabo 

Com o desenho do cabo, foi possível obter os momentos principais de inércia dos fios com perfil 

em Z e dos fios circulares, da mesma maneira que foi obtido para o cabo aeroz com alma de 

compósito. Na tabela 4.9 estão apresentados os momentos principais de inércia dos seguintes 

componentes: fio com perfil em Z da camada externa, da camada interna, fio com perfil circular da 

camada da alma e fio central. Também é apresentado o momento de inércia do conjunto calculado a 

partir do teorema dos eixos paralelos, metodologia usada pelo programa SolidWorks, desconsiderando 

a alma e em seguida considerando a alma. 

 
Tabela 4.9 – Momento de inércia dos componentes do cabo AeroZ com alma de aço. 

 

Componente    (mm4)    (mm4) 

Fio com perfil em z da camada externa (         ) 6,92 26,8 

Fio com perfil em z da camada interna (        ) 7,17 28,94 

 Fio circular da camada da alma (             ) 10,24 

 Fio circular central da alma (              ) 12,57 

Conjunto desconsiderando a alma (               ) 19688,26 

Cabo completo (             ) 20279,73 
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4.2.2 Cálculo da constante de Poffenberger-Swart  

De maneira análoga ao que foi feito para o cabo aeroZ com alma de compósito foi determinado o 

K de Poffenberger-Swart para o cabo aeroz com alma de aço. Foi calculado quatro constantes de 

Poffenberger, (i) considerando o teorema dos eixos paraleos com alma, (ii) considerando o teorema 

dos eixos paraleos sem alma, (iii) baseda na maneira convencional de determinar a constante de 

Poffenberger-Swart usando o momento de inércia principal    (iv) baseda na maneira convencional de 

determinar a constante de Poffenberger-Swart usando o momento de inércia principal   . Os dados 

para se determinar a constante segundo a metodologia de P-S são: 

 Carga de trancionamento:         ; 

 Raio equivalente do fio da última camada: 2, 93 mm figura (4.8); 

 Módulo de Elasticidade do alumínio:           ; 

 Módulo de Elasticidade do aço:             ; 

 Distância entre o ponto de medição e UPC:        . 

 

 

Figura 4.7 – Determinação do valor de c do cabo AeroZ com alma de aço. 

 

 
A avalição do       foi feita de quatro maneiras distintas: 

i) Utilizando o teorema dos eixos paraleos (modelo computacional) para determinar o 

momento de inércia do cabo, completo; 

ii) Utilizando o teorema dos eixos paraleos (modelo computacional) para determinar o 

momento de inércia do cabo, desconsiderando a alma; 

iii) Utilizando a metodologia clássica utilizada para a obtenção da constante de P-S 

considerando o momento de inércia principal    ; 

iv) Utilizando a metodologia clássica utilizada para a obtenção da constante de P-S 

considerando o momento de inércia principal   ; 

Os valores dos momentos de inércia do anel que envolve a alma, de cada fio e do cabo são 

apresentados na tabela 4.9. 
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O cálculo do       para o primeiro caso (i) foi feito multiplicando o módulo de elasticidade do 

alumínio pelo momento de inércia do cabo considerando o conjunto completo (tabela 4.9). 

                       
          (4.8) 

O cálculo do       para o segundo caso (ii) foi feito multiplicando o módulo de elasticidade do 

alumínio pelo momento de inércia do cabo, desconsiderando a alma (tabela 4.9). 

                         
         (4.9) 

O cálculo do       para o  terceiro caso é feito a partir a equação 2.29 e esta pode ser melhor 

representada como: 

      
                                                                                

                                (4.10) 

onde      é o módulo de elasticidade do aço,                é o momento de inércia do fio central da 

alma,                  é o número de fios da alma,                é o momento de inércia principal 1 

da camada de fios da alma,     é o módulo de elasticidade do alumínio,          é o número de fios da 

camada interna (12 fios),             é o momento de inércia principal 1 do fio da camada interna, 

         é o número de fios da camada externa (18 fios) e            é o momento de inércia principal 1 

do fio da camada externa. 

O cálculo do       para o  quarto caso é feito a partir a equação 2.29 e esta pode ser melhor 

representada como: 

      
                                                                                

                                (4.11) 

onde      é o módulo de elasticidade do aço,                é o momento de inércia do fio central da 

alma,                  é o número de fios da alma,                é o momento de inércia principal 2 

da camada de fios da alma,     é o módulo de elasticidade do alumínio,          é o número de fios da 

camada interna (12 fios),             é o momento de inércia principal 2 do fio da camada interna, 

         é o número de fios da camada externa (18 fios) e            é o momento de inércia princial 2 

do fio da camada externa. 

O valor de   é igual a: 

  √
 

     
                      (4.12) 

onde T [N] corresponde a carga de esticamento durante a medição e       é a rigidez a flexão do 

cabo. Foram calculados quatro valores para p, um para cada valor de       e por consequência quatro 

constantes foram obtidas. 
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Para auxílio dos cálculos foi escrito uma rotina no programa EES – Engineering Equation Solver 

(anexo IV), baseada na teoria descrita no tópico 2.6.2. Na figura 4.8 foram apresentados todos os 

valores obtidos ao se aplicar os dados da rotina. 

 

Figura 4.8 – Resultados obtidos pela formulação de Poffenberger-Swart para o cabo AeroZ com alma de aço. 

 

Dos resultados obtidos (figura 4.8), destacam-se os valores da constante de Poffenberger-Swart: 

 K do cabo considerando a alma:               
       

   

  
 

 K do cabo desconsiderando a alma:               
       

   

  
 

 K baseado no momento princial   :           
   

  
  

 K baseado no momento princial   :            
   

  
  

 

4.2.3 Cálculo do K Experimental 

Para determinar a constante experimental de P-S utilizou-se a mesma metodologia empregada no 

cálculo do cabo AeroZ com alma de compósito, porém ao invés de dois fios, foram instrumentados 

três fios de alumínio da camada externa do condutor, localizados diametralmente opostos ao último 

ponto de contato entre o cabo e o grampo de suspensão e foram realizados ensaios considerando 

amplitudes de deslocamento Yb iguais a 0,9 mm, 1,0 mm e 1,1 mm 

As médias dos resultados da extensômetria calculados a partir dos valores RMS para cada 

amplitude de tensão é apresentado na tabela 4.10. 

 

Tabela 4.10 – Resultado da extensômetria para o cabo AeroZ com alma de aço. 

 

Amplitude 
(PK-PK) 

Média da Deformação (0-PK) 

EXT 1 EXT 2 EXT 3 

( strain) ( strain) ( strain) 

0,9 301,428 392,264 414,540 

1 356,282 463,649 411,456 

1,1 353,466 446,278 461,121 
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Usando a lei de Hooke (     ), que relaciona tensão e deformação foi possível determinar uma 

tensão média para cada amplitude de deslocamento   . A tensão média foi determinada através da 

multiplicação da deformação média dos extensômetros 1, 2 e 3 pelo módulo de elasticidade do 

alumínio (70GPa). O resultado deste procedimento é apresentado na tabela 4.11. 

 

Tabela 4.11 – Tensão obtida através da extensômetria para o cabo AeroZ com alma de aço. 

 

   mm) strain)  Mpa)

0,9 258,58 25,86 

1 287,32 28,23 

1,1 294,20 29,42 

 

A determinação da constante de proporcionalidade K experimental foi encontrada graficamente 

relacionando os valores de deslocamento prescrito a 89 mm do UPC (    e da tensão média 

correspondente, (tabela 4.11), desta forma, gerou-se o gráfico da figura 4.9, onde a linha preta 

representa o ajuste linear dos pontos (equação P-S) e as linhas tracejadas o intervalo de confiança do 

ajuste. 

 

Figura 4.9 – Determinação do K experimental do cabo AeroZ com alma de aço. 

 

Na tabela 4.12 está representado o valor médio da constante de Poffenberger-Swart e o erro padrão 

acossiado ao ajuste ajuste. 

 

  



   55 

Tabela 4.12 – Estimativa da Constante de Poffenberg, K (MPa/mm), para o cabo AeroZ com alma de aço. 

 

Valor Médio Erro Padrão 

27,771 0,608 

4.2.4 Estimativa da diferença relativa entre os resultados 

 

A partir dos resultados obtidos pela extensômetria e pelos cálculos das tensões apresentados foi 

calculada, de maneira similar ao que foi feito no cabo aeroz com alma de compósito,  uma diferença 

entre estes valores, equações (4.6) e (4.7). Os valores estão apresentados na tabela 4.13. 

 

Tabela 4.13 – Diferença relativa entre os resultados para o cabo AeroZ com alma de aço. 

 

Valores comparados Diferença (%) 

Extensômetria vs análitico (considerando a alma) 12,96 

Extensômetria vs análitico (desconsiderando a alma) 13,25 

Extensômetria vs    153,47 

Extensômetria vs    90,63 

 

Observa-se que a diferença entre a constante obtida na extensômetria e as constanstes obtidas pelo 

médoto de calcular       é superior a 90%. O valor da constante calculado quando se considera a 

alma e quando não se considera são muito próximos (0,29%) e a diferença entre estes valores e o 

obtido experimentalmente é  na ordem de 13%. Considerando as incertezas associadas as estimativas 

experimental (erro padrão de 0,6) e as incertezas associadas a construção do modelo virtual implica 

dizer que essa diferença é estatisticamente insignificante. 

4.3 RESULTADO DOS ENSAIOS 

No presente trabalho foram realizados inicialmente  nove ensaios, três ensaios com amplitude de 

1,08 mm, os três seguintes com amplitude de 1,02 mm e os restantes com amplitude de 0,96 mm. 

Observou-se que no segundo ensaio com amplitude de 1,08 mm, o valor dos ciclos até a terceira 

quebra (N3) não estava próxima aos outros dois ensaio com a mesma amplitude, então foi realizado 

um novo ensaio com a mesma amplitude para poder comparar melhor os resultados encontrados. Na 

tabela 4.14 é apresentado o resultado dos ensaios realizados. 

Os ensaios realizados seguiram o critério de parada proposto pela CIGRE (1979), que considera a 

falha como sendo o maior valor entre  duas opções: i)  ruptura de 10% dos fios de alumínio do cabo 

ensaiado, ou, ii)  ruptura de três fios, sendo assim, a falha ocorre com a ruptura de três fios de alumíno.  
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Tabela 4.14 – Resultado dos ensaios para EDS 20% 

 

Yb (Pk-Pk) Ɛa (0-Pk) σa (0-Pk) N1 N2 N3 

1,08 4,20E-04 31,4 

550836 974556 1525392 

508464 635580 677992 

649350 1341360 2100000 

447660 805788 1387746 

1,02 4,08E-04 29,70 

1205982 1862622 1903662 

1016496 1228266 1903662 

1036368 1338642 1813644 

0,96 3,69E-04 27,90 

1329300 2064780 3279510 

1600560 2569320 3202380 

1535760 2516940 2686860 

 

onde    é a amplitude de deslocamento no ponto 89 e N1, N2, N3 são a quantidade de ciclos até a 

primeira, segunda e terceira quebra, respectivamente. 

4.4 CURVAS 

Neste trabalho são apresentadas três gráficos. No primeiro é apresentada a curva S-N para as três 

primeiras quebras do cabo. No segundo é feita uma comparação entre a curva S-N da terceira quebra e 

a cuva da CSBL. Por fim, no terceiro,  é feita uma comparação entre o cabo AeroZ com alma de 

compósito, o AeroZ com alma de aço e o IBIS. Em todos os gráficos foram apresentados os pontos de 

ensaios e os ajustes traçados foram baseados na vida média. 

Para facilitar a visualização dos dados a escala adotada nos gráficos apresentados a seguir é mono-

log. 

4.4.1 Curva S-N 

O levantamento das curvas experimentais específicas para cada montagem cabo/grampo é uma 

ferramenta de interesse estratégico para desenvolvimento de programas de manutenção preventiva de 

linhas de transmissão. O conhecimento das curvas de vida útil das montagens estabelece ainda 

parâmetros capazes de subsidiar projetos de recapacitação, garantindo a segurança e economia.  

A após a realização dos ensaios e a contagem dos ciclos até a terceira quebra foi feita a curva S-N 

e foi gerada uma equação para a primeira, segunda e terceira quebra. A seguir é apresentada a equação 

que melhor descreve a relação entre a tensão estimada pela equação P-S e o número de ciclos 

necessários para a falha por fadiga de pelo menos três fios do cabo AeroZ com alma de compósito 

usando a vida média como critério de ajuste.   

             
       

 R² = 0,9757 

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 (    ).
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 Figura 4.10 – Curva S-N do cabo AeroZ com alma de fibra 
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4.4.2 Curva CSBL 

 
A seguir é feita uma comparação com a curva S-N para a terceira quebra de um fio do cabo AeroZ 

com alma de compósito com a curva CSBL. A equação da CSBL utilizada é: 

                 

 

 

Figura 4.11 – Comparação entre  as curvas S-N  e CSBL.  

 

 

Observa-se que a que a curva CSBL apresenta valores mais conservativos que aqueles obtidos 

experimentalmente, a razão entre os valores obtidos experimentalmente e os previstos na CSBL 

variam em torno de      vezes (tabela 4.15).  

 

Tabela 4.15 – Expectativa de vida para Curva S-N do cabo AeroZ e para a CSBL 

 

Yb (mm) σa (MPa) 

Número de ciclos 
até a falha Razão 

3Q/CSBL 
CSBL AeroZ 

1,08 31,4 6,05E+05 1,36E+06 2,26 

1,02 29,7 7,99E+05 2,01E+06 2,52 

0,96 27,9 1,09E+06 3,12E+06 2,86 
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4.4.3 Comparação 

 
 

 
Figura 4.12 – Comparação entre as curvas S-N dos cabos AeroZ com alma de fibra, AeroZ com alma de aço, IBIS e CSBL. 



   60 

 
Os dados das curvas S-N dos cabos IBIS e AeroZ com alma de aço foram obtidos em ensaios 

laboratoriais. Estes cabos foram selecionados para comparação pois o primeiro é bastante usual no 

mercado e o segundo possui a geometria dos fios muito próxima aos do cabo em estudo. Para uma 

comparação justa, os procedimentos de ensaio foram os mesmos para os três cabos. 

Quando comparado o cabo aeroZ com alma de compósito com o cabo IBIS observa-se que o cabo 

IBIS é mais resistente em tensões superiores a 27,5MPa, para níveis de tensão mais baixos esta 

tendência se inverte. 

Pode-se observar graficamente que a vida para o cabo AeroZ com alma de aço tende a ser maior 

que a vida do cabo AeroZ com alma de compósito. 

Como já descrito anteriormente por outros cientistas, observa-se na figura 4.6 que a curva da 

CSBL é sempre mais conservativa que a dos conjuntos cabo-grampo. 
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5 CONCLUSÕES 

O cabo tipo AeroZ com alma de fibra de carbono faz parte de uma nova linha de soluções para 

transmissão de energia (i) em locais onde o espaçamento entre duas torres é grande, (ii) em locais onde 

já existem torres instaladas e deseja-se aumentar a capacidade de transmissão de energia. 

Neste trabalho, inicialmente foi calculado experimentalmente a constante de Poffenberger para o 

cabo AeroZ com alma de fibra e foi feita uma comparação entre a constante encontrada com a 

constante obtida por meio da teoria descrita por Poffenberger-Swart. Foram realizados nove ensaios de 

fadiga e foi feita a curva S-N do cabo AeroZ com alma de compósito. Em seguida a curva S-N obtida 

foi comparada com a curva da CSBL e com a curva S-N dos cabos IBIS e AeroZ com alma de aço. 

Assim, com base nesse estudo pode-se concluir: 

 A equação tipicamente para determinar o       não se aplica ao cabo tipo AeroZ com 

alma de fibra de carbono. Os valores do parâmetro K encontrados aplicando o método de 

determinação do       (53,37 e 40,19 Mpa/mm) não são compatíveis com os valores 

encontrados através da extensômetria e do cabo por meio do programa gráfico 

(29,116Mpa/mm e 28,65Mpa/mm, respectivamente), apresentando erros relativos muito 

alto, superiores a 35%. Por outro lado, o valor de K calculado utilizando o modelo 

computacional é muito próximo do K obtido pela extensômetria. O erro relativo entre as 

duas é de 1,91%.  

 Para o cabo aeroz com alma de aço, observa-se que a diferença entre a constante obtida 

experimentalmente e as constanstes obtidas pelo médoto convencional (P-S) de calcular 

      é superior a 90%. Ao se usar o método analítico (teorema dos eixos paralelos), o 

valor da constante calculado quando se considera a alma e quando não se considera são 

muito próximos (0,29%) e a diferença entre estes valores e o obtido experimentalmente é  

na ordem de 13%. Considerando as incertezas associadas as estimaticas experimentral 

(erro padrão de 0,6) e as incertezas associadas a construção do modelo virtual implica 

dizer que essa diferença é estatisticamente insignificante. 

 A comparação da curva padrão da CIGRE, Safe Border Line (CSBL) com a curva S-N 

levantada experimentalmente para a montagem cabo/grampo AeroZ com alma de 

compósito revelaram que a vida prevista pela curva CSBL mostra-se pouco conservativo, 

fornecendo valores de 2,52 vezes menores ( em cabos ACSR esse valor pode chegar a 7).  
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ANEXO I: EXTENSÔMETRIA 

A.1  REVISÃO TEÓRICA 

Para compreender o método de avaliação do cabo, faz-se necessária uma revisão teórica dos 

conceitos básicos de tensão e deformação. Esses conceitos são explicados nas seções abaixo. 

A.1.1 TENSÃO 

Denfine-se como tensão ( ), a intensidade da força por unidade de área, atuando 

perpendicularmente a um elemento infinitesimal de área   . 

         
   

  
          (A1) 

sendo    a área infinitesimal de atuação em m² e     a força normal infinitesimal, em N. 

De forma semelhante, devine-se a tensão cisalhante    , como a intensidade da força por unidade 

de área, atuando tangencialmente um elemento infinitesimal de área   . 

         
   

  
          (A2) 

onde     é a força cisalhante infinitesimal, em N. 

Avaliando a soma de todas as forças atuantes sobre a seção transversal do material, surge o 

conceiro de tensão média, de forma que a tensão normal (    ) e a tensão cisalhante média (    ) se 

tornam respectivamente: 

     
 

 
            (A3) 

onde      é a tensão normal média, em Pa; A é a área da seção transversal, em m², P é a força 

normal, em N e V é a força cisalhante, em N. 

     
 

 
            (A4) 

O esforço predominante no cabo condutor é o de tensão normal devido à força de pré-esticamento. 

 

A.1.2 DEFORMAÇÕES 

Uma força aplicada sobre um corpo tende a alterar o formato e a dimensão desse corpo. A essa 

alteração dá-se o nome de deformação, que pode ser macroscópica (visíveis a olho nu) ou 

microscópica (imperceptíveis sem a utilização de equipamentos). As deformações se dividem em dois 

grupos: Deformação Normal ( ) e Deformação por cisalhamento ( ). 

i) Deformação Normal: Provoca variação volumétrica no elemento de volume. Altera as dimensões 

do coropo (figura A1a). 

ii) Deformação Cisalhante: Distorce o elemento de volume, mas não provoca variação volumétrica. 

Altera o formato do corpo (Figura A1b). 
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Figura A1- a) Deformação Normal; b) Deformação Cisalhante. 

 

O estado geral de deformações em um ponto de um corpo é representado por uma combinação de 

três componentes de deformações  normais,   ,    e    e três componentes de deformação por 

cisalhamento,    ,     e    . Essas seis componentes tendem a deformar cada face de um elemento do 

material (Figura A2a). As componentes de deformações específicas no ponto determinadas utilizando-

se extensômetros elétricos, que medem essas componentes em direções específicas. 

No entanto um elemnto de material pode estar sujeito somente a deformações no plano xy, e nesse 

caso existirão somente três componentes de deformação atuando sobre o elemento  - deformação 

normal    na direção x (Figura A2b); deformação    na direção y (Figura A2c) e a deformação de 

cisalhamento     (Figura A2d) – e nesse caso o elemento material estará em um plano de deformação. 

 

 

Figura A2 – a) Elemento Material; b) Deformação Normal em x; c) Deformação Normal em y; d) 

Deformação Cisalhante 

 

A deformação normal é definida pela razão entre o alongamento tortal do material ( ) e o 

comprimento inicial do elemento (L), portanto podem-se expressar as deformações normais em x e y 

como: 

   
  

  
 e    

  

  
           (A5) 

O cabo condutor é uma estrutura mecânica composta por uma associação de fios. Esses fios são 

enrolados entorno de uma alma (geralmente um fio de aço, no caso do presente trabalho de fibra de 

carbono) formando várias camadas que se movem entre si quando submetidas a um esforço. É por esse 

motivo que o cabo mesmo sendo uma estrutura rígida só é capaz de resistir a esforços de tração. O 
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esforço se distribui pelos diversos fios que compõem o cabo fazendo com que cada fio se deforme na 

direção em que foi enrolado (Figura A3). 

 

 

Figura A3 – Deformação linear do cabo. 

A.2 Funcionamento do Extensômetro 

O ERE (Extensômetro de Resistência Elétrica) é um dispositivo de medição de deformações. Sua 

constituição basica é uma resistência elétrica delgada, geralmente em forma de lâmina (foil gauges), 

aplicada a uma base isolante e flexível. A figura A4 ilustra os vários componentes do ERE. 

 

 

Figura  A4 – Extensômetro de resistência elétrica. 

 

Esse conjunto quando devidademente colado a uma superfície metálica, por exemplo, 

trnasformada a deformação desta superfície em uma variação de resistência elétrica. 

   (
 

 
)           (A6) 

Sendo R a resistência elétrica do fio em   e   é a resistividade elétrica do material em    . 
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Esta variação de resistência é proporcional à deformação do cabo e o grau desta proporção é o 

fator de sensibilidade do extensômetro (Kou G. F. Gauge Factor). 

  
  

 

 

 
           (A7) 

Onde K é o fator de sensibilidade do extensômetro e dR é a variação de resistência elétrica do fio, 

em  . O fator de sensibilidade do extensômetro é função do tipo de resistividade elétrica do dio, em 

   . 

  
  

 
                  (A8) 

sendo   o coeficiente de Poisson do material e    a variação de resistividade elétrica do fio, em 

   . 

Abaixo esta a tabela A1 com os diversos tipos de materiais para a fabricação do fio de resistência 

elétrica e seus respectivos fatores de sensibilidade. 

 

Tabela A1 – Fatores de sensibilidade de diversos materiais. 

 

Material Composição K Aplicação 

Advance ou 

Constantan 

45% Ni 
2,1 Uso geral. 

55% Cu 

Karma 

74% Ni 

2 

Melhor 

compensação de 

temperatura, resistência 

à fadiga e estabilidade. 

20% Cr 

3% Al 

3% Fe 

Isoelastic 

55,5% Fe 

3,6 
Uso geral. Mais 

sensível à temperatura. 

36% Ni 

8% Cr 

0,5% Mo 

Nichrome 
80% Ni 

2,1 

Para trabalhos a 

altas temperaturas. 

Resistentes à oxidação. 

20% Cr 

Platina-

Tungstênio 

92% Pt 
4 

8% W 

Armour D 

70% Fe 

2 20% Cr 

10% Al 

 

Os ERE possuem vários formatos de acordo com a aplicação pretendida (Fig. A5). Os principais 

tipos são: (a) Unidirecional, (b) Roseta Tripla 120  (para medições em três direções), (c) Diagrama 

(usando como transdutor de pressão); (d) Tensão Interna (medida de tensão residual); (e) 

Unidirecional longo (medição em concreto). O tipo utilizado nos testes no cabo foi o Unidirecional. 
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Figura A5 – Principais tipos de extensômetros. 

 

Para explicar o funcionamento do extensômetro faz-se necessário explorar um conceito de 

circuitos elétricos conhecidos como Ponte de Wheatstone. Este conceito é descrito na próxima seção. 

A.3 Ponte de Wheatstone 

A ponte de Wheatstone é um circuito usado para medir, com extrema precisão, a resistência 

ôhmica de um elemento de malha (ou circuito elétrico), mas pode ser usada na medida de qualquer 

grandeza física contanto que exixta o transdutor adequado. No cado em questão a resistência ôhmica a 

ser medida é a do extensômetro usado na medida das desformações. O circuito básico ( uma fonte de 

tensão, um galvanômetro, um resistor, dois potenciômetros e uma resistência) esta indicado na figura – 

A6. 

 

 

Figura A6 – Circuito básico da ponte de Wheatstone. 

 

A ponte de Wheatstone é “zerada” mediante o ajuste dos valores de resistência em R3 e R4 de 

modo que não flua corrente através do galvanômetro. Nessa situação, os potenciais elétricos em A e B 

tornam-se iguais (     ), ou seja,       volts. Como consequência,as diferenças de potenciais 

entre os terminais R1 e R3 são iguais e, do mesmo modo, serão iguais as diferenças de potenciais enrte 

os terminais de R2(no caso, Rx, a resistência desconhecida) e R4. As correntes elétricas que fluem pela 

ponde de Wheatstone estão representadas na figura A7. 
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Figura A7 – Correntes elétricas na ponte de Wheatstone. 

 

A intensidade de corrente através de Rx é igual à através de R1 (i2=i1), assim como aquela através 

de R4 é igual à através de R3 (i4=i3). 

Como já vimos que as diferenças de potencial sobre R1 e R3 são iguais, é possível equacionar: 

                   (A9) 

Do mesmo modo, como as diferenças de potencial entre Rx e R4 são iguais, têm-se: 

                   (A10) 

Dividindo-se (A10) por (A9), membro a membro, tem-se: (
  

  
)  (

  

  
)ou, em função da incógnita:  

     (
  

  
)           (A11) 

Vale lembrar que toda a teoria explicitada acima também é valida para associações de 

extensômetros. 
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ANEXO II: ESPECIFICAÇÕES DOS ACELERÔMETROS 
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ANEXO III: ROTINA DO ESS PARA CÁLCULO DE POFFENBERGER-SWART 
PARA O CABO AEROZ COM ALMA DE COMPÓSITO 

 
"dados inicias" 
 
n_ext=16 "Número de fios da camada externa" 
n_int=10 "Número de fios da camada interna" 
E_al=70E9[Pa] "Módulo de Elasticidade do alumínio" 
 
"Momentos principais de inércia da área" 
I_conjunto=13188,41[mm^4] "Momento de inércia do conjunto formado 
pela camada externa, interna e do anel que envolve a alma" 
I_1_anel=75,65[mm^4] 
I_2_anel=75,65[mm^4] 
I_1_fio_int=8,3[mm^4] 
I_2_fio_int=31,77[mm^4] 
I_1_fio_ext=8,01[mm^4] 
I_2_fio_ext=30,59[mm^4] 
 
"Calculo do EI_min" 
 
"Caso 1” 
EI_cabo=E_al*I_conjunto/1E12 
 
"Caso 2 - Usando o momento de inercia em x" 
EI_1=E_al*(I_1_anel+n_ext*I_1_fio_ext+n_int*I_1_fio_int)/1E12 
 
"Caso 3 - Usando o momento de inercia em y" 
EI_2=E_al*(I_2_anel+n_ext*I_2_fio_ext+n_int*I_2_fio_int)/1E12 
 
"Cálculo de p" 
T_kgf=2141 "Carga de esticamento do cabo [kgf]" 
T=T_kgf*9,81 "Carga de esticamento do cabo [N]" 
 
p_cabo=sqrt(T/(EI_cabo)) "p para o caso real" 
p_1=sqrt(T/(EI_1)) "p para momento de inércia em x" 
p_2=sqrt(T/(EI_2)) "p para momento de inércia em y" 
 
"Determinação de c" 
c=0,003 
 
"Cálculo do K de P-S" 
x=0,089 [m] 
K_cabo=((E_al*c*(p_cabo)^2)/(2*(2,718^(-p_cabo*x)-1+p_cabo*x)))/10^9 
K_1=((E_al*c*(p_1)^2)/(2*(2,718^(-p_1*x)-1+p_1*x)))/10^9 
K_2=((E_al*c*(p_2)^2)/(2*(2,718^(-p_2*x)-1+p_2*x)))/10^9 
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ANEXO III: ROTINA DO ESS PARA CÁLCULO DE POFFENBERGER-SWART 
PARA O CABO AEROZ COM ALMA DE AÇO 

 
"Dados iniciais" 
n_ext=18 "Número de fios da camada externa" 
n_int=12 "Número de fios da camada interna" 
n_alma_camada=6 "Número de fios da camada da alma" 
n_alma=1 "Número de fios da alma" 
E_al=70E9[Pa] "Módulo de Elasticidade do alumínio" 
E_aco=210E9[Pa] "Módulo de Elasticidade do aço" 
 
"Momentos principais de inércia da área" 
I_conjunto_a=20279,73[mm^4] "Momento de inércia do conjunto, 
considerando a alma" 
I_conjunto_b=19688,26[mm^4] "Momento de inércia do conjunto, 
desconsiderando a alma" 
I_1_fio_int=7,17[mm^4] 
I_2_fio_int=28,94[mm^4] 
I_1_fio_ext=6,92[mm^4] 
I_2_fio_ext=26,8[mm^4] 
I_fio_almacamada=10,24[mm^4] 
I_fio_alma=12,57[mm^4] 
 
"Calculo do EI_min" 
 
"Caso 1  - usando o teorema dos eixos paralelos, considerando a alma" 
EI_cabo_a=E_al*I_conjunto_a/1E12 
 
"Caso 2  - usando o teorema dos eixos paralelos, desconsiderando a alma" 
EI_cabo_b=E_al*I_conjunto_b/1E12 
 
"Caso 3 - Usando o momento de inercia principal 1" 
EI_1=(E_al*(n_ext*I_1_fio_ext+n_int*I_1_fio_int)+E_aco*(n_alma*I_fio_alma+n_alma_camada*I_fio_a
lmacamada))/1E12 
 
"Caso 4 - Usando o momento de inercia principal 2" 
EI_2=(E_al*(n_ext*I_2_fio_ext+n_int*I_2_fio_int)+E_aco*(n_alma*I_fio_alma+n_alma_camada*I_fio_a
lmacamada))/1E12 
 
"Cálculo de p" 
T_kgf=6700[kgf]1 "Carga de esticamento do cabo [kgf]" 
T=T_kgf*9,81 "Carga de esticamento do cabo [N]" 
 
p_cabo_a=sqrt(T/(EI_cabo_a)) "p para o caso 1" 
p_cabo_b=sqrt(T/(EI_cabo_b)) "p para o caso 2" 
p_1=sqrt(T/(EI_1)) "p para momento de inércia em x" 
p_2=sqrt(T/(EI_2)) "p para momento de inércia em y" 
 
"Determinação de c" 
c=0,00293 
 
"Cálculo do K de P-S" 
x=0,089 [m] 
K_cabo_a=((E_al*c*(p_cabo_a)^2)/(2*(2,718^(-p_cabo_a*x)-1+p_cabo_a*x)))/10^9 
K_cabo_b=((E_al*c*(p_cabo_b)^2)/(2*(2,718^(-p_cabo_b*x)-1+p_cabo_b*x)))/10^9 
 
K_1=((E_al*c*(p_1)^2)/(2*(2,718^(-p_1*x)-1+p_1*x)))/10^9 
K_2=((E_al*c*(p_2)^2)/(2*(2,718^(-p_2*x)-1+p_2*x)))/10^9 


