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RESUMO 

 

A prestação de serviço para o transporte de energia elétrica através de linhas de 
transmissão (LTs) necessita ser eficiente, confiável e econômico. A aplicação de 
trações axiais acima dos valores prescritos pela norma brasileira NBR 5422 pode ser 
a melhor alternativa para o aumento da capacidade de transmissão de energia em 
função de razões técnico-econômicas ou ambientais, reduzindo o tamanho da flecha 
desenvolvida pelo cabo, sem comprometer a distância de segurança mínima entre 
cabo e solo. A insuficiência de dados sobre o comportamento de cabos com 
diferentes valores de tensionamento é um problema com que se defrontam as 
transmissoras de energia. Em níveis de tração superiores às convencionais, os 
cabos ficam mais susceptíveis aos efeitos das vibrações eólicas, causadoras de 
tensões dinâmicas. O critério H/w é sugerido para construir limites operacionais em 
que o desempenho da LT ocorra de forma segura com o uso ou não de 
amortecedores. Este trabalho tem como objetivo propor um modelo de análise da 
resistência à fadiga para cabo condutor em liga de alumínio sob o efeito de 
tensionamento acima do nível EDS. Através de ensaios de tensão-deformação e de 
fadiga em laboratório, obtiveram-se as curvas S-N do cabo de alumínio liga 1120 
AAAC bitola 823 MCM, em duas condições de tração diferentes do nível de 18% da 
RMC preconizado pela NBR 5422, sendo a primeira igual a 22% da RMC e a 
segunda igual a 14% da RMC. O modelo, com base nos resultados dos ensaios, 
consistiu na comparação entre os critérios de projeto EDS e H/w através de três 
hipóteses distintas, sendo a primeira considerando apenas as premissas do critério 
EDS, a segunda com os valores de H/w e vão regulador constantes e a terceira com 
valor H/w constante e vão regulador variável. Em função dos tipos de terreno 
prescritos pela NBR 5422, define-se uma área gráfica que limita os valores de H/w e 
vão regulador à cada nova LT. Observou-se que a fadiga do cabo ocorre em função 
do efeito das tensões mecânicas médias e dinâmicas sobre o cabo. Verificou-se que 
a resistência à fadiga do cabo em liga de alumínio 1120 é menor que do seu cabo 
equivalente tradicional, o ACSR TERN 795 MCM. Elaborar novos projetos de LTs 
através do critério H/w constante e vão regulador variável juntamente aos dados 
obtidos nos ensaios e pelas análises comparativas ao critério EDS, torna uniforme a 
expectativa de vida útil do cabo condutor de uma LT. Aplicar ou não o sistema de 
amortecimento em uma LT pode ser embasado, já na fase de projeto, através do 
critério H/w a partir da plotagem das curvas do cabo AAAC/1120 823 MCM em cada 
tração axial aplicada. Os resultados obtidos neste trabalho contribuem para o 
aprimoramento dos projetos de LTs que envolvem o cabo condutor em liga de 
alumínio, seja pela comparação feita entre os critérios EDS e H/w, seja pelo método 
de definição das áreas de uso seguro no gráfico H/w. 
 
Palavras-chave: Linha de transmissão. Critério H/w. Critério EDS. Trações elevadas. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Electrical Energy Transmission lines (TLs) need to be efficient, reliable and cheap. 
The use of axial tractions above the recommended values by the Brazilian standard 
NBR5422, into retractioning or in new TL projects might be the best alternative for 
increasing energy transmission capacity, based on technical-economical or 
environmental reasons. In this way the arrowhead can be reduced, without 
compromising the minimal security distance between cable and ground. The lack of 
data regarding the behavior of cables with different values of traction is a problem 
faced by the energy transmission companies. When cables are used in higher 
traction levels compared to conventional designs, they become more susceptible to 
effects of wind vibrations which may cause dynamic stresses due to the increase of 
friction among the wires that compose the conductor cable. The H/w criterion is 
suggested to establish operational limits assure that the TL performance is safe with 
or without the use of vibration dampers. This work has the goal of proposing an 
analysis model of the fatigue resistance for conductor cables in aluminum alloy 1120 
AAAC 923 MCM cable in two different traction conditions in reference to the usual 
18% level of the Calculated Mechanical Resistance (CMR) established by the NBR 
5422, at 22% and 14% of the RMC. The model, based on the results of the tests, 
consisted of a comparison between of the EDS and H/w design criteria by 
considering three distinct hypotheses. The first considers only the premises of the 
EDS criterion; the second with H/w and ruling spans constant; and the third with 
constant H/w and variable ruling spans. According to the types of terrain described 
by the NBR 5422, a graphical area is defined, limiting the values of H/w and ruling 
spans in each new TL. It can be noted that the cable fatigue occurs because of the 
average and dynamical mechanical tractions over the cable. It can also be noted that 
the cable depletion occurs more rapidly, when the axial and average traction applied 
to the cable were raised, for the same levels of dynamical traction. The depletion 
resistance of the 1120 aluminum alloy cable is lower than the traditional equivalent, 
the ACSR TERN 795 MCM cable. To approach new designs of TLs using the criteria 
H/w as a constant and a variable ruling span length, together with the data obtained 
in the tests and the comparative analysis of the EDS criteria uniformizes the 
expectation of useful life of the TLs conductor cable. The decision of applying or not 
winding dampers in a TL can be based in the design phase through the H/w criterion 
by plotting the AAAC/1120 823 MCM cable traction curves in each axial traction 
applied. The results obtained in this work will contribute with future TL designs 
involving the conductor cable in aluminum alloy, either by the comparison made 
between of the EDS and H/w criteria, or by the method of defining the safe use areas 
in the H/w chart. 
 
 

Palavras-chave: Transmission line. Criterion H / w. EDS criterion. Elevated traction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

Conforme o Balanço Energético Nacional de 2015, divulgado pela Empresa 

de Pesquisa Energética (EPE), atualmente as usinas hidrelétricas são responsáveis 

por 65% da matriz brasileira. Aliado a este fato, o Plano Nacional de Expansão de 

2024 (PNE), elaborado pelo Ministério de Minas e Energia (MME, 2014), aponta que 

a demanda por energia crescerá, em média, 3,9% ao ano até 2024. Devido este 

cenário e à distância entre as hidrelétricas e os centros de consumo, torna-se 

evidente a necessidade de construção e/ou ampliação de linhas de transmissão 

(LTs) de grandes extensões para a ampliação e manutenção do escoamento da 

energia.  

Buscando expandir a geração e fornecer energia a um preço menor, através 

da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995, a União passou a transferir a concessão da 

exploração dos serviços de utilidade pública, incluindo o setor elétrico, ao setor 

privado introduzindo a competitividade ao setor energético. 

Segundo Nascimento (2012), o planejamento das expansões na Rede 

Básica (RB) é feito pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) cabendo à ANEEL 

a execução dos leilões de concessão respectivos para construção, operação e 

manutenção de LTs por um período de 30 anos. Durante a concessão, a 

transmissora tem direito ao recebimento da Receita Anual Permitida (RAP) que 

independe da quantidade de energia transportada, porém suscetível a descontos por 

indisponibilidades dos ativos à operação. O edital ANEEL contém informações 

técnicas das LTs a serem licitadas, estabelecendo uma RAP Máxima. O proponente 

vencedor é aquele que apresenta menor RAP para construir, operar e manter as 

instalações de transmissão. O valor final da RAP ofertada para leilões de 

empreendimentos de transmissão de energia é definido em função de diversos 

fatores que, do ponto de vista técnico, relacionam-se basicamente com a definição 

do cabo condutor, da silhueta das estruturas e do tipo de fundação das mesmas. 

O transporte de energia elétrica caracteriza-se como prestação de serviço 

necessitando, então, ser eficiente, confiável e econômico. De acordo com Fuchs et 

al. (1992) a definição do cabo condutor, escolhido em função de sua ampacidade, 
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peso e custo, trata-se de fator preponderante para determinação da altura das 

estruturas. 

Alinhado a isto, o Cigré (Council on Large Electric Systems) através do 

grupo B2 em sua publicação intitulada Engineering Guidelines Relating to Fatigue 

Endurance Capability of Conductor / Clamp Systems (2008) destaca que os cabos 

são os elementos mais importantes na implantação de uma LT, representando 40% 

dos custos. Este valor muitas vezes é igual aos custos fundiários ou aqueles 

envolvidos com aquisição de estruturas, montagem e execução de fundações.  

Equivalendo-se aos cabos tradicionais formados por fios de alumínio 1350 

(alumínio comum), outros materiais condutores como as ligas de alumínio 6201 e 

1120 (All Aluminium Alloy Conductor - AAAC) são atualmente sugeridas para 

empreendimentos de transmissão cuja determinação das características básicas 

deve atender aos editais ANEEL (HOFFMANN et al., 2015). 

O tipo de cabo condutor e seus arranjos podem provocar aumentos 

significativos nos esforços das estruturas, necessitando reforços ou novos projetos, 

onerando os custos do empreendimento. Adicionalmente, as estruturas devem 

garantir a sustentação mecânica dos cabos, as distâncias de segurança entre estes 

e em relação a obstáculos e ao solo, mantendo sua integridade ao absorver todos os 

esforços mecânicos nos pontos de sustentação, transmitindo-os com segurança às 

fundações (FUCHS et al., 1992). 

Para Santos (2008) uma LT corretamente projetada normalmente não 

apresenta sobrecargas mecânicas e/ou elétricas em seus componentes, bem como 

tensões anormais ou aquecimento excessivo dos cabos condutores, exceto em 

situações emergenciais. Satisfeitas tais condições, considera-se que a LT 

provavelmente possuirá uma longa durabilidade. 

Souza Júnior (2010) destaca que a vida útil de uma LT relaciona-se com as 

vibrações e os níveis de sua amplitude e frequência que ocorrem no cabo condutor 

sendo que, no Brasil, as LTs estão sujeitas comumente às vibrações oriundas de 

ventos de baixa intensidade. Dependendo do diâmetro do cabo e do comprimento 

dos vãos, ocorrem excitações em frequências de 5 a 60Hz, podendo sofrer falhas 

pelo fenômeno da abrasão. 

As vibrações mecânicas nos cabos de uma LT podem causar danos a estes, 

às estruturas e aos acessórios. No cabo condutor, a fadiga ocorre nas regiões de 

restrição de seu movimento como em grampos de suspensão, esferas sinalizadoras 
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e dispositivos amortecedores. A falha resulta do acúmulo de esforços dinâmicos de 

dobramento na presença de abrasão (fretting), caracterizado pela formação de um 

pó escuro composto por óxido de alumínio (Al2O3). Em sua composição há também 

a presença de óxido de silício (SiO2), formador de lamínulas cortantes que aceleram 

o processo de desgaste do cabo condutor (FADEL, 2010). 

Hortêncio (2009) salienta que o fretting é o parâmetro mais importante na 

identificação da falha do cabo condutor, utilizado para determinar o número de ciclos 

máximo de vibração, dada uma determinada amplitude, que causará esta falha. A 

estimativa de vida do cabo condutor pode ser obtida com esta relação a partir do 

levantamento da curva de durabilidade ou curva de Wöhler. 

Para Henriques (2006), a estimativa da vida útil dos cabos condutores para 

novas instalações, para instalações existentes ou aquelas que poderão sofrer 

intervenções, torna-se fundamental quando se objetiva aumentar a capacidade de 

transporte de energia elétrica de uma LT. Porém, prever o comportamento dinâmico 

dos cabos com precisão conduz a limitações de alguns parâmetros do projeto, tais 

como a carga de tração dos cabos e o comprimento dos vãos entre as torres. 

A elevação da altura da catenária dos cabos em uma LT através da 

aplicação de trações acima dos valores prescritos pela norma brasileira NBR 5422, 

em recapacitações ou em novos projetos de LTs, pode ser a melhor alternativa a ser 

adotada para o aumento da capacidade destas em função de razões técnico-

econômicas ou pela redução do impacto ambiental (FADEL, 2010). Isto significa 

aumentar as trações impostas aos cabos condutores visando que a catenária atinja 

o mesmo ponto de segurança permitido para a distância cabo/solo, conforme 

prescreve a norma NBR 5422, frente ao incremento de corrente elétrica e 

temperatura ou pela redução da altura das estruturas (SOUZA JÚNIOR, 2010). 

Conforme se pode observar na FIGURA 1, com trações superiores às 

tradicionais (T02>T01) há a possibilidade da redução do tamanho da flecha (f) 

desenvolvida pelo cabo condutor ensaiado, sem comprometer a distância de 

segurança mínima entre cabo e solo (Dcabo-solo) prescrita pela norma brasileira NBR 

5422. Este procedimento leva à redução do comprimento do cabo condutor aplicado 

às futuras LTs e da altura (H2<H1) das estruturas presentes nestas permitindo, 

consequentemente, a redução nos custos de implantação das LTs futuras. 
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FIGURA 1 – REDUÇÃO DA FLECHA COM AUMENTO DA TRAÇÃO NO CABO ENSAIADO 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Este método também é válido para os casos de recapacitação de LTs 

existentes, onde se objetiva aumentar a capacidade de transmissão atual de energia 

destas LTs substituindo-se o cabo condutor existente e intervindo minimamente nas 

cadeias de isoladores e principalmente nas estruturas já instaladas. Este 

procedimento é ilustrado resumidamente na FIGURA 2. 

Com o aumento da potência transmitida, aumenta-se a corrente elétrica 

nominal (I2>I1) da LT fazendo com que o cabo condutor se dilate mais e aumente 

assim sua flecha (f). Com o aumento da tração (T02>T01) deste cabo diminui-se sua 

flecha e com o eventual aumento de corrente elétrica a flecha pode aumentar, 

devido novamente a dilatação do cabo, até o ponto anterior em que se encontrava, 

sem prejudicar a distância de segurança entre cabo e solo (Dcabo-solo). Assim, a 

recapacitação passa a ser tratada de forma diferenciada onde não há a necessidade 

da troca do cabo condutor. 
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FIGURA 2 – AUMENTO DE TRANSMISSÃO DE POTÊNCIA E MANUTENÇÃO DA FLECHA 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Contudo, de acordo com Henriques (2006), um dos problemas com que se 

defrontam as empresas do setor elétrico, é a insuficiência de dados sobre o 

comportamento mecânico de cabos condutores frente aos diferentes valores de 

tração. Este problema tem inibido a otimização de investimentos e maior 

confiabilidade operacional. 

Conforme Souza Júnior (2010), trações mais elevadas como alternativa à 

otimização dos investimentos em LTs, fazem com que as respostas dos condutores 

com relação às distribuições de frequência e modos de vibração se alterem para 

valores diferentes dos tradicionalmente esperados, considerando os mesmos ventos 

previstos em projetos convencionais, além de maiores carregamentos em torres de 

ancoragem. 

Com trações superiores às convencionais, os cabos ficam mais susceptíveis 

aos efeitos das vibrações eólicas, indiferentemente se a LT possui ou não a 

aplicação de dispositivos de amortecimento, em função de ocorrer o aumento de 

atrito entre os fios que compõe o cabo condutor. O uso do parâmetro H/w é 

sugerido, então, para construir limites operacionais dentro dos quais o desempenho 

satisfatório da LT ocorra diante do uso ou não de amortecedores, pois leva em 

consideração além das variáveis de terreno, as características do cabo e do 

tamanho dos vãos. Isto requer novos estudos relacionados à fadiga dos cabos 

condutores (CIGRÉ, 2005). 

Em linhas gerais, o parâmetro H/w é a razão entre a carga horizontal de 

tensionamento mecânico do cabo condutor na temperatura média do mês mais frio 

do ano e o peso por unidade de comprimento do condutor. Esta relação também é 

conhecida como constante de catenária. Sua aplicação e análise levam em 
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consideração algumas características do cabo, como o diâmetro e comprimento do 

vão, permitindo comparar os riscos de falhas por fadiga em diferentes cabos 

condutores. 

Assim propõe-se, através de ensaios em laboratório obterem-se a curva S-N 

(curva de Wölher), que é um gráfico de magnitude de tensão mecânica (S) por 

número de ciclos (N) em escala logarítmica, do cabo de alumínio liga 1120, na 

condição de tração superior à convencional, para determinar sua vida útil juntamente 

a verificação da aplicação do critério H/w. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral é propor um modelo de análise da resistência à fadiga para 

cabo condutor em liga de alumínio sob o efeito de tensionamento acima do nível 

EDS, para utilização em linhas de transmissão de energia. A aplicação dos 

resultados deve contribuir para o aprimoramento dos projetos de linhas de 

transmissão, garantindo o desempenho satisfatório da instalação. 

 

Para se alcançar o objetivo geral proposto, é necessário alcançar-se os 

seguintes objetivos específicos: 

 Descrever os critérios básicos para projetos eletromecânicos de LTs; 

 Estudar a resistência à fadiga para o cabo condutor de alumínio liga 

1120 (All Aluminium Alloy Conductor - AAAC) bitola 823MCM com 

tensionamento acima do nível EDS sendo, para isto, necessária a 

comparação entre o critério de projeto EDS, dado pela norma NBR 

5422, e o critério H/w definido pelo CIGRÉ 

 Planejar e realizar testes de tensão-deformação e fadiga no cabo 

condutor em laboratório; 

 Avaliar e discutir os resultados dos ensaios frente ao comportamento 

do cabo com tração mecânica aplicada acima do nível EDS; 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A evolução da economia da nação, associada a uma elevação nos níveis 

médios de renda da população, tornam crescente a demanda de energia, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_logar%C3%ADtmica
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particularmente energia elétrica, no Brasil. O atendimento dessa demanda inicia com 

a maior oferta de energia através da instalação de novas fontes de geração. A 

energia elétrica produzida é, via de regra, escoada através do sistema de 

transmissão existente. Ao se aumentar o fluxo de energia em linhas de transmissão, 

cabe avaliar-se também a capacidade real e as condições operacionais das mesmas 

em função do tempo de utilização e de sua vida útil. Portanto, há a motivação para o 

desenvolvimento de novas tecnologias que garantam uma maior capacidade de 

transmissão de energia em LTs resultando no aumento da confiabilidade do sistema. 

Atualmente nas linhas de transmissão projetadas e em operação da Rede 

Básica, são aplicados cabos de alumínio com alma de aço (ACSR), com a instalação 

de amortecedores e com trações de projeto já definidas em conformidade com as 

recomendações da norma NBR 5422. A fim de tornar mais robustas as diretivas de 

projeto de novas linhas de transmissão e, ao mesmo tempo, aumentar a capacidade 

de transmissão de energia, o aumento da tração nos cabos se apresenta como uma 

das soluções a passíveis de serem aplicadas. Essas trações mais elevadas que o 

usual provoca, naturalmente, uma diminuição das catenárias. Essa diminuição na 

catenária possibilita que as concessionárias aumentem a capacidade de transmissão 

da LT. Esse aumento de capacidade faz com que os cabos atinjam novamente os 

pontos de máxima catenária definidos com base na Norma 5422. 

A real necessidade e as dificuldades encontradas na determinação do 

desempenho mecânico dos cabos condutores com técnicas que permitam o 

aumento da capacidade de LTs motivou o desenvolvimento deste projeto de 

dissertação. Com o aumento de tração dos cabos, faz-se necessário o estudo a 

respeito do seu comportamento diante das vibrações eólicas. 

Fica evidente ser de fundamental importância, uma avaliação dos aspectos 

de fadiga dos cabos condutores utilizados em LTs e a avaliação de sua vida útil para 

trações mais elevadas. Os resultados deste estudo poderão contribuir na reavaliação 

da metodologia e dos critérios atuais de projeto proporcionando, de forma segura, às 

linhas de transmissão maior capacidade de transporte de energia, além de poder 

significar redução de custos em novos empreendimentos de transmissão através da 

consequente diminuição das alturas necessárias às estruturas. 

Outro motivo importante desse estudo é, sobretudo, possibilitar às empresas 

transmissoras de energia que desejem participar de leilões de novas LTs um 

diferencial em relação a seus concorrentes. Nos leilões de transmissão, necessários 
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para a construção de novas LTs necessárias para a ampliação do sistema elétrico 

de potência brasileiro, podem participar diversas concessionárias de energia ou 

empresas inclusive internacionais. É uma concorrência de alto nível e acirrada em 

que os vencedores são aqueles que oferecem menores custos para implantação dos 

empreendimentos. Assim, o presente trabalho de dissertação trata, também, de um 

aspecto estratégico para as transmissoras buscando oferecer subsídios para uma 

maior penetração no território nacional. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A estrutura do presente trabalho é composta por seis capítulos. No primeiro 

capitulo é feita breve introdução ao SEP, à forma atual de concepção dos 

empreendimentos de transmissão coordenados pela Aneel e as expectativas 

esperadas para uma LT quando se emprega em seus cabos condutores níveis de 

tração mecânica mais elevada que o usual. Também é apresentado o objetivo geral 

do trabalho, bem como os objetivos específicos essenciais para o alcance do 

proposto e a justificativa que motivou a escolha do tema a ser desenvolvido. 

A fundamentação teórica é apresentada no segundo capítulo abordando, 

entre outros tópicos, os requisitos para os projetos eletromecânicos de linhas de 

transmissão; o comportamento mecânico dos cabos condutores; os mecanismos de 

fadiga em cabos condutores; a influência da vibração eólica em cabos condutores; e 

as metodologias de avaliação da vibração em cabos condutores. 

O terceiro capítulo apresenta a revisão bibliográfica e aborda um breve 

histórico a respeito da fadiga de cabos condutores, do seu auto-amortecimento e da 

aplicação do critério H/w a projetos de LTs. 

O quarto capítulo descreve os materiais e método utilizados para o 

desenvolvimento deste trabalho. A discussão dos resultados é apresentada no 

quinto capítulo e, por fim, o sexto capítulo destaca as conclusões relevantes e 

trabalhos futuros desta dissertação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 PROJETOS ELETROMECÂNICOS DE LINHAS DE TRANSMISSÃO 

 

Conforme FUCHS et al. (1992) o projeto eletromecânico de LTs se dividem 

em: 

 Projetos dos cabos e dos suportes sobre os perfis dos terrenos 

 Projetos dos suportes 

 Projetos das fundações 

 

No projeto de LTs, a escolha do tipo e bitola do cabo condutor obedece a 

critérios técnicos e econômicos. Já as estruturas obedecem a critérios mecânicos e 

elétricos e ao tipo de terreno onde serão implantadas. 

 

2.2 PREMISSAS DO PROJETO ELETROMECÂNICO DE LTS 

 

O projeto de uma LT inicia-se com a determinação das temperaturas e as 

velocidades máximas anuais de ventos que terão influência direta ou indireta nos 

esforços mecânicos nos cabos e nas estruturas (FUCHS et al., 1992). 

 

2.2.1 Temperaturas ambientes 

 

Os valores de temperatura são obtidos diretamente no gráfico meteorológico 

presentes na norma NBR 5422 (1985) ou de dados mais atualizados fornecidos por 

órgãos meteorológicos. O Simepar disponibiliza para a concessionária de energia 

paranaense estes dados atmosféricos mais atualizados, destacando-se dentre estes: 

 Temperatura para condição de maior duração: Sua sigla é EDS (every day 

stress) e é definida pelas médias plurianuais das temperaturas do ar 

 Temperatura mínima: É o menor valor de temperatura do ar. Corresponde a 

um período de retorno de 50 anos. O período de retorno é considerado como 

aquele em que o evento ocorrerá ao menos uma vez 

 Temperatura máxima: É o maior valor de temperatura do ar e corresponde a 

um período de retorno de 50 anos 
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 Temperatura coincidente: É o valor de temperatura calculado através da 

média dos registros de temperaturas mínimas diárias 

 

2.2.2 Velocidades de vento 

 

Para a determinação da velocidade do vento de projeto, devem-se 

considerar alguns fatores, dentre os quais a rugosidade do solo, a altura de 

instalação dos cabos e estruturas e os diferentes obstáculos da região de 

implantação da LT, como árvores, edifícios, etc (CAVASSIN, 2011). 

A turbulência do vento aumenta e sua velocidade diminui a medida que a 

rugosidade do terreno aumenta. A velocidade do vento diminui para instalações 

próximas ao solo devido a maior turbulência nesta região. Já os diferentes 

obstáculos possuem tempos de resposta diferentes. Assim, sobre as estruturas ou 

cabos, ventos de velocidades elevadas e de curta duração podem ter efeitos 

menores que outros de menor intensidade e maior duração (FUCHS et al., 1992). 

Considerando diferentes tipos de terreno, existem quatro categorias de 

rugosidade associadas a estes, conforme TABELA 1 (NBR 5422, 1985): 

 
TABELA 1 – CLASSIFICAÇÃO DOS TERRENOS CONFORME RUGOSIDADE  

Categoria de Rugosidade Característica do Solo Coeficiente de Rugosidade Kr 

A 
Vastas extensões de água; 
áreas costeiras e planas; 
desertos planos 

1,08 

B 

Terreno aberto com poucos 
obstáculos, como várzeas, 
glebas cultivadas, com poucas 
árvores ou edificações 

1,00 

C 

Terreno com obstáculos 
numerosos e pequenos, com 
cercas vivas, árvores e 
edificações 

0,85 

D 
Áreas urbanizadas, terreno com 
muitas árvores altas 

0,67 

 FONTE: NBR 5422 (1985). 

 

A velocidade básica de vento é calculada para um período de retorno de 50 

anos, medida a 10m de um solo categoria B, com período de integração de 10 

minutos (NBR 5422, 1985). 

A velocidade de vento de projeto é calculada a partir da velocidade básica 

de vento. Ela é utilizada para a determinação das solicitações provocadas pelo vento 
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sobre os elementos da LT. A velocidade de vento de projeto possui a correção de 

alguns fatores em função daqueles usados para a determinação da velocidade 

básica de vento como a rugosidade do terreno e o tempo de resposta à ação do 

vento sobre cabos e estruturas. A FIGURA 3 apresenta os fatores de correção em 

função do tempo de integração em que os ventos se apresentam. 

 

FIGURA 3 - FATORES Kd EM FUNÇÃO DOS TEMPOS DE INTEGRAÇÃO 

 

FONTE: NBR 5422 (1985).  
 

 Para obstáculos cuja altura sobre o solo seja diferente de 10m, há a 

necessidade de se aplicar um fator de correção dado pela EQUAÇÃO 1: 
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𝐾ℎ =
𝐻0

1
𝑛

10
 

(1) 

Onde 

Kh = fator de correção para obstáculos com altura maior que 10m 

H0 = altura do obstáculo [m] 

n = fator da rugosidade do terreno da LT e do período de integração t, e que 

pode ser obtido na NBR 5422/85 

 

O valor do fator da rugosidade do terreno da LT (n) em função do período de 

integração t, e que pode ser obtido na TABELA 2 (NBR 5422/85) 

 

TABELA 2 – VALORES PARA CORREÇÃO DA VELOCIDADE DO VENTO 

Categoria do terreno 
N 

t = 2s t = 30s 

A 13 12 

B 12 11 

C 10 9,5 

D 8,5 8  
FONTE: NBR 5422 (1985). 

 

Portanto a velocidade de vento de projeto pode ser determinada pela 

EQUAÇÃO 2: 

 

𝑉𝑝 = 𝐾𝑟 . 𝐾𝑑. 𝐾ℎ. 𝑉𝑏 (2) 

Onde 

Vp = velocidade do vento de projeto [m/s] 

Kr = fator de rugosidade para terrenos diferentes do tipo B [adimensional] 

Kd = coeficiente em função do tempo de integração [adimensional] 

Kh = fator de correção para obstáculos (altura maior que 10m) [adimensional] 

Vb = velocidade básica do vento [m/s] 

 

2.2.3 Formulação das hipóteses de cálculo 

 

Nos projetos de LTs há a formulação das hipóteses de carga que 

corresponderão às respectivas limitações de solicitação (NBR 5422, 1985): 
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 Hipótese de carga de maior duração – está associada aos esforços atuantes 

quando a LT estiver à temperatura de maior duração (EDS) e sem vento 

 Hipótese de carga de flecha mínima – a LT está sujeita à temperatura mínima, 

considerando o período de retorno de 50 anos, e sem ação do vento 

 Hipótese de carga de vento máximo – considera a LT sob a ação de vento de 

máxima intensidade à temperatura coincidente 

 

Para cada uma das hipóteses, correspondem limitações de trabalho para os 

cabos condutores prescritas pela norma NBR 5422, sendo: 

 Na condição de trabalho de maior duração, caso não tenham sido adotadas 

medidas de proteção contra efeitos da vibração, recomenda-se limitar o 

esforço de tração nos cabos aos valores máximos indicados na TABELA 3: 

 

TABELA 3 – CARGAS MÁXIMAS RECOMENDADAS PELA NBR 5422 

Tipos de cabos % da carga de ruptura (RMC) 

Aço AR 16 

Aço EAR 14 

Aço-Cobre 14 

Aço-Alumínio 24 

CA 21 

CAA 20 

CAL 18 

CALA 16 

CAA-EF 16 

FONTE: NBR 5422 (1985). 

 

 Na hipótese de velocidade máxima de vento, o esforço de tração axial nos 

cabos não pode ser superior a 50% da RMC 
 

 Na hipótese de temperatura mínima, recomenda-se que o esforço de tração 

axial nos cabos não ultrapasse 33% da RMC 

 
Para o caso do cabo condutor a ser estudado neste trabalho de dissertação, 

o mesmo é determinado na TABELA 3 pela sigla “CAL”. Desta forma a tração 

máxima que pode ser aplicada neste cabo, podendo-se abrir mão do sistema de 

amortecimento, corresponde a 18% de sua resistência mecânica calculada (RMC). 
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2.3 COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS CABOS CONDUTORES 

 

As LTs possuem duas partes: a parte ativa composta pelos cabos 

condutores e a parte passiva composta pelas estruturas, ferragens e isoladores. Os 

elementos passivos da LT, como estruturas e isoladores, são dimensionados em 

função dos cabos condutores, suas solicitações mecânicas e distâncias mínimas 

elétricas. (FUCHS et al., 1992). Os cabos utilizados em LTs são suficientemente 

flexíveis e descrevem uma catenária quando suspensos. A análise do seu 

comportamento pode ser feita considerando os suportes a mesma altura. A FIGURA 

4 apresenta os principais elementos de uma LT. 

 

FIGURA 4 - ELEMENTOS PRINCIPAIS DE UMA LT 

 

FONTE: HENRIQUES (2006). 

 

2.3.1 Suportes de mesma altura 

 

Neste caso, conforme a FIGURA 5 considera-se um condutor suspenso em 

dois suportes rígidos identificados como A e B separados por uma certa distância e 

que recebe o nome de vão. A curva descrita pelo cabo é simétrica e o ponto mais 

baixo, identificado na figura como o vértice O, está a meia distância entre A e B. 
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FIGURA 5 – CABOS SUSPENSOS ENTRE SUPORTES DE MESMA ALTURA 

 

FONTE: FUCHS et al. (1992). 

 

A flecha é a distância OF e a altura cabo-solo é a distância entre o vértice da 

curva ao solo (hs) O valor da flecha (f) depende do comprimento do vão (A), do peso 

unitário do cabo (ps) e do valor da tração horizontal (T0) aplicada ao cabo. A altura 

cabo-solo é definida pela norma NBR 5422 a fim de garantir a segurança em torno 

da instalação e depende do tipo e utilização do terreno. A FIGURA 6 representa esta 

configuração. 

 

FIGURA 6 - FORÇAS ATUANTES 

 

FONTE: FUCHS et al. (1992). 

 

Conforme FUCHS et al. (1992), a tração (T) é a tração axial aplicada ao 

cabo, sendo estabelecidas limitações na norma NBR 5422 (TABELA 3) quanto aos 



31 

 

máximos esforços de tração admissíveis em cada tipo de condutor pela    

EQUAÇÃO 3: 

 

𝑇𝑚á𝑥 = 𝐾′. 𝑇𝑟𝑢𝑝 (3) 

Onde 

K’ = coeficiente de redução (conforme NBR 5422) [adimensional] 

Trup = tração de ruptura do cabo [kgf] 

Tmáx = tração máxima admissível no cabo [kgf] 

 

A flecha pela equação da catenária é determinada pela EQUAÇÃO 4: 

 

𝑓 =
𝑇0

𝑝
. [cosh (

𝐴

2.
𝑇0

𝑝

) − 1] (4) 

Onde 

f = comprimento da flecha [m] 

A = comprimento do vão [m] 

T0 = tração horizontal no cabo [kgf] 

p = peso unitário por unidade de comprimento do cabo [kgf/m] 

 

A flecha pode ser determinada também pela EQUAÇÃO 5, sendo definida 

como uma parábola: 

 

𝑓 =
𝑝. 𝐴2

8. 𝑇0
 (5) 

Onde 

f = comprimento da flecha [m] 

A = comprimento do vão [m] 

T0 = tração horizontal no cabo [kgf] 

p = peso unitário por unidade de comprimento do cabo [kgf/m] 

 

Conforme Fuchs et al. (1992), o cálculo do comprimento dos cabos pode ser 

considerado tanto para a parábola como para a catenária, pois as diferenças são 
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desprezíveis. Pela equação da catenária pode-se calcular o comprimento do cabo 

no vão considerado, conforme mostra a EQUAÇÃO 6. 

 

𝐿 = 2.
𝑇0

𝑝
. [senh (

𝐴

2.
𝑇0

𝑝

)] (6) 

Onde 

L = comprimento do cabo [m] 

A = comprimento do vão [m] 

T0 = tração horizontal no cabo [kgf] 

p = peso unitário por unidade de comprimento do cabo [kgf/m] 

 

Considerando a equação da parábola, pode-se também calcular o 

comprimento do cabo através da EQUAÇÃO 7: 

 

𝐿 = 𝐴.
8. 𝑓2

3. 𝐴
 (7) 

Onde 

L = comprimento do cabo [m] 

A = comprimento do vão [m] 

f = comprimento da flecha [m] 

 

2.3.2 Vãos contínuos 

 

Em LTs reais há um grande número de vãos que não podem ser tratados 

isoladamente, pois os pontos de suspensão não são rígidos. Os cabos condutores 

não são independentes e, além disto, os esforços são transmitidos de um vão para o 

outro. O vão regulador considera todas estas questões, sendo equivalente a uma 

sucessão de vãos contínuos (FUCHS et al., 1992). As tensões mecânicas calculadas 

são consideradas constantes em cada um dos vãos componentes do respectivo 

tramo. 

Salienta-se que o vão regulador em uma LT é constituído de uma série de 

estruturas de suspensão, limitada por duas estruturas de ancoragem, pois as 
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estruturas de suspensão não têm condições de absorver as diferenças de tração no 

cabo condutor (FUCHS et al., 1992). O vão regulador é representado na FIGURA 7 e 

calculado pela EQUAÇÃO 8: 

 

𝐴𝑟 = √
𝑎1

3 + 𝑎2
3 + 𝑎3

3 + 𝑎4
3 + ⋯ + 𝑎𝑛

3

𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 + 𝑎4 + ⋯ + 𝑎𝑛
 (8) 

Onde 

Ar = vão regulador [m] 

a1 ,a2 ,a3 ,a4 = vãos da seção de tensionamento (vãos do tramo) [m] 

 

FIGURA 7 – REPRESENTAÇÃO DE UM VÃO REGULADOR 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Em LTs reais há a diferença entre os conceitos de vão médio e vão 

gravante. O vão médio, conhecido também como vão de vento, de uma estrutura é a 

soma dos semi-vãos adjacentes a ela e pode ser representado pela EQUAÇÃO 9. 

 

𝑎𝑚 =
𝑎𝑖 + 𝑎𝑗

2
 (9) 

Onde 

am = comprimento do vão médio [m] 

ai e aj = comprimento dos vãos adjacentes [m] 

 

O vão gravante, conhecido também como vão de peso, de uma estrutura é 

um vão fictício que multiplicado pelo peso unitário do cabo indica o valor da força 

vertical que este transmite à estrutura. O vão gravante pode ser determinado pela 

distância entre os vértices das catenárias dos vãos adjacentes à estrutura em 

análise (FUCHS et al., 1992). 

a1 a2 a3 
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2.3.3 Efeito do vento sobre cabos 

 

O vento causa pressão sobre os cabos proporcionalmente à sua velocidade, 

resultando em uma força perpendicular ao eixo longitudinal dos cabos e transferida 

às estruturas (FUCHS et al., 1992). Conforme NBR 5422/1985 o vento deve ser 

considerado perpendicular aos cabos. A força resultante é fornecida através da 

EQUAÇÃO 10: 

 

𝑓𝑣 =
1

2
. 𝜌𝑎 . 𝑉𝑝

2. 𝑑 (10) 

Onde 

fv = força resultante da pressão de vento [kgf/m] 

Vp = velocidade do vento de projeto [m/s] 

ρa = peso unitário por unidade de comprimento do cabo [kgf/m] 

d = diâmetro do cabo [m] 

 

A ação do vento nos cabos (fv) distribui-se uniformemente nestes. Para 

obter-se o valor da força que o cabo irá provocar nos pontos de fixação aplica-se a 

EQUAÇÃO 11: 

 

𝑓𝑠 = 𝑎𝑚. 𝑓𝑉 (11) 

Onde 

fs = força que o cabo irá provocar nos pontos de suspensão [kgf] 

fv = força resultante da pressão de vento [kgf/m] 

am = comprimento do vão médio [m] 

 

2.3.4 Efeito da Variação da Temperatura sobre Cabos 

 

A temperatura dos cabos depende do equilíbrio entre o calor absorvido para 

radiação solar e pela passagem da corrente elétrica (efeito Joule + calor solar) com 

o calor perdido por irradiação (diferença de temperatura entre condutor e ambiente) 

e por convecção (ação da velocidade do vento). O aumento e diminuição de 

temperatura provocam dilatação e contração do cabo, proporcionais ao coeficiente 
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de dilatação térmica. A tração T0 é inversamente proporcional ao valor da flecha e 

sua variação em função da temperatura é determinada pela equação de mudança 

de estado representada pela EQUAÇÃO 12 (FUCHS et al., 1992): 

 

𝑇02
3 + 𝑇02

2 . [
𝑒. 𝑠. 𝑝2. 𝐴𝑟

24. 𝑇01
2 + 𝑒. 𝑠. 𝛼. (𝑡2 − 𝑡1) − 𝑇01] −

𝑒. 𝑠. 𝑝2. 𝐴𝑟
2

24
= 0 (12) 

Onde 

T01, T02 = valor da tração na temperatura t1 e t2, respectivamente [kgf] 

e = módulo de elasticidade do condutor [kgf/mm²] 

s = área de seção transversal do condutor [mm²] 

p = peso unitário do condutor [kgf/m] 

Ar = comprimento real do vão (isolado) ou valor do vão regulador contínuo [m] 

α = coeficiente de dilatação térmica linear do condutor [1/°C] 

t1 = temperatura cuja tração é conhecida [°C] 

t2 = temperatura cuja tração se deseja calcular [°C] 

 

Para vãos contínuos, deve ser usado o valor do vão regulador como 

comprimento do vão. 

 

2.4 MECANISMOS DE FADIGA 

 

Cabos condutores de LTS estão sujeitos em seu funcionamento a falha 

devido à fadiga. Fadiga é um processo de degradação contínua de um componente 

sujeito a carregamento cíclico que pode, eventualmente, levar à ruptura do material 

devido à iniciação de uma trinca. Com o aumento no número de ciclos, essa trinca 

tende a se propagar até que ocorra uma falha resultando na separação completa do 

componente (HENRIQUES, 2006). 

O processo de fadiga de um material envolve os estágios de nucleação da 

trinca, crescimento da trinca e ruptura final. A fadiga de um material é normalmente 

expressa em número de ciclos, onde o número de ciclos total para falha por fadiga 

do material (Nf) é dado pela soma do número de ciclos percorridos para cada 

processo, conforme a EQUAÇÃO 13 (BELLORIO, 2009). 
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𝑁𝑓 = 𝑁𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒 + 𝑁𝑝𝑟𝑜𝑝 + 𝑁𝑟𝑢𝑝 (13) 

Onde 

Nf = número de ciclos total para falha [adimensional] 

Nnucle = nucleação das trincas [adimensional] 

Nprop = propagação [adimensional] 

Nrup = ruptura do material [adimensional] 

 

2.4.1 Curvas S-N 

 

As equações que definem o comportamento do material sobre um processo 

de fadiga relacionam a amplitude de tensão ou deformação com o número de ciclos 

necessários para a falha completa do material. (HENRIQUES, 2006). 

O número de ciclos para falha é menor à medida que os testes são 

aplicados com maiores tensões sendo que, quando traçados em um gráfico, 

apresentam as curvas de Tensão – Vida, curvas S – N ou curvas de Wöhler, onde a 

amplitude de tensão dinâmica (ou alternada) é plotada em função do número de 

ciclos necessários para falha (BELLORIO, 2009). Tais dados podem ser 

aproximados por uma reta, segundo a equação de Basquim representada pela 

EQUAÇÃO 14: 

 

σ𝑎𝑑 = σ �́� . (2. 𝑁𝑓)
𝑏
 (14) 

Onde 

σad = amplitude de tensão dinâmica (alternada) [MPa] 

σ´f = coeficiente de resistência à fadiga 

Nf = número de ciclos para a fadiga [adimensional] 

b = expoente de resistência à fadiga (ou expoente de Basquim) 

 

2.4.2 Efeito da tensão média 

 

A tração axial aplicada a um cabo qualquer, pode ser decomposta em força 

peso e tração horizontal. A tensão média é na verdade a parcela de tensão 

horizontal aplicada ao cabo, sendo seu efeito fundamental no comportamento à 
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fadiga de materiais (BELLÓRIO, 2009). A FIGURA 8 mostra além da representação 

gráfica da tensão média, os demais tipos de tensões envolvidos. 

 

FIGURA 8 – CICLOS DE FADIGA SENOIDAIS 

 

FONTE: BELLÓRIO (2009). 

 

A faixa de tensão é definida conforme a EQUAÇÃO 15: 

 

σ = σ𝑚á𝑥 − σ𝑚í𝑛 (15) 

Onde 

σ = diferença entre os valores de tensão máximos e mínimos [kgf] 

σmáx = tensão máxima [kgf] 

σmín = tensão mínima [kgf] 

 

A amplitude de tensão é definida através da EQUAÇÃO 16: 

 

σ𝑎 =
(σ𝑚á𝑥 − σ𝑚í𝑛)

2
 (16) 

Onde 

σa = amplitude de tensão [kgf] 

σmáx = tensão máxima [kgf] 

σmín = tensão mínima [kgf] 

 

 

 



38 

 

Já, a tensão média pode ser definida pela EQUAÇÃO 17: 

 

σ𝑚 =
(σ𝑚á𝑥 + σ𝑚í𝑛)

2
 (17) 

Onde 

σm = tensão média [kgf] 

σmáx = tensão máxima [kgf] 

σmín = tensão mínima [kgf] 

 

Os efeitos da tensão média podem ser representados em termos de 

diagramas de fadiga. Nesses diagramas, diferentes combinações de amplitude de 

tensão dinâmica (alternada) e tensão média definem regiões onde um componente 

poderia operar sem falhar por fadiga após experimentar um determinado número de 

ciclos de carregamento. 

A fadiga do cabo condutor de uma linha de transmissão, em resumo, ocorre 

pela combinação da tensão média devida à força de tração aplicada sobre este 

(tração EDS) e a amplitude da tensão dinâmica, provocada pelas vibrações eólicas, 

a que está submetido (BELLÓRIO, 2009). 

 

2.4.3 Regra de Palmgren-Miner 

 

Materiais submetidos a carregamentos variáveis no tempo sofrem 

deformações plásticas permanentes que reduzem sua vida útil, caracterizando seu 

dano. O dano pode ser acumulado à medida que um componente seja 

continuamente solicitado sobre influência de uma tensão cíclica. Palmgren em 1924 

sugeriu o conceito de soma linear de dano por fadiga, conhecido hoje por regra de 

acúmulo de dano linear, sendo testado por Miner em 1945 (HORTÊNCIO, 2009). 

Esta regra admite que a soma dos danos referentes a cada nível de carregamento 

pode ser quantificada pela razão entre número de ciclos aplicados e o número de 

ciclos necessários para causar a falha. A falha do material ocorre quando a soma de 

todas as razões é maior ou igual a 1 conforme a EQUAÇÃO 18: 
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𝐷 = ∑
n𝑖

N𝑖
≥ 1

𝑚

𝑖=1

 (18) 

Onde 

D = nível de carregamento 

ni = número de ciclos aplicados 

Ni = número de ciclos necessários para causar a falha (obtido da curva S-N) 

 

Através da EQUAÇÃO 19 é possível estimar a vida de um material em anos, 

em função do tensionamento aplicado ao cabo: 

 

𝑉 =
1

𝐷
 (19) 

Onde 

V = vida do cabo, em anos 

D = nível de carregamento aplicado ao cabo 

 

Para situações em que V≤1 o material analisado já terá sofrido falha, pois a 

soma dos danos parciais já terá ultrapassado ou igualado a 1 (D≥1). Para casos em 

que V>1 o valor encontrado para V será subtraído de 1, resultando na vida útil em 

anos (VÚtil) do material, conforme a EQUAÇÃO 20: 

 

𝑉Ú𝑡𝑖𝑙 = 𝑉 − 1 (20) 

 

A FIGURA 9 ilustra um exemplo em que haveria ruptura do material na 4ª 

solicitação, sendo o resultado da EQUAÇÃO 19, neste caso, igual a 1. 
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FIGURA 9 – CURVA S-N TÍPICA 

 

FONTE: HENRIQUES (2006). 

 

Este método não leva em conta o nível de tensão dinâmica, a sequência do 

carregamento de tensões e da interação entre os danos. Na tentativa de suprir estes 

detalhes, Castro e Bracarense (2008) descreveram a regra de Dano Passivo que 

prevê que o dano acumulado é fornecido pela soma dos danos parciais. 

Cada parcela do dano é obtida pela relação entre o número de ciclos 

aplicados sob uma tensão dinâmica (σi) e a vida esperada da curva S-N. A partir da 

segunda parcela, essa razão é multiplicada pelo expoente das diferenças das 

tensões atual e anterior, dividida pela tensão atual e multiplicada pelas parcelas 

anteriores de danos acumulados, conforme EQUAÇÃO 21: 

 

𝐷 =
𝑛1. 𝐸𝑥𝑝 (

σ1 − σ0

σ1
)

𝑁1
+

𝑛2. 𝐸𝑥𝑝 [(
σ2 − σ1

σ2
) . 𝐷1]

𝑁2
+ ⋯ +

𝑛𝑛. 𝐸𝑥𝑝 [(
σ𝑛 − σ𝑛−1

σ𝑛
) . 𝐷𝑛−1. 𝐷𝑛−2. … ]

𝑁𝑛
 (21) 

Onde 

σi = amplitudes de tensões dinâmicas [kgf] 

ni = número de ciclos aplicados 

Ni = número de ciclos necessários para causar a falha (obtido da curva S-N) 

 

Nesta regra, além de considerar a ordem de carregamento, propõe-se que o 

histórico dos danos acumulados em cada parcela é de extrema importância na 

estimativa de vida de um componente mecânico. 
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2.4.4 Fadiga por fretting em Cabos 

 

A maioria das falhas em cabos condutores de energia está associada a 

fadiga do material, causada pela ação de forças eólicas que provocam vibrações de 

alta frequência e baixa amplitude nas linhas (FADEL, 2010). As falhas são 

caracterizadas pelo crescimento de trincas nos fios que constituem o cabo. Estas 

trincas são resultantes do processo de abrasão ou fretting e do carregamento cíclico 

do cabo. Ocorrem normalmente nas superfícies de contato entre o grampo de 

suspensão e o cabo. A FIGURA 10 apresenta um exemplo de rompimento dos fios 

de um cabo de alumínio. 

 

FIGURA 10 – FADIGA POR FRETTING EM CABOS CONDUTORES 

 

FONTE: FADEL (2009). 

 

De acordo com Fadel (2010), O mecanismo de fretting no alumínio inicia-se 

com a remoção, decorrente da fricção, do filme oxidante. No primeiro momento as 

superfícies tendem a se aderir, porém estes pontos de aderência serão rompidos 

posteriormente com movimento relativo entre as superfícies. Este processo forma 

um acumulo de resíduos entre a superfície dos corpos propiciando o surgimento de 

uma fina e quebradiça camada de óxido de alumínio Al2O3. A partir daí a formação 

de micro trincas se torna inevitável podendo levar a falha do material caso estas se 

propagem por debaixo da camada de Al2O3 em direção a estrutura de alumínio. 

Normalmente, os cabos de uma LT estão sujeitos a este tipo de ocorrência 

em pontos onde há a limitação de movimento dos cabos condutores como é o caso 

dos grampos de suspensão, conforme ilustra a FIGURA 11. 
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FIGURA 11 – GRAMPO DE SUSPENSÃO 

 

FONTE: FADEL (2009). 

 

Salienta-se que os grampos de suspensão são utilizados para suspender os 

condutores e fixá-los às estruturas. Suas principais funções são: 

 Suportar carregamentos mecânicos impostos pelo condutor 

 Evitar danos ao condutor em sua área de contato 

 Prevenir ou reduzir danos nos fios provenientes de vibrações 

 Assegurar boa resistência à corrosão 

 Suportar curtocircuitos e possuir uma baixa resistência ao contato 

 

2.5 INFLUÊNCIA DA VIBRAÇÃO EÓLICA EM CABOS CONDUTORES 

 

2.5.1 Vórtices de Von Karman 

 

A vibração nos cabos devido à ação do vento é talvez o maior problema 

mecânico das LTs. A vida útil dos cabos está diretamente relacionada com a 

ocorrência da vibração e com os níveis da sua amplitude. As dificuldades existentes 

para, na fase de projeto da LT, se prever o comportamento vibratório dos cabos com 

precisão, conduzem a limitações de alguns parâmetros do seu projeto, tais como a 

tração máxima dos cabos e o comprimento dos vãos. O número de Reynolds é um 

parâmetro adimensional que relaciona as forças de inércia e as viscosas, em termos 

da velocidade do escoamento, da geometria do corpo imerso no escoamento e da 

viscosidade cinemática do fluido. O número de Reynolds (Re) é dado pela 

EQUAÇÃO 22 (MURÇA, 2011): 

 

 

 



43 

 

𝑅𝑒 =
𝑉𝑒 . 𝑑

𝑣
 (22) 

Onde 

Re = Número de Reynolds 

Ve = velocidade de escoamento do vento (m/s) 

d = diâmetro do condutor (m) 

v = viscosidade cinemática do ar (m²/s) 

 

Para Re≤1 ocorre o escoamento permanente e lento (FIGURA 12a), para 

Re>5, inicia-se a formação de recirculação de fluido com o aparecimento de vórtices 

a jusante do escoamento, um acima e outro abaixo da linha média de fluxo  

(FIGURA 12b), Para Re>40, observa-se a presença de uma esteira de vórtices, 

fenômeno este conhecido como “esteira de Von Karman” (FIGURA 12c). 

 

 

FIGURA 12 – ESCOAMENTO DO AR EM TORNO DE UM CABO 

 
FONTE: FADEL (2009). 

 

Conforme Henriques (2006), O desprendimento destes vórtices causa uma 

força de sustentação oscilante sobre o cabo, perpendicular ao movimento da 

corrente, excitando oscilações e resultando assim em vibrações. Para os cabos de 

uma Lt, a condição crítica para a formação de vibrações eólicas é quando se tem 

Re≤1. A frequência de desprendimento dos vórtices ou a frequência de vibração dos 
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cabos condutores dependem da velocidade do vento e do diâmetro do cabo 

conforme a fórmula de Strouhal representada pela EQUAÇÃO 23. 

 

𝑓𝑠 = 𝑆𝑡.
𝑉𝑒

𝑑
 (23) 

Onde: 

fs = Freqüência de desprendimento dos vórtices (Hz) 

St = Número de Strouhal 

Ve = velocidade de escoamento do vento (m/s) 

d = diâmetro do condutor (m) 

 

O número de Strouhal para condutores de LTs está na faixa de 0,15 a 0,25. 

Assim, um condutor de 25mm de diâmetro, sujeito a um vento transversal na faixa 

de 0,8 a 7m/s, apresenta frequências de Strouhal na faixa de 6 a 60Hz 

(HENRIQUES, 2006). A FIGURA 13 mostra a relação entre o número de Strouhal e 

o número de Reynolds: 

 

FIGURA 13 – RELAÇÃO ENTRE Nº DE REYNOLDS E O Nº DE STROUHAL 

 

FONTE: HENRIQUES (2006). 

 

Tendo o vento como fonte de excitação, os condutores das LTs estão 

sujeitos a três tipos de movimentos: vibração eólica, oscilação de sub vão e galope 
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do condutor. Estes tipos se distinguem entre si pelos diferentes efeitos sobre os 

condutores, grampos e outros componentes da linha de transmissão. 

 

2.5.2 Vibração eólica 

 

A vibração eólica não é facilmente detectável em uma inspeção visual, pois 

se caracteriza pelas pequenas amplitudes que raramente excedem o diâmetro do 

condutor. A faixa de velocidade do vento mais propícia para a geração de vibrações 

eólicas, em condições normais, é de 1 a 7m/s devido as seguintes razões 

(HENRIQUES, 2006): 

 Abaixo de 1m/s não há energia suficiente para sustentar as vibrações 

 Acima de 7m/s o fluxo de vento tende a ser turbulento e há formação de 

vórtices aperiódicos 

 

De acordo com Bellório (2009), um fator que afeta fortemente a vibração 

eólica é a tração mecânica dos cabos condutores a qual está constantemente sujeito 

conforme representado na FIGURA 14. O critério de tração EDS está associado à 

tensão média diária em que o cabo é submetido ao longo de sua operação e é 

definido como uma porcentagem da carga de ruptura à tração (CRT) ou da 

resistência mecânica calculada (RMC), na qual o cabo é tracionado, conforme 

demonstra a EQUAÇÃO 24. 

 

𝑇𝐸𝐷𝑆 = 𝐾%. 𝑇𝑅𝑀𝐶 (24) 

Onde 

TEDS = tração na temperatura média diária [N] 

TRMC = tração máxima do cabo (RMC) [kgf] 

K% = fator porcentual máximo da RMC (depende do cabo – NBR 5422) 

 

Atualmente, em função do tipo de cabo condutor aplicado à LT os valores 

praticados à tração EDS variam de 16 a 24% da RMC, conforme prescrito pela 

norma NBR 5422 (TABELA 3), sendo que o amortecimento próprio deste varia 

inversamente com a carga desta tração (HENRIQUES, 2006). 
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FIGURA 14 – CARGA DE PRÉ-TENSÃO EM UM CONDUTOR: TRAÇÃO EDS 

 

FONTE: HENRIQUES (2006). 

 

Quanto à forma de realizar a medição das vibrações, nos cabos condutores 

um vibrógrafo é posicionado de maneira que seu sensor entre em contato com o 

cabo a 89mm do último ponto de contato entre o cabo e seu grampo de sustentação. 

Este ponto especificamente possui a maior incidência de rompimento dos cabos 

condutores em função de ser a primeira região em que ocorre a variação abrupta do 

posicionamento vertical devido à vibração, sendo isto relacionado a rigidez à flexão 

dos cabos, conforme ilustra a FIGURA 15 (POFFENBERGER; SWART, 1965). 

 

FIGURA 15 – MEDIÇÃO DA AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO 

 

FONTE: HENRIQUES (2006). 

 

As falhas por fadiga ocorrem normalmente neste ponto de uma LT, onde há 

a restrição de movimento do cabo condutor. 

 

2.6 METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DA VIBRAÇÃO EM CABOS 

 

2.6.1 Metodologia do EPRI 

 

Esta metodologia sugere para vários tipos de cabos valores máximos de 

amplitude de flexão e de amplitude de tensão definidos como limites de resistência. 

Caso estes patamares de amplitudes sejam ultrapassados a integridade do cabo 
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estaria condenada a fadiga. Estes valores são válidos principalmente para 

condutores ACSR (BELLÓRIO, 2009). 

Por exemplo, considerando um cabo ACSR com mais de uma camada de 

fios de alumínio, a amplitude máxima de flexão varia entre 0,2 e 0,3mm. Essas 

amplitudes de flexão foram calculadas através da equação invertida de 

Poffenberger-Swart, conforme EQUAÇÃO 25, baseando-se nos limites de 

resistência à tensão, estimados em testes laboratoriais de fadiga para vários 

tamanhos de diferentes tipos de cabos ACSR (BELLÓRIO, 2009). 

 

𝑌𝑝−𝑝 =
(𝑒  –𝑝𝑐𝑥– 1 + 𝑝𝑐𝑥)

(𝐸𝑎𝑓
𝑑𝑎𝑝𝑐

2) /4
σ𝑎𝑑 

(25) 

Onde 

Eaf = módulo de elasticidade final do alumínio [Mpa] 

da = diâmetro dos fios de alumínio do cabo [mm] 

x = distância entre o ponto de medição e o grampo de suspensão (89 mm) 

σad = amplitude de tensão dinâmica (pico-a-pico) [MPa] 

Yp-p = amplitude de deslocamento pico a pico no grampo de suspensão [mm] 

 

Para um cabo ACSR com uma camada de fios de alumínio o limite de 

resistência a fadiga será de 22,5MPa, enquanto que para duas ou mais camadas 

esse valor é de 8,5MPa (IEEE, 2007). 
 

No caso de cabos de alumínio homogêneos, ou seja, formados apenas por 

fios de alumínio, não há aparentemente dados suficientes, obtidos através de testes 

a fadiga, para a determinação dos limites de resistência à tensão. Entretanto, estes 

dados sugerem a possibilidade do uso dos mesmos limites anteriormente 

mencionados para ligas 1350, enquanto que para as ligas 6201 e similares os limites 

de fadiga sugeridos são de 15MPa para cabos com uma camada de fios de alumínio 

e 5,7MPa para duas ou mais camadas (BELLÓRIO, 2009). 

 

2.6.2 Metodologia do IEEE 

 

Conforme Bellório (2009), a avaliação da vida em fadiga baseada na 

metodologia da EPRI pode ser considerada excessivamente cautelosa. Os limites 
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sugeridos podem ser ultrapassados por um número limitado de vezes sem efeitos 

práticos na integridade do condutor. O número de vezes que estes limites podem ser 

ultrapassados propostos pela IEEE é: 

 A amplitude de flexão não poderá ultrapassar o limite de fadiga do material 

em mais de 5% do total de ciclos 

 Não mais de 1% do total de ciclos poderá ultrapassar 1,5 vezes o limite de 

fadiga. Em nenhum ciclo a tensão poderá alcançar 2 vezes tal limite 

 

A TABELA 4 apresenta os limites de resistência para cabos (ACSR) com 

uma e duas ou mais camadas de fios de alumínio para o método da IEEE. 

 

TABELA 4 - LIMITES DE RESISTÊNCIA PARA CABOS (ACSR) 

Nº de camadas de fios 
de alumínio 

Limites de resistência (MPa) – EDS = 20% da RMC 

1 x limite 1,5 x limite 2 x limite 

1 22,50 33,75 45,00 

2 ou mais 8,50 12,75 17,00 

FONTE: IEEE (2007). 

 

2.6.3 Metodologia do CIGRÉ - WG 22-04 

 

A metodologia proposta pela Cigré para avaliação da vida em condutores 

considera o efeito cumulativo de todos os ciclos de vibração adquiridos pelo 

vibrógrafo (BELLÓRIO, 2009). As amplitudes de deslocamento, armazenadas na 

matriz gerada com os dados coletados, são extrapoladas para o período de um ano 

sendo posteriormente convertidas em tensões de flexão com o auxílio de uma 

equação semi-empírica proposta por Poffenberger-Swart. 

Conforme Bellório (2009), Utilizando a regra de Miner pode-se então 

quantificar a fração de dano provocada por cada bloco de amplitude de tensão. O 

cômputo da fração de dano por nível de amplitude de tensão requer o número de 

ciclos aplicado ao material para um determinado nível de tensão. Para isso podem-

se obter curvas S-N em laboratório ou utilizar-se de uma curva teórica obtida a partir 

de um banco de dados experimentais para cabos condutores denominada de Safe 

Border Line (Cigré WG 22-04). O resultado obtido fornece a vida do condutor 

apresentada em anos. Para esta metodologia é importante destacar os seguintes 

pontos: 
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 Poffenberger-Swart 

A fórmula de Poffenberger-Swart é usualmente utilizada para correlacionar 

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

grampo com uma amplitude de tensão no ponto mais externo do cabo e na saída do 

grampo, representado pela cota Yb, conforme apresentado na FIGURA 15 

(POFFENBERGER; SWART, 1965). 

A relação entre os esforços dinâmicos e a amplitude de vibração que, em 

campo, é medida por vibrógrafos posicionados nas proximidades do grampo e é 

dada por Poffenberger-Swart através da EQUAÇÃO 26: 

 

σ𝑎𝑑 = 𝐾(𝑌𝑝−𝑝) (26) 

Onde 

σad = amplitude de tensão dinâmica (pico-a-pico) [MPa] 

Yp-p = amplitude de deslocamento pico a pico no grampo de suspensão [mm] 

 

O fator K é determinado pela EQUAÇÃO 27: 

 

𝐾 =
𝐸𝑎𝑓

𝑑𝑎𝑝𝑐
2

4(𝑒  –𝑝𝑐𝑥– 1 + 𝑝𝑥)
 (27) 

Onde 

Eaf = módulo de elasticidade final do alumínio [Mpa] 

da = diâmetro dos fios de alumínio do cabo [mm] 

x = distância entre o ponto de medição e o grampo de suspensão (89 mm) 

σad = amplitude de tensão dinâmica (pico-a-pico) [MPa] 

Yp-p = amplitude de deslocamento pico a pico no grampo de suspensão [mm] 

O valor de pc é determinado através da EQUAÇÃO 28: 

 

𝑝𝑐 = √
𝐻

EImin
 (28) 

Onde 

H = tração na temperatura média diária (EDS) [N] 

EImín = rigidez mínima a flexão do cabo [Mpa] 
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A rigidez mínima a flexão do cabo é determinada pela EQUAÇÃO 29: 

 

EImin =
(𝑛𝑎𝐸𝑎𝑑𝑎

4 + 𝑛𝑠𝐸𝑠𝑑𝑠
4)𝜋

64
, (29) 

Onde 

na = número dos fios de alumínio 

Ea = diâmetro individual dos fios de alumínio 

da = módulo de elasticidade dos fios de alumínio 

ns = número dos fios de aço 

Es = diâmetro individual dos fios de aço 

ds = módulo de elasticidade dos fios de aço 

 

 Flexão do Cabo 

 

Quando um condutor se curva, o movimento relativo entre seus fios é 

impedido pelas forças de atrito que atuam principalmente entre duas camadas 

adjacentes. A partir de uma determinada deflexão do condutor, as forças de atrito 

entre as camadas não são suficientes para impedir o movimento entre os fios, 

fazendo com que estes deslizem uns em relação aos outros (FADEL, 2010). 

Em amplitudes de flexão mínimas, a rigidez à flexão pode ser calculada 

como se os fios fossem “ligados” uns aos outros, se comportando como um só 

corpo, chamando-se neste caso de EImax. Em elevadas amplitudes de flexão, a 

rigidez a flexão pode ser calculada como se os fios estivessem totalmente frouxos 

não interagindo entre si, sendo conhecida como chamada EImin (BELLÓRIO, 2009). 

Vide ilustração na FIGURA 16. 
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FIGURA 16 - RIGIDEZ A FLEXÃO VS CURVATURA DO CONDUTOR 

 

FONTE: PAPAILIOU (1997). 

 

 Frequência de Vibração do Cabo 

 

Uma boa aproximação da equação da frequência de vibração no cabo é 

fornecida pela EQUAÇÃO 30: 

 

𝑓𝑠 = (
𝑚

2. 𝐴
) . √

𝑇𝐸𝐷𝑆

𝑚𝑐
 (30) 

Onde 

fs = frequência de vibração [Hz] 

A = comprimento real do vão [m] 

TEDS = tração na temperatura média diária (EDS) [N] 

m = modo de vibração 

mc = massa específica do condutor [kg/m3] 

 

Levando em consideração o valor do EI tem-se para a frequência de 

vibração do condutor a EQUAÇÃO 31: 
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𝑓𝐸𝐼 = (
𝑚

2. 𝐴
) . √

𝑇𝐸𝐷𝑆

𝜌𝑐
. √

1 + (𝑚. 𝜋. 𝐴)2. 𝐸𝐼

𝑇𝐸𝐷𝑆
 (31) 

Onde 

fEI = frequência de vibração quando considerado o valor de EI [Hz] 

fs = frequência de vibração [Hz] 

A = comprimento real do vão [m] 

TEDS = tração na temperatura média diária (EDS) [N] 

m = modo de vibração 

mc = massa específica do condutor [kg/m3] 

 

Conforme Henriques (2006), as vibrações eólicas têm origem em ventos 

moderados e de baixa velocidade (0,8 até 7m/s), verificados normalmente em 

terrenos planos (tipo A) ou levemente ondulados (tipo B) principalmente nos horários 

do amanhecer ou entardecer. As frequências das vibrações eólicas situam-se 

normalmente na faixa de 3 a 150Hz. A TABELA 5 apresenta estas características. 

 

TABELA 5 - LIMITES DE RESISTÊNCIA PARA CABOS (ACSR) 

Características Vibração eólica Galope Oscilação de subvão 

Tipo de LT afetada Todas Todas (áreas com 
neve) 

Feixe de cabos 

Faixa de frequência 3 a 150Hz 0,08 a 3Hz 0,15 a 10Hz 

Faixa de amplitude 
(diâmetro do cabo) 

0,01 a 1 5 a 300 5 a 20 

Condições ambientais 
que favorecem 

   

Tipo de vento Laminar Laminar Laminar 
Velocidade do vento 1 a 7m/s 7 a 18m/s 4 a 18m/s 
Superfície do cabo Nua ou com gelo 

uniforme 
Gelo assimétrico Nua, seca 

Condições de projeto 
que influenciam 

Tensionamento (T0), 
autoamortecimento 
dos cabos, uso de 
amortecedores 

Razão da frequência 
natural vertical para a 
de torção, catenária e 
condições de suporte 

Separação dos 
subcondutores, torção 
do feixe, arranjo dos 
subcondutores 

Danos    

Tempo aproximado 
para a ocorrência 

2 meses a mais de 20 
anos 

1 a 48 horas 1 mês a mais de 8 
anos 

Causas diretas Falha devida a fadiga Altas cargas dinâmicas Impacto de 
condutores, abrasão e 
desgaste acelerado de 
ferragens 

Componentes mais 
afetados 

Cabos condutores e 
para-raios 

Condutores, ferragens, 
isoladores e estruturas 

Ferragens de 
suspensão, 
amortecedores, cabos 

FONTE: HENRIQUES (2006). 
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Ressalta-se que além das vibrações eólicas, existem em LTs as vibrações 

por galope (efeito do gelo sobre os cabos) e vibrações dadas por oscilações de 

subvãos (existentes apenas em feixes de cabos). No presente trabalho de 

dissertação estes dois últimos tipos de vibração não serão estudados em função de 

que não há ocorrência de formação de gelo sobre os cabos de modo a aumentar 

seu peso, e também porque será estudada a situação de cabos condutores singelos. 

 

 Limite de Resistência à Fadiga de Cabos 

 

Os limites de resistência à fadiga da montagem cabo/grampo de suspensão 

são determinados em ensaios de laboratório. Os testes são executados até que o 

cabo apresente a ruptura, sendo o critério considerado para falha o rompimento de 

10% dos fios ou a falha de três fios, prevalecendo o menor valor. Devido à 

dificuldade e alto custo financeiro exigido dos testes, o Comitê de Estudos de Linhas 

Aéreas da CIGRÉ propôs uma curva limite de segurança, conhecida como Safe 

Border Line (SBL), para que as empresas não necessitem fazer grandes 

investimentos a fim de determinar a vida útil de um condutor (HENRIQUES, 2006). 

A SBL da Cigré é uma curva S-N derivada de vários ensaios de fadiga 

realizados para diversos componentes, como condutores, fios de alumínio etc. Ela 

representa um limite muito conservativo para as diversas curvas dos ensaios 

(CIGRÉ, 2006). A curva apresentada na FIGURA 17 é aplicável para alumínios, ligas 

de alumínio, cabos ACSR e para diversos tipos de grampos. A SBL também 

disponibiliza uma curva S-N, para qualquer montagem cabo/grampo de suspensão 

(FADEL, 2010). 
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FIGURA 17 - SAFE BORDER LINE DA CIGRÉ E CURVAS S-N 

 

FONTE: CIGRÉ (2006). 

 

A EQUAÇÃO 32 é a que descreve esta curva SBL: 

 

σ𝑎𝑑 = 𝐴. 𝑁𝑏 (32) 

Onde 

σad = amplitude de tensão dinâmica [MPa] 

N = vida em ciclos para uma tensão σi 

A, b = constantes que representam parâmetros dos materiais 

 

Estudos mais recentes recomendam, para as constantes A e B, valores 

distintos para cabos com uma ou mais camadas de fios de alumínio conforme 

mostrados na TABELA 6 (CIGRÉ, 2006). 

 

TABELA 6 - LIMITES DE SEGURANÇA (SBL - CIGRÉ) 

N° de camadas de fios de alumínio do cabo 
condutor 

N° de ciclos 

n < 2 x 10
7
 n > 2 x 10

7
 

A B A B 

1 730 -0,2 430 -0,17 

>1 450 -0,2 263 -0,17 

FONTE: CIGRÉ (2006). 
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As EQUAÇÕES 33 e 34 descrevem a curva limite de segurança da Cigré 

para cabos condutores com mais de uma camada de fios de alumínio. 

 

σ𝑎𝑑 = 450. 𝑁−0,2 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑁 < 2. 107 (33) 

σ𝑎𝑑 = 263. 𝑁−0,17 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑁 > 2. 107 (34) 

 

2.7 CRITÉRIO H/w COMO PARÂMETRO DE PROJETO DE LT 

 

O critério EDS (Every Day Stress) ou carga diária de tração (TEDS) à qual o 

cabo é submetido ao longo da vida em serviço é representado por um porcentual da 

tração limite de ruptura, ou seja, da resistência mecânica calculada (RMC) do cabo 

condutor (FUCHS et al., 1992). 

Por muito tempo o IEEE e a CIGRÉ concordaram em utilizar o método 

baseado EDS como guia para avaliar o dano por fadiga em cabos condutores. Este 

método foi criado quando a maior parte das LTs pelo mundo era constituída de 

cabos de alumínio com alma de Aço (CAA) onde, na época, não eram utilizadas 

ligas de alumínio (FADEL, 2010). 

A norma NBR 5422 (1985) fixou os limites do EDS entre 18 a 20% para 

condutores sem amortecedor. De acordo com o levantamento feito pelo CIGRÉ e 

que pode ser observado na TABELA 7, alguns tipos de cabos condutores falham 

apesar de aplicar o critério EDS recomendado. Foi considerada a experiência 

conhecida com linhas de transmissão relativa às tensões de projeto e à ocorrência 

ou não de fadiga. 

 

TABELA 7 – HISTÓRICO DE FALHAS EM LINHAS DE TRANSMISSÃO 

Tempo em Serviço % de Linhas Danificadas 

Anos EDS < 18 % EDS > 18 % 

≤ 5 anos 5,26 25,00 

>5 ≤ 10 20,93 35,29 

>10  ≤  20 45,00 75,00 

> 20 58,93 91,67 

FONTE: CIGRÉ (2005). 

 

Para solucionar o problema, a CIGRÉ e a IEEE vêm aplicando o parâmetro 

H/w como critério guia para investigar a fadiga em cabos condutores, representado 

pela razão entre o valor da tração H e o peso por unidade de comprimento w do 
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cabo condutor.  Esta relação H/w também é conhecida como constante catenária 

(FADEL, 2010). 

A EQUAÇÃO 35 apresenta a relação para cabos compostos, isto é, cabos 

formados por dois tipos de material (normalmente alumínio com alma de aço). 

 

H

𝑤
=

𝐴𝑠𝜎𝑠 + 𝐴𝑎𝜎𝑚

𝑔(𝐴𝑠𝜌𝑠 + 𝐴𝑎𝜌𝑎)
 

(35) 

Onde 

H = tração na temperatura média diária (EDS) [N] 

w = peso unitário por unidade de comprimento do cabo [kgf/m] 

σm = amplitude de tensão média no alumínio (ou tração horizontal) [MPa] 

ρa = massa específica do alumínio [kg/m3] 

Aa = área da seção transversal do alumínio [m2] 

σs = amplitude de tensão média no aço (ou tração horizontal) [MPa] 

ρs = massa específica do aço [kg/m3] 

As = área da seção transversal do aço [m2] 

g = aceleração da gravidade (9,81 m/s2) 

A EQUAÇÃO 36 apresenta a mesma relação, porém para cabos 

homogêneos, isto é, formado apenas por fios de alumínio. 

 

H

𝑤
=

𝜎𝑚

𝜌𝑎𝑔
 (36) 

Onde 

H = tração na temperatura média diária (EDS) [N] 

w = peso unitário por unidade de comprimento do cabo [kgf/m] 

σm = amplitude de tensão média no alumínio (ou tração horizontal) [MPa] 

ρa = massa específica do alumínio [kg/m3] 

g = aceleração da gravidade (9,81 m/s2) 

 

Na segunda equação as tensões nos fios de alumínio são uniformes, porém, 

na primeira, as tensões nos fios de alumínio diferem das apresentadas pelos fios de 

aço em função dos diferentes módulos de elasticidade que os materiais possuem. 

Conforme Fadel (2010), comparado com o critério EDS, o parâmetro H/w 

apresenta várias vantagens como critério guia para o estudo de fadiga em cabos 
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condutores. Sem ser uma resposta completa aos problemas, a incidência deste 

parâmetro em outras características do cabo, permite comparar os riscos de falhas 

por fadiga em diferentes cabos. Alguns dos parâmetros mais relevantes do critério 

H/w são: 

 A relação H/w está relacionada com o diâmetro do condutor, que influencia na 

energia induzida pelo vento e na frequência do vórtice 

 A relação H/w pode ser expressa como uma relação das áreas e das 

densidades dos fios de alumínio 

 A tensão de tração também está relacionada com o parâmetro H/w com 

incidência na vida do cabo condutor 

 Em linhas gerais, o auto amortecimento do condutor é função da tração EDS, 

do comprimento de onda, da frequência de vibração e da amplitude de 

deslocamento do nó. Esta característica é uma das principais fontes de 

dissipação de energia durante a vibração eólica, porém, à medida que se 

aumenta a tração no condutor (H), o escorregamento dos fios é reduzido, 

diminuindo assim o auto amortecimento do condutor e, em consequência, 

reduzindo a vida em fadiga 

 O parâmetro H/w também está relacionado com o valor da flecha da catenária 

formada pelo cabo quando esticado. Todo cabo condutor, independente do 

tipo, terá a mesma flecha quando o parâmetro H/w for constante 

 

Conforme HOFFMANN et. al (2015), em projetos de LTs o peso e diâmetro 

do condutor selecionado para a LT têm fortes implicações sobre o custo das 

estruturas. O primeiro reflete-se nas cargas verticais, e o segundo reflete-se nas 

cargas transversais devidas ao vento (que age sobre a seção transversal do cabo), a 

serem suportadas. O estudo dos efeitos mecânicos dos condutores sobre as torres e 

fundações requer ainda a avaliação das cargas axiais aplicadas aos cabos sendo 

inversamente proporcional à flecha do cabo e assim afeta diretamente a altura das 

torres necessárias e o custo da LT. A TABELA 8 apresenta os valores 

recomendados pela norma NBR 5422. 
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TABELA 8 – CARGAS AXIAIS MÁXIMAS SEM AMORTECEDORES 

Condutor Porcentual da RMC (EDS) 

CAA (ACSR) 20 

CA (liga 1350) 21 

CAL (AAAC ligas 1120 e 6201) 18 

FONTE: NBR 5422 (1985). 

 

Com a aplicação deste critério, tem-se uma variável a mais nas avaliações 

de custos dos empreendimentos: a altura das estruturas necessárias para as 

diferentes alternativas de condutores, uma vez que os percentuais da TABELA 8 

levam a diferentes valores de flechas dos mesmos. 

No entanto, a utilização dos conceitos do parâmetro H/w, proposto pelo 

CIGRÉ, tende a reduzir a dificuldade de análise, uma vez que, ao se utilizar a 

mesma relação H/w para diferentes condutores, se estará considerando igualdade 

de flechas (constante de catenária), pois na formulação teórica das equações dos 

cabos suspensos, esta relação é inversamente proporcional à flecha dos cabos 

(HOFFMANN et. al, 2015). 

A FIGURA 18 apresenta os valores de H/w sugeridos para cabos singelos 

tipo ACSR, AAAC e ACAR, aplicáveis. Este critério considera os diversos tipos de 

terreno A, B, C e D prescritos pela NBR 5422. 

 

FIGURA 18 – H/W RECOMENDADO PARA CABOS SINGELOS 

  

FONTE: CIGRÉ (2005). 
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Nesta relação H é a tração horizontal (T0) do condutor quando novo (sem o 

efeito de sua fluência – “creep”) na temperatura média do mês mais frio do ano e w é 

seu peso unitário. Como resultado, este critério apresenta uma tendência de se 

aumentar as trações aplicáveis a cabos de menor carga de ruptura para valores 

superiores aos prescritos pela norma NBR 5422 (CIGRÉ, 2005). Neste gráfico, para 

os quatro tipos de terreno, o critério identifica três áreas distintas para a 

consideração do uso ou não de sistemas de amortecimento às LTs, sendo: 

 safe design zone – no damping: neste caso o critério considera que o cabo 

condutor está seguro, não sendo necessário o uso de sistema de 

amortecimento. 

 safe design zone span-end damping: considera-se que o cabo condutor está 

seguro neste caso, porém, diante da necessidade de aplicação de um sistema 

de amortecimento. 

 Special application zone: nestas condições sempre será necessário o estudo 

e aplicação de sistema especial de amortecimento. 

 

A origem deste gráfico baseia-se na necessidade de que através do princípio 

do equilíbrio energético, é fundamental considerar a experiência conhecida com as 

LTs existentes ao especificar a proteção contra vibrações para novas LTs. Para 

tanto, foram feitas coletas de dados históricos sobre LTs existentes, relativas às 

tensões de projeto e à ocorrência ou não de cabos fatigados (CIGRÉ, 2005). 

O critério H/w baseia-se na evidência de que existem parâmetros que podem 

classificar vãos de acordo com o seu risco de dano à fadiga do cabo condutor, e que 

os parâmetros de classificação bem escolhidos podem determinar adequadamente o 

tamanho dos vãos em uma LT. O parâmetro mais significativo verificado que 

influencia a probabilidade de fadiga é a tensão mecânica aplicada ao condutor, 

devido ao impacto sobre seu auto amortecimento (CIGRÉ, 2005). 

Como a tensão mecânica para qualquer vão  varia conforme a temperatura 

foi definida como condição de referência para a determinação do parâmetro H usar a 

temperatura média do mês mais frio do ano como referência para determinar a 

tensão mecânica para as condições iniciais, isto é, antes dos efeitos da variação de 

temperatura e também da fluência do cabo condutor. Os limites gráficos foram 

determinados em função dos casos de fadiga ocorridos em LTs reais, nas condições 

próximas e próprias de cada caso (CIGRÉ, 2005). 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 FADIGA DE CABOS CONDUTORES 

 

Os primeiros estudos sobre fadiga devido às vibrações eólicas em cabos de 

LTs são do início do século XX, com pesquisas publicadas por Varney, em 1926 e 

Nefzger, em 1933. No ano de 1921, foi fundada em Paris, na França, o CIGRÉ 

(Conseil International des Grands Réseaux Electriques), para realiza pesquisas em 

sistemas de alta tensão. Em 1953 o CIGRÉ criou o comitê SC6 para investigar 

danos em LTs existentes causados por este tipo de vibração, criando o chamado 

EDS Panel (ZETTERHOLM, 1960). Foi, então, elaborado o Relatório 223, passando 

a definir parâmetros para a realização de projetos de LTs.  

Poffenberger e Swart publicaram em 1965 a dedução de um modelo 

matemático que correlacionava a amplitude de vibração a uma distância definida do 

último ponto de contato entre o cabo e o grampo de suspensão, com a tração 

nominal de esticamento. Em 1966, o Institute of Electrical & Eletronic Engineers 

(IEEE), propôs a padronização para as medições de vibrações em cabos baseada 

nesta publicação, associando este método às curvas S-N experimentais para uso em 

projetos de LTs. 

Alguns estudos como a brochura 273 (2005), também do CIGRÉ, apontam 

que o critério EDS pode não ser o melhor método para se definir os limites de 

segurança de uma LT. Esta brochura apresenta o critério H/w (razão entre a tração 

horizontal de esticamento do cabo na temperatura média do mês mais frio do ano e 

o peso por unidade de comprimento deste) em substituição ao EDS. 

Conforme Fricke e Rawlins (1968, apud HENRIQUES, 2006), publicaram em 

1968 estudos que relacionavam as falhas por fadiga em cabos com o fretting. 

Fizeram observações de LTs em operação e realizaram ensaios em laboratório 

observando que todas as trincas que provocaram falhas nos fios foram originadas 

nas marcas de fretting. 

Hortêncio (2009) analisou ensaios de fadiga em condições de fretting com o 

cabo condutor ACSR IBIS 397,5MCM concluindo que a resistência à fadiga do cabo 

é menor na presença do fretting e que a curva Safe Border Line (SBL), referência do 

CIGRÉ para análise da vida útil de cabos em função do número de ciclos de 

vibração ao qual é exposto, é muito conservadora. 
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3.2 AUTO-AMORTECIMENTO DE CABOS CONDUTORES 

 

Os primeiros estudos do processo vibratório em cabos condutores surgiram 

na década de 1920, após a observação das primeiras falhas por fadiga causadas 

pelo vento. Varney, em 1926, mediu a velocidade da onda no condutor, fazendo uma 

relação entre valores obtidos experimentalmente e analiticamente. 

Entre os anos de 1950 e 1960 foram apresentados trabalhos focados no 

amortecimento de cabos e considerada sua importância para a redução da 

severidade do fenômeno de fadiga. 

Com o aumento do número de trabalhos envolvendo o estudo do auto-

amortecimento de cabos, surgiu a necessidade de padronização dos ensaios, 

buscando a repetitividade e possibilidade de comparação de dados obtidos por 

diferentes pesquisadores. Para isso, o Grupo de Trabalho em Vibrações de 

Condutores, do IEEE, em conjunto com o Grupo de Trabalho 01 do Subcomitê 22 da 

CIGRÉ desenvolveram uma metodologia para a realização dos testes, apresentando 

recomendações para preparação da bancada, terminações e condicionamento do 

condutor. Foram citados os métodos da Onda Estacionária, da Potência e do 

Decaimento. Este trabalho foi publicado pelo IEEE em 1978, revisado em 2007, e 

pela CIGRÉ em 1979. 

Em 1980, o IEEE publicou o Std. 664, com revisão em 2007, que traz 

recomendações para realização de ensaios laboratoriais para avaliação da 

dissipação de potência de amortecedores instalados em LTs. Além disso, traz 

considerações sobre medidas de auto-amortecimento, necessárias para a 

determinação da eficiência dos amortecedores. 

Conforme Tompkins et al. (1956, apud HENRIQUES, 2006), apresentaram 

uma forma de medir a dissipação de energia a partir de medidas das amplitudes de 

vibração de nós e anti-nós, conhecido atualmente como Método da Onda 

Estacionária. Os resultados foram comparados com a potência consumida pelo 

shaker, que poderia ser considerada a mesma dissipada pelo sistema, em uma 

versão inicial do Método da Potência. Foram feitas considerações para utilização de 

amortecedores do tipo stockbridge, como forma de aumentar a dissipação de 

energia. 
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Mesmo seguindo as recomendações para padronização dos ensaios de 

auto-amortecimento, apresentadas a partir de 1978, testes realizados nos anos 

seguintes levaram a resultados discrepantes. Para tentar explicar e contornar o 

problema, em 2011 a CIGRÉ apresentou o Relatório 482, intitulado State of the Art 

for Testing Self-Damping Characteristics of Conductors for Overhead Lines, 

levantando uma lista dos principais motivos para as diferenças. Este relatório foi 

produzido pelo Grupo de Trabalho B2-25 e traz uma revisão da metodologia dos 

ensaios realizados por vários pesquisadores.  

Apesar dos quase 60 anos de estudo sobre auto-amortecimento em cabos, 

ainda existe uma deficiência na quantidade de dados levantados. Além disso, 

inovações em materiais e geometrias de cabos condutores surgem a todo o 

momento, gerando a necessidade de mais ensaios para os novos produtos 

(GUIMARÃES, 2015). 

 

3.3 ESTUDO DE CASO PARA LT EXTRAÍDO DA LITERATURA 

 

Conforme Bellorio (2009), a fim de aplicar a metodologia do CIGRÉ, utilizou-

se um histórico de medições de vibrações representado através de uma matriz 

amplitude x frequência, extraída da literatura. Conforme os dados do cabo Grosbeak 

definidos na TABELA 9, tem-se para uma tração EDS de 20% de sua RMC uma 

carga de tração igual a 2,242 x 104N. 

 

TABELA 9 – PARÂMETROS DO CABO ACSR - GROSBEAK 

Formação do cabo condutor 

Alumínio Aço 

Carga de 
ruptura [kgf] 

Módulo de 
elasticidade 

[GPa] 
Nº de fios Φ [mm] 

Módulo de 
elasticidade 

[GPa] 
Nº de fios Φ [mm] 

70 26 3,97 200 7 3,09 11427 

FONTE: Bellorio (2009). 

 

Aplicando a teoria de Poffenberger-Swart e as EQUAÇÕES 27, 28 e 29, 

obtêm-se os seguintes valores para rigidez a flexão do cabo ACSR Grosbeak e 

demais constantes apresentados na TABELA 10. 
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TABELA 10 – VARIÁVEIS CALCULADAS PARA O CABO ACSR - GROSBEAK 

Variável EDS = 20% da RMC 

EImín 2,85 x 10
7
N.mm

2
 

p 2,81 x 10
-2

mm
-1

 

K 34,64N/mm
3
 

FONTE: Bellorio (2009). 

 

A partir destes valores pode-se calcular a tensão dinâmica no fio de alumínio 

da camada mais externa do cabo condutor, para cada amplitude de deslocamento. 

As amplitudes de tensão para cada faixa de amplitude de deslocamento Yb, bem 

como o número de ciclos associados e sua porcentagem no total de ciclos medidos 

são apresentados na TABELA 11. 

 

TABELA 11 – DADOS RELATIVOS ÀS FAIXAS DE AMPLITUDE DE DESLOCAMENTO 

Faixa Yp-p [μm] Amplitude de 
tensão [MPa] 

Nº de ciclos % do total 

1 0 – 125 4,3 3334797 57,4 

2 125 – 251 8,7 1711899 29,5 

3 251 – 376 13,0 602649 10,4 

4 376 – 502 17,4 139896 2,4 

5 502 – 627 21,7 18270 0,3 

6 627 - 753 26,1 783 0,013 

Total de ciclos 5808294 - 

FONTE: Bellorio (2009). 

 

De posse destas tensões e utilizando às EQUAÇÕES 33 e 34 determina-se 

o número de ciclos necessários para a falha do material inerentes a tensão máxima 

de cada faixa de solicitação aplicada. Posteriormente utilizou-se a regra de Miner a 

fim de determinar pelo Método da Cigré a vida do cabo após as solicitações 

apresentadas na TABELA 12. 

 

TABELA 12 – DADOS DE AMPLITUDE E FREQÜÊNCIA LEVANTADOS PARA LT DA LITERATURA 

Freq 
[Hz] 

Amplitude Yp-p [μm] Soma 

125 251 376 502 627 753 >753 

2 29493 1827 0 0 0 0 0 29493 

5 165474 8091 522 0 0 0 0 165474 

10 493029 191835 54549 11484 1305 0 0 493029 

15 805185 577071 227331 48024 5220 0 0 805185 

20 882441 602388 268569 76734 11745 783 0 882441 

25 704178 280836 49329 3654 0 0 0 704178 

30 216108 47763 2349 0 0 0 0 216108 

34 36540 2088 0 0 0 0 0 36540 

40 2088 0 0 0 0 0 0 2088 

45 261 0 0 0 0 0 0 261 

Total 3334797 1711899 602649 139896 18270 783 0 5808294 

FONTE: Bellorio (2009). 
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Considerando o método da Cigré a vida útil do cabo ACSR Grosbeak, 

(EQUAÇÃO 21) para uma tração EDS de 20% da RMC, seria de aproximadamente 

29 anos. 

 

3.4 CRITÉRIO H/w 

 

Atualmente nos ensaios de fadiga vem sendo adotado o parâmetro H/w por 

ser melhor referência quando comparado ao critério de tração EDS. 

Ricciardi e Saitta (2007), analisaram a vibração de cabos com catenária e 

rigidez à flexão, obtendo frequências e modos de vibração com parâmetro de 

ressonâncias internas, necessário para análise de cabos sob tração. 

Fadel (2010) avaliou os efeitos de elevados níveis de tração EDS sobre a 

resistência em fadiga do cabo condutor ACSR IBIS 397,5MCM. Verificou a redução 

da vida em fadiga sob trações superiores às convencionais e a necessidade do uso 

de amortecedores nestas condições. 

Souza Júnior (2010) estudou vibrações em cabos aéreos de LTs por meio de 

modelos lineares e não lineares. Verificou que variações na tração do cabo ou o 

aumento da catenária podem mudar as frequências naturais do sistema. 

Kopsidas (2010) estudou o aumento de eficiência e capacidade de LTs. 

Comparou o comportamento mecânico e elétrico de cabos convencionais em 

temperaturas elevadas. Embora ocorra o ganho de potência transmitida, há a 

necessidade de maior tensionamento dos cabos causando problemas vibracionais. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

Neste capítulo são apresentados os materiais e o método utilizados durante 

os procedimentos realizados para o ensaio de fadiga do cabo condutor formado por 

alumínio liga 1120 (All Aluminium Alloy Conductor – AAAC) bitola 823MCM. 

Primeiramente são apresentados a bancada de testes e seus componentes, 

seguido da apresentação das ferramentas computacionais necessárias ao estudo 

proposto e, por fim, o método a ser aplicado para o estudo da vida em fadiga deste 

cabo frente às trações mecânicas superiores às convencionais. 

 

4.1 MATERIAIS 

 

No desenvolvimento da presente dissertação, a pesquisa acerca do cabo 

condutor e do método utilizado contemplou a consulta e análise de dissertações e 

teses relacionadas ao estudo de fadiga de diversos cabos condutores aplicados em 

LTs, disponíveis em bancos de dissertações de instituições renomadas como 

Universidade de Brasília - UNB, Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC PR, Universidade de São Paulo – 

USP, entre outras. 

Outros materiais como livros e demais produções também foram 

consultados como é o caso o Guia IEEE STD 563 (1978) que permeia a técnica do 

ensaio à fadiga de cabos condutores e a brochura elaborada pelo grupo de trabalho 

do Cigré – WG 22-04 que aborda a metodologia para avaliação da vida de cabos 

condutores frente à fadiga. Artigos de seminários devidamente reconhecidos no 

setor de transmissão de energia também foram utilizados como base da pesquisa, 

principalmente aqueles produzidos pelo Seminário Nacional de Produção e 

Transmissão de Energia Elétrica, classificado como o maior e mais importante 

evento do setor elétrico brasileiro. 

Os principais materiais e equipamentos utilizados nos ensaios de vida à 

fadiga de cabos condutores estão, segundo suas funções e características técnicas, 

são assim descritos: 
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a) Bancada de testes 

Esta bancada de ensaios atende o Guia IEEE STD 563 (1978), podendo ser 

operada em três diferentes configurações de comprimento de vão ativo: 13,30m, 

30m e 55m. Possui controle de temperatura para as 3 configurações possíveis 

sendo feito com dois aparelhos de ar condicionado do tipo split para o vão de 

13,30m, com cinco aparelhos para o vão de 30m e com sete aparelhos para o vão 

de 30m. A FIGURA 19 apresenta a configuração esquemática e uma imagem real 

desta bancada. 

 

FIGURA 19 – ESQUEMA DA BANCADA DE TESTES PARA ENSAIOS DE CABOS 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Basicamente, a bancada de testes é composta pelos seguintes 

equipamentos: 

 Uma máquina de tração 

 Um shaker 

 Um bloco de suspensão, onde é posicionado o grampo de suspensão a 30 m 

de distância da máquina de tração (vão ativo) 

 Um bloco de ancoragem, para a terminação do cabo a 2 m de distância do 

bloco de suspensão 

 Instrumentação e equipamentos para aquisição e condicionamento de sinais 

descritos a seguir. 

 

A FIGURA 20 apresenta uma imagem da bancada de testes real utilizada 

nos ensaios. 

 

Vão ativo – 30m 

Ancoragem fixa 
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FIGURA 20 – BANCADA DE TESTES PARA ANÁLISE DE FADIGA DE CABOS 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

A aquisição dos dados e o tratamento de sinais feito nesta bancada é 

efetuado através de: 

 Dois acelerômetros sendo um no acoplamento entre o shaker e o cabo 

ensaiado e outro para monitoramento do deslocamento a 89 mm do último 

ponto de contato entre o grampo de suspensão e o cabo ensaiado 

 Duas células de carga: uma para monitoramento da tração aplicada ao cabo 

ensaiado, localizada na máquina de tração, e outra no acoplamento entre 

o shaker e o cabo ensaiado 

 Dois sensores indutivos de deslocamento (proximeters), para medição da 

torção do cabo, a partir da régua metálica milimétrica de referência 

 

Os sinais dos dois acelerômetros e dos dois proximeters alimentam 

diretamente a placa de aquisição, entrando como uma tensão em mili-Volt [mV]. O 

sinal da célula de carga para controle de tração e o sinal da célula de carga do 

acoplamento entre o shaker e o cabo ensaiado passam por um condicionador de 

sinais digital antes de prosseguirem para a placa de aquisição. 

Uma vez adquiridos, todos os sinais são tratados digitalmente 

no software de controle de ensaio, desenvolvido pelos Institutos Lactec. Esse 

tratamento envolve somente, no caso dos acelerômetros e das células de carga, a 
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conversão para a unidade de engenharia usada (exemplo: m/s², N, kN, etc.), a partir 

da sensibilidade dos instrumentos (exemplo: 10mV/(m/s²), 2mV/v, etc.). 

Os proximeters geram sinais em tensão elétrica, em Volt [V], sendo que a 

diferença de tensão entre os dois sensores é o que permite identificar a torção do 

cabo. Adicionalmente, o sinal do acelerômetro para monitoramento do deslocamento 

a 89mm do último ponto de contato entre o cabo ensaiado e o grampo de suspensão 

é digitalmente integrado duas vezes a fim de se converter aceleração em 

deslocamento. 

Quanto à temperatura, a leitura é feita visualmente no indicador de um 

termohigrômetro instalado no centro do vão de ensaio. 

 

Com relação ao controle e operação da bancada de testes tem-se que: 

 O software mostra ao operador as grandezas monitoradas: deslocamento pico 

a pico a 89 mm do último ponto de contato entre o cabo ensaiado e o grampo 

de suspensão [mm], diferença entre os sinais dos dois proximeters [V], tração 

aplicada ao cabo ensaiado [kN] e ângulo de fase entre os sinais do 

acelerômetro e da célula de carga instalados no acoplamento entre shaker e 

cabo, bem como a frequência de excitação para a vibração do cabo ensaiado 

[Hz] 

 A partir do software, o operador sujeita o cabo ao processo de vibração numa 

de suas ressonâncias em regime permanente e estabiliza o deslocamento a 

89mm do último ponto de contato entre o cabo ensaiado e o grampo de 

suspensão no valor desejado para o ensaio (exemplo 1mm) 

 O software permite que o operador mude a frequência de excitação e a 

amplitude do sinal enviado pelo programa para o amplificador de potência que 

alimenta o shaker 

 Uma vez que o cabo ensaiado está vibrando em regime permanente em uma 

de suas ressonâncias com a amplitude de deslocamento desejada para o 

ensaio, identifica-se e seleciona-se um dos nós formados pelo formato de 

onda para a instalação da régua metálica milimétrica para identificação da 

torção do cabo (a instalação é feita com o processo de vibração interrompido) 

 Depois de instalada a régua e posicionados os dois proximeters (na prática, 

são colocados a uma distância de 2cm da régua para que os sinais não 
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saturem com o andamento do ensaio e as consequentes torções do cabo), o 

operador reinicia a vibração e, após verificar que está relativamente estável, 

aciona o controle automático do ensaio por parte do software 

 O controle do ensaio consiste em ajustar a tração na bancada e a amplitude e 

frequência do sinal, através do software, que envia ao amplificador de 

potência de tal forma que esteja próximo aos valores pretendidos para o 

ensaio 

 A tração é ajustada por comparação direta entre o valor lido e o pretendido. A 

amplitude do sinal de excitação é ajustada por comparação entre o valor lido 

e o pretendido para o deslocamento a 89mm do último ponto de contato entre 

o grampo de suspensão e o cabo ensaiado. A frequência do sinal de 

excitação é ajustada pela comparação entre o valor lido e o pretendido (cerca 

de 90°) do ângulo de fase entre o sinal do acelerômetro e da célula de carga 

instalados no acoplamento entre o shaker e o cabo ensaiado 

 O controle dessas três grandezas é feito por controladores PID programados 

digitalmente no software 

 

Após a aquisição e tratamento dos dados, o software apresenta os gráficos 

dos seguintes sinais, todos em função do número de ciclos de vibração, calculado a 

partir da frequência de excitação e do tempo de duração do ensaio: 

 Deslocamento a 89mm do último ponto de contato entre o cabo ensaiado e o 

grampo de suspensão 

 Amplitude do sinal de excitação enviado ao amplificador 

 Tração aplicada ao cabo 

 Diferença entre os dois proximeters para monitoramento da torção e 

amplitude da força aplicada pelo shaker ao cabo condutor, medida pela célula 

de carga instalada na conexão 

 

Todos esses dados são salvos para análise posterior, quando são 

transferidos para uma planilha Excel juntamente com os dados de outras amostras 

do mesmo ensaio, sendo nove amostras por ensaio, em três diferentes níveis de 

deslocamento próximos ao grampo. 
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Cada ruptura de tentos do cabo ensaiado pode ser observada por degraus 

no gráfico do sinal de diferença entre os proximeters e também por variações 

bruscas no sinal da força de excitação e da amplitude do sinal de excitação enviado 

ao amplificador. A temperatura é controlada por cinco aparelhos de ar condicionado 

tipo split instalados na sala da bancada de ensaios. 

 

b) Excitador eletrodinânico - shaker 

Nos ensaios de fadiga em cabos condutores, utiliza-se um excitador 

eletrodinâmico (shaker) responsável por gerar as vibrações em diversas amplitudes 

à amostra do cabo condutor. Este equipamento é instalado a 0,5m de distância da 

máquina de tração. Sua capacidade de força para gerar as excitações é da ordem 

de 3,1kN. Junto ao shaker é instalado um acelerômetro para a medição e controle da 

amplitude de vibração. A FIGURA 21 apresenta o equipamento em questão 

enquanto a FIGURA 22 apresenta a forma de conexão do shaker ao cabo condutor 

ensaiado. 

 

FIGURA 21 – EXCITADOR ELETRODINÂMICO 

 

FONTE: O autor (2016). 
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FIGURA 22 – CONEXÃO DO EXCITADOR ELETRODINÂMICO AO CABO CONDUTOR 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Acompanham o shaker seu amplificador de potência e o soprador para 

refrigeração (blower), conforme segue: 

 Shaker eletrodinâmico Gearing & Watson modelo V350 

 Amplificador de potência Gearing & Watson modelo DSA1-2k 

 Blower Rietschle Thomas Typ 300 

 

Esse sistema opera na faixa de 0 a 400Hz, com máxima força senoidal de 

3,1kN, máxima aceleração de 93g e máximo deslocamento de 25,4mm. 

Com relação ao acelerômetro, este é do tipo piezoelétrico monoaxial, sendo: 

 Modelo: 352C33 

 Marca PCB Piezotronics 

 Faixa de medição: 0,5 a 10000Hz 

 Máxima aceleração de 490m/s² 

 Sensibilidade de cerca de 10mV/(m/s²) 

 Erro menor que 5% 

 

c) Máquina de tração 

A máquina de tração da bancada de testes é a responsável por aplicar os 

diversos níveis de tração em cada amplitude de vibração imposta ao cabo condutor, 

através do shaker. Esta máquina é equipada com células de carga de 2,5, 25 e 

250kN, cada uma com precisão de 0,03%, aplicadas conforme a necessidade do 

ensaio. Esta máquina não está disponível no mercado, sendo um projeto exclusivo 

desenvolvido pelos pesquisadores dos Institutos Lactec. A TABELA 13 apresenta as 
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principais características técnicas da máquina de tração e a FIGURA 23 apresenta a 

vista frontal da referida máquina. 

 

TABELA 13 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA MÁQUINA DE TRAÇÃO 

Faixa de trabalho do equipamento 0,25 a 300kN 

Máxima carga axial dinâmica 160kN em 2Hz 

Curso máximo em tração 1850mm 

Máxima velocidade de avanço ou retorno com carga plena 2mm/s 

Máxima velocidade de avanço / retorno com carga parcial 5mm/s em 120kN 
FONTE: O autor (2016). 

 

FIGURA 23 – VISTA FRONTAL DA MÁQUINA DE TRAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

d) Medidor de torção 

Para a determinação e análise da ocorrência de rompimento do cabo 

condutor, é utilizada uma régua metálica milimétrica fixa ao cabo ensaiado disposta 

frontalmente a dois sensores capacitivos, ambos a uma mesma distância de 2cm 

paralela à régua. 

À medida que os fios do cabo condutor disposto ao ensaio rompem-se, este 

inicia um movimento de rotação devido ao encordoamento dos fios que o compõe. A 

diferença de distância entre os sensores é captada e monitorada em um 

computador, através de software específico. 
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A diferença de distâncias entre os sensores e a régua, atingindo um 

determinado limite, indica que ao menos 3 fios do cabo condutor estão rompidos e 

que, consequentemente, ocorreu o rompimento do cabo condutor ensaiado. 

Esta régua é usada apenas como um meio de prover uma superfície plana e 

reta que gira tangencialmente ao cabo ensaiado, à medida que seus tentos se 

rompem, para prover um referencial para os dois proximeters. A régua é 

aparafusada a uma peça que consiste de dois semicírculos, que são fixados ao cabo 

ensaiado de modo que ela fique na vertical conforme ilustrado pelas FIGURAS 24 e 

25. 

 

FIGURA 24 – FIXAÇÃO DA RÉGUA METÁLICA AO SUPORTE DO CABO ENSAIADO 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

FIGURA 25 – CONJUNTO DE RÉGUA METÁLICA E SUPORTE DO CABO ENSAIADO 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

As FIGURAS 26 e 27 ilustram o conjunto de sensores e régua metálica 

milimétrica em vista lateral e frontal, respectivamente. 
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FIGURA 26 – SENSORES E RÉGUA METÁLICA MILIMÉTRICA: VISTA LATERAL 

 

FONTE: O autor (2016). 
 

FIGURA 27 – SENSORES E RÉGUA METÁLICA MILIMÉTRICA: VISTA FRONTAL 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Os dois proximeters são posicionados na horizontal, apontados para a régua 

(um deles acima do cabo e o outro, abaixo). Assim que o cabo gira, uma parte da 

régua se afasta de um proximeter enquanto a outra se aproxima do outro. É essa 

diferença nos sinais que é detectada e gravada. 
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A régua não é aferida, calibrada ou certificada, porque não se faz nenhuma 

medida propriamente com ela. São os proximeters os instrumentos aqui – a régua é 

só uma referência. Mas poderia ser qualquer pedaço plano e reto de metal ferroso, 

não necessariamente uma régua. 

 

e) Grampo de suspensão 

Normalmente, os cabos condutores de uma LT estão sujeitos a fadiga em 

pontos onde há limitação de movimento destes, como é o caso dos grampos de 

suspensão. A fadiga, neste caso, é caracterizada pelo crescimento de trincas nos 

fios que constituem o cabo nestes pontos de restrição de movimento. Estas trincas 

são resultantes do processo de abrasão ou “fretting” e do carregamento cíclico do 

cabo que invariavelmente ocorre nas superfícies de contato entre o grampo de 

suspensão e o cabo condutor. 

A resistência à fadiga da montagem do conjunto cabo e grampo de 

suspensão é obtida utilizando-se a fórmula de Poffenberger-Swart que correlaciona 

uma amplitude de deslocamento medida em uma posição padronizada de 89mm, 

sem a admissão de tolerâncias nesta medida, a partir do grampo de suspensão, com 

uma amplitude de tensão no ponto mais externo do cabo. 

Desta forma, as análises do cabo condutor à fadiga frente às trações mais 

elevadas que as tradicionais ocorrem na observação e medição das vibrações no 

grampo de suspensão convencional presente na bancada de testes. Junto ao 

grampo de suspensão é instalado um acelerômetro para a medida da amplitude de 

deslocamento. A instalação do grampo de suspensão é apresentada na FIGURA 28. 
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FIGURA 28 – GRAMPO DE SUSPENSÃO INSTALADO NA BANCADA DE TESTES 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

O grampo de suspensão utilizado nos ensaios possui as seguintes 

características técnicas: 

 Peça fabricada em liga de alumínio de elevada resistência mecânica, não 

magnética e extremamente resistente à corrosão 

 Dimensões reduzidas de modo a minimizar o momento de inércia 

 Saídas dos grampos projetadas para não danificar os cabos até um ângulo 

máximo de 20° 

 Elementos ferrosos zincados a quente 

 Adequado para uso com cabos condutores de alumínio (CA) ou aço/alumínio 

(CAA). 

 

A FIGURA 29 apresenta o desenho cotado do grampo de suspensão e suas 

vistas, enquanto que a TABELA 14 apresenta o grampo utilizado, seu modelo e suas 

dimensões. 
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FIGURA 29 – VSTAS DO GRAMPO DE SUSPENSÃO 

 

FONTE: FORJASUL (2016). 

 

TABELA 14 – DIMENSÕES DO GRAMPO DE SUSPENSÃO UTILIZADO NOS ENSAIOS 

Ref 
Emb. 
un. 

Acomodação 
[mm] 

Ruptura 
[kgf] 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

D 
[mm] 

E 
[mm] 

Massa 
[kg] 

55101/001 1 5 – 11 3000 19 54 150 9,53 15,88 0,725 

55101/002 1 8 – 19 6500 22 57 180 9,53 15,88 0,880 

55101/003 1 17 – 29 7000 34 67 200 12,70 15,88 1280 

55101/004 1 28 – 38 8000 40 85 235 12,70 15,88 2135 

55101/005 1 35 - 45 9500 53 90 260 15,88 15,88 2830 

FONTE: FORJASUL (2016). 

 

Com relação ao acelerômetro, este é do tipo piezoelétrico monoaxial, sendo: 

 Modelo: 352C33 

 Marca PCB Piezotronics 

 Faixa de medição: 0,5 a 10000Hz 

 Máxima aceleração de 490m/s² 

 Sensibilidade de cerca de 10mV/(m/s²) 

 Erro menor que 5% 

 

f) Cabo condutor ensaiado 

Conforme HOFFMANN et. al, 2015, em 2007 foram intensificados os 

estudos na busca por condutores alternativos aos usuais ACSR e ACAR ligas 1350 

e 6201 respectivamente, concentrando-se em cabos com alumínio liga 1120 (AAAC) 

em função de suas boas características elétricas e mecânicas frente aos demais. 

(HOFFMANN et. al, 2015). 

O empreendedor deve construir a LT de modo a atender aos requisitos 

técnicos do edital de leilão, com custo mínimo de construção e operação. A escolha 

do cabo condutor tem papel significativo, pois se reflete nos custos das torres, 
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fundações, cadeias de isoladores, e ainda nos serviços de lançamento dos cabos e 

na largura da faixa de servidão. Indiscutivelmente também influi na relevância de seu 

desempenho técnico no sistema elétrico de potência. Os cabos condutores de 

alumínio 1120 tem apresentado vantagens recentemente, sendo aplicados nos 

últimos 4 anos conforme mostra a TABELA 15. 

 

TABELA 15 – EMPREENDIMENTOS COM A APLICAÇÃO DE CONDUTORES AAAC LIGA 1120 

Linha de transmissão Tensão 
[kV] 

Extensão 
[km] 

Cabo 
condutor 

Liga de 
alumínio 

Formação do 
cabo 

Londrina – Figueira 230 92 673 1120 37 x 3,42mm 

Ponta Grossa Norte – Figueira 230 140 876 1120 37 x 3,91mm 

Bateias – Curitiba Norte 230 30 806 1120 37 x 3,75mm 

UHE Baixo Iguaçu – Cascavel 230 60 1155,5 1120 61 x 3,50mm 

Assis – Paraguaçu Paulista 230 42 673 6201 37 x 3,42mm 

FONTE: Adaptado de HOFFMANN, et al (2015). 

 

O cabo formado com alumínio liga 1120 apresenta características que o 

posicionam entre o alumínio comum de liga 1350 (possui maior resistência mecânica 

que este), e o alumínio liga 6201 (possui melhor condutividade). Tais características 

ficam evidentes na FIGURA 30, que mostra as propriedades de condutores de seção 

transversal total de cerca de 1000MCM. 

 

FIGURA 30 – RESISTÊNCIA ELÉTRICA E CARGA DE RUPTURA DE CABOS 

 

FONTE: HOFFMANN, et al (2015). 

Percebe-se que, para a mesma resistência elétrica, obtém-se maior carga de 

ruptura com cabos que utilizam fios 1120, sendo um indício de que condutores com 
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este material podem apresentar melhores propriedades eletromecânicas quando 

aplicados em projetos de LTs. 

Ainda, salienta-se que os fios 1350 e 1120 apresentam melhor desempenho 

combinado frente à corrosão do que 1350 com 6201, por haver menor diversidade 

de elementos na fabricação das ligas. Desta forma e, conforme a disponibilidade da 

amostra em laboratório optou-se em ensaiar o cabo AAAC liga 1120 de bitola 

823MCM. Sua aparência visual é de um cabo condutor homogêneo, como ilustra a 

FIGURA 31. 

 

FIGURA 31 – CABO CONDUTOR PHOSPHORUS LIGA 1120 (823 MCM) ENSAIADO 

  

FONTE: O autor (2016). 

 

g) Software Pls-Cadd 

Além dos resultados obtidos nos ensaios do cabo condutor à fadiga outros 

são obtidos através de simulações, para o mesmo cabo condutor ensaiado, no 

software denominado Pls-Cadd. Trata-se de um programa dedicado a análises e 

simulações de projetos eletromecânicos de linhas de transmissão aéreas. Sua 

comercialização é feita através da empresa americana Power Line Systems Inc e 

suas características técnicas são as seguintes: 

 Sistema operacional: Microsoft Windows Vista, 7, 8 ou 10 (32 ou 64 bits) 

 Versão atual: 14.40 

 Interface: inglês, francês e espanhol 

 

O Pls-Cadd possui uma interface gráfica de uso amigável, do ponto de vista 

do usuário, pois assemelha-se aos demais softwares de desenho encontrados no 

mercado como AutoCad – Autodesk e Microstation – Bentley. A FIGURA 32 
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apresenta um exemplo de perfil de terreno de uma determinada LT cujo projeto foi 

elaborado no software Pls-Cadd, onde é possível identificar entre outros detalhes o 

desenho das catenárias desenvolvidas pelo cabo condutor em diversos vãos, as 

silhuetas das estruturas aplicadas e os detalhes do terreno atingido pelo traçado da 

LT. 

 

FIGURA 32 – PERFIL DE UMA LT GERADO NO SOFTWARE PLS-CADD 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

Este software integra todos os aspectos do desenho eletromecânico de uma 

LT em um único programa com interface simples, lógica e consistente, combinado 

aos principais recursos sofisticados de engenharia. Isto possibilita a elaboração de 

projetos não somente de forma mais ágil, mas também mais otimizados havendo a 

possibilidade da escolha na otimização através do critério de custos ou em função 

de restrições impostas. 

 

h) Arquivo de extensão “loa” 

Através do software Pls-Cadd é possível simular e analisar o comportamento 

do cabo condutor frente a diversas variáveis às quais está sujeito após sua 

instalação em campo, lançando mão dos tipos de estruturas que serão utilizadas e 

do perfil do terreno em que as mesmas deveriam ser implantadas. 
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Para esta técnica utiliza-se o arquivo com extensão “loa”, necessitando 

apenas da entrada dos dados técnicos do cabo condutor a ser analisado e os 

demais dados relacionados a velocidade de vento, altura média de instalação, 

comprimentos de vão de peso e vão de vento e condições de temperatura e vento 

para tensionamento do cabo condutor. A FIGURA 33 apresenta um exemplo de 

simulação utilizando o arquivo com extensão “loa” aplicado ao cabo ensaiado. 

 

FIGURA 33 – EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO ARQUIVO “LOA” PARA O CABO ENSAIADO 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

Para melhor entendimento da existência e aplicabilidade de tais parâmetros, 

os mesmos estão detalhados no decorrer da dissertação, quando da necessidade da 

análise do arquivo “loa” aplicado ao cabo formado por alumínio liga 1120 (All 

Aluminium Alloy Conductor – AAAC) bitola 823MCM. 

 

i) Relatórios 

Com os arquivos de extensão “loa”, é possível a análise dos resultados das 

simulações. Estes apresentam basicamente os valores de tração as quais o cabo 

condutor simulado estará exposto após ser instalado. A FIGURA 34 traz um exemplo 

deste tipo de relatório aplicado ao cabo ensaiado. 

As condições aplicadas levam em consideração sempre a tração inicial 

aplicada ao cabo, as condições de vento e as temperaturas possíveis de ocorrer e 
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previstas na norma brasileira – NBR 5422. Estes relatórios ainda podem ser 

exportados em formato “txt” para serem utilizados em análises posteriores. 

 

FIGURA 34 – RELATÓRIO EXTRAÍDO DO SOFTWARE PLS-CADDPARA O CABO ENSAIADO 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

j) Software Microsoft Excel 

De posse das simulações elaboradas através dos arquivos “loa” e seus 

relatórios, desenvolvidos no software Pls-Cadd, todos os dados resultantes são 

compilados em planilhas do elaboradas no software Microsoft Excel. 

Estas planilhas auxiliaram na determinação de parâmetros necessários a 

análise do cabo condutor proposto como relação H/w, fecha desenvolvida pelo cabo, 

comprimento real dos vãos considerados e etc. 

Com isto, é possível a simulação do comportamento do cabo ensaiado frente 

ao critério H/w do CIGRÉ e, consequentemente, a análise e considerações que 

correlacionam a vida à fadiga do referido cabo, determinado por este método e em 

laboratório na bancada de testes. A TABELA 16 exemplifica a planilha que será 

elaborada no software Microsoft Excel. 
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TABELA 16 – EXEMPLO DE PLANILHA ELABORADA NO SOFTWARE MICROSOFT EXCEL 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

Salienta-se que todos os cálculos das simulações feitas no software Pls-

Cadd também podem ser feitos no software Excel. 

 

4.1.1 Ensaio de tensão – deformação: equipamentos utilizados 

 

Para o ensaio de tensão – deformação do cabo AAAC liga 1120 de bitola 

823MCM, são utilizados os seguintes equipamentos: 

 Sistema de tração LACTEC – Patrimônio Nº 9644 

 Célula de carga Alfa Instrumentos – Capacidade de Medição: 10tnf, 

Patrimônio Nº 02765, Nº de Série: 1082005 

 Célula de carga HBM RTNC3 – Capacidade de Medição: 33 tnf, Patrimônio Nº 

02157, Nº de Série: 822027241/00283ZS8 

 Sistema de aquisição de dados National Instruments SCXI 1000 – Patrimônio 

Nº 10644 

 Placa de aquisição National Instruments PCI-6289 

 Amplificador de sinais HBM MGA II – Patrimônio Nº 3733 

 Transdutor de deslocamento linear (LVDT) HBM WA/20mm – Capacidade de 

Medição: 20mm, Nº de Série: 021110010 

 Transdutor de deslocamento linear (LVDT) HBM WA/200mm – Capacidade de 

Medição: 200mm, Nº de Série: 172210119 

 Trena metálica Lufkin YSL30CM – Capacidade de Medição: 30000mm 
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Salienta-se que estes equipamentos compõem a bancada de testes e que 

um conjunto de equipamentos similares podem ser aplicados para o mesmo ensaio. 

 

4.1.2 Ensaios de fadiga: equipamentos utilizados 

 

Para os ensaios de fadiga do cabo AAAC liga 1120 de bitola 823MCM, são 

utilizados os seguintes equipamentos: 

 Sistema de tração LACTEC – Patrimônio Nº 04763; 

 Shaker eletrodinâmico Gearing & Watson V350 – Patrimônio Nº 00814, Nº de 

Série: D6/A6Q/20702; 

 Amplificador de potência Gearing & Watson DSA1-2k – Patrimônio Nº 13513, 

Nº de Série: 06/A6Q/20703; 

 Blower Rietschle Thomas Typ 300 (01); 

 Sistema de aquisição de dados NI PXIe-1078 – Patrimônio Nº 04835; 

 Placas de aquisição de dados e controle NI PXI 4461 e 4462; 

 Amplificador de sinais HBM MGC Plus – Patrimônio Nº 3733; 

 Célula de carga HBM 1-U10M/250kN – Capacidade de Medição: 250kN, 

Patrimônio Nº 04848; 

 Célula de carga Tokyo Sokki Kenkyujo TCLZ-200KA – Capacidade de 

Medição: 200kgf, Patrimônio Nº 05990, Nº de Série: NW6074; 

 Acelerômetro PCB Piezotronics 352C33 – Patrimônio Nº 04836, Nº de Série: 

LW146524; 

 Acelerômetro PCB Piezotronics 352C33 – Patrimônio Nº 04837, Nº de Série: 

LW146518; 

 Medidor de distância indutivo (proximeter) Balluff BAW0029 – Nº de Série: 

1208DE; 

 Medidor de distância indutivo (proximeter) Balluff BAW0029 – Nº de Série: 

3131DE; 

 Medidor de distância a laser Bosch GLM 50 Professional – Capacidade de 

Medição: 50000mm, Patrimônio Nº 15171, Nº de Série: 209386008; 

 Trena metálica Lufkin YSL30CM – Capacidade de Medição: 30000mm; 

 Torquímetro Rahsol TorcoFlex-K –Faixa de atuação: 20 a 200Nm. 
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Da mesma forma que para o ensaio de tensão-deformação, salienta-se que 

estes equipamentos compõem a bancada de testes e que um conjunto de 

equipamentos similares pode ser aplicado para o mesmo ensaio. 

 

4.2 MÉTODO 

 

Para o presente trabalho de dissertação é necessário a execução dos 

ensaios de tensão-deformação e de fadiga do cabo condutor AAAC liga 1120 bitola 

823MCM. O ensaio de tensão-deformação fornece os valores do módulo de 

elasticidade inicial e final do cabo ensaiado para que seja possível determinar os 

valores de tração para a realização do ensaio de fadiga. A discussão dos resultados 

é baseada nestes ensaios de laboratório e na aplicação e análise do parâmetro H/w 

sugerido pelo CIGRÉ para a determinação de limites operacionais às trações 

mecânicas, a serem impostas ao cabo condutor 823MCM liga 1120, acima do nível 

EDS (18% da RMC) praticada na atualidade. A FIGURA 35 apresenta o fluxograma 

básico do método aplicado. 

 

FIGURA 35 – FLUXOGRAMA BÁSICO DO MÉTODO 

 

FONTE: O autor (2016). (retirar o fim do método) 
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4.2.1 Metodologia do ensaio de tensão-deformação 

 

O ensaio é realizado conforme procedimento descrito na norma ABNT NBR 

7302 (1982) referente a tensão-deformação em condutores de alumínio. A 

temperatura ambiente, nos ensaios do cabo condutor, é de 20 ± 2°C. O valor de 

temperatura não é definido pela referida norma, apenas os valores de tração a 

serem aplicados ao cabo ensaiado. 

O valor de temperatura descrito é aplicado objetivando-se também a atender 

o critério H/w em que a instalação do cabo condutor deve ocorrer considerando a 

temperatura média durante o mês mais frio do ano. Este valor, no caso 8,5°C, foi 

obtido pela média de temperatura nos meses mais frios dos últimos dez anos para 

Curitiba, com dados fornecidos pelo INMET. Apesar da diferença de 11,5°C entre os 

dois valores, há a relação de equivalência das trações associadas a cada 

temperatura através da equação de mudança de estado (EQUAÇÃO 12). 

Para os ensaios do cabo AAAC liga 1120 de bitola 823MCM, é preparado 

um corpo-de-prova com no mínimo, 13m de comprimento e fixado à máquina de 

tração por meio de uma terminação de resina epóxi previamente preparada em cada 

uma de suas extremidades. 

A medição da força de tração aplicada ao corpo-de-prova é realizada por 

uma célula de carga instalada na máquina de tração, enquanto a medição do 

alongamento durante o ensaio é feita por meio de dois transdutores indutivos de 

deslocamento linear (LVDT), localizados no vão de ensaio a, no mínimo, 10m de 

distância um do outro. Estes transdutores são ajustados como referência após a 

amostra do cabo ser tracionada na situação de pré-carga em 5kN. O registro dos 

dados é realizado por via eletrônica, e os gráficos dos resultados gravados em 

tempo real pelo software de controle do ensaio. 

O ensaio consiste em tracionar o cabo desde a pré-carga até os patamares 

de 30%, 50%, 70% e 75% de sua tração de ruptura, registrando a força de tração 

aplicada, e a correspondente deformação medida do condutor. O corpo-de-prova é 

tracionado até o patamar e a carga mantida constante durante certo período de 

tempo, conforme esquema apresentado na TABELA 17. 

A taxa de carregamento e de descarregamento aplicada durante o ensaio é 

tal que se obtém uma variação de tração equivalente a 30% do valor da resistência 
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mecânica calculada (RMC) do cabo ensaiado, em um período de tempo de 1 minuto 

e 50 segundos. 

Este procedimento é feito de acordo com a norma ABNT NBR 7302 e 

consiste em fazer um pré-tensionamento de 5kN no cabo ensaiado e depois aplicar 

as cargas referidas a um porcentual da RMC conforme etapas 1, 3, 5 e 7. Entre 

estas etapas a norma prescreve a retirada da carga de tração anterior e a 

manutenção do valor de pré-tensionamento igual a 5kN, periodicamente. 

 

TABELA 17 – ETAPAS DO ENSAIO DE TENSÃO-DEFORMAÇÃO NO AAAC 823 MCM 

Etapa 
Pré-

carga 

Etapas de carregamento 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Carga 
[%RMC] 

- 30 - 50 - 70 - 75 - 

Carga [kN] 5,0 27,4 5,0 45,6 5,0 63,8 5,0 68,4 5,0 

Duração [min] - 30 - 60 - 60 - 60 - 

FONTE: Adaptado de INSTITUTOS LACTEC (2016). 

 

4.2.2 Metodologia do ensaio de fadiga 

 

Nos ensaios de fadiga, com trações mais elevadas que as tradicionais, deu-

se a observação e medição das vibrações próximas ao grampo de suspensão. Estas 

observações são obtidas através do acelerômetro instalado no cabo ensaiado a 

89mm de distância em relação ao último ponto de contato entre o cabo ensaiado e o 

grampo de suspensão. Para isto são aplicados dois níveis de tração ao cabo 

condutor com diferentes amplitudes de vibração, definidas em função dos 

parâmetros de tensão média e tensão dinâmica. 

As trações mecânicas aplicadas são equivalentes a 14% e 22% da RMC do 

cabo AAAC liga 1120 bitola 823MCM, referenciado à temperatura EDS equivalente 

de 20 ± 2°C. Estes níveis de tração diferem do prescrito pela norma brasileira NBR 

5422, cujo valor estipulado para os cabos de liga de alumínio 1120 é 18% da RMC 

na temperatura EDS indicada, desconsiderando o uso de amortecedores. 

Os porcentuais prescritos pela norma têm exclusivo caráter de segurança e 

são estipulados como limites de tração a serem aplicados em cabos condutores sem 

o uso de sistemas de amortecimento. Conforme a TABELA 18 há a prescrição de 

diferentes limites porcentuais a serem aplicados em função do tipo de cabo condutor 

utilizado, destacando-se o cabo de alumínio liga 1120 (CAL). 
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TABELA 18 – LIMITES PORCENTUAIS DA RMC PARA TRAÇÃO EDS SEM AMORTECEDORES 

Tipos de cabos % da carga de ruptura (RMC) 

Aço AR 16 

Aço EAR 14 

Aço-Cobre 14 

Aço-Alumínio 24 

CA 21 

CAA 20 

CAL 18 

CALA 16 

CAA-EF 16 

FONTE: NBR 5422 (1985). 

 

Estes valores podem ser quaisquer outros acima da referência da norma 

NBR 5422, limitados aos valores prescritos para a condição de temperatura mínima 

(33% da RMC) e vento máximo (50% da RMC). A opção pelos níveis escolhidos 

para o ensaio também se restringe a aplicação do critério H/w no estudo da 

resistência a fadiga sob o efeito de tensionamentos acima do nível EDS. Os valores 

para tração dos ensaios de fadiga em 14% e 22% da RMC garantem que nenhum 

dos quatro tipos de terreno (A, B, C e D) seja excluído da aplicação do critério H/w. 

Desta forma os valores de tração escolhidos para os ensaios de fadiga estão 

estrategicamente inseridos em uma área distinta de interesse no gráfico de 

aplicação do critério H/w, para cabos singelos, recomendado pelo CIGRÉ (FIGURA 

18). O valor inferior (14% da RMC) associa-se à área onde, segundo o critério, o 

cabo condutor está seguro, não sendo necessário o uso de sistema de 

amortecimento (safe design zone – no damping). O valor superior (22% da RMC) 

atrela-se à área onde, conforme o critério, o cabo condutor está seguro, porém 

sendo necessário o uso de um simples sistema de amortecimento (safe design zone 

– span-end damping). 

A terceira área (Special application zone) não é objeto deste trabalho uma 

vez que sua aplicação além de inserir maiores riscos à operação da LT, onera os 

empreendimentos de transmissão, pois sempre nestas condições será necessário o 

estudo e aplicação de sistema especial de amortecimento. Este caso, portanto, deve 

ser aplicado em pontos específicos de LTs e não deve prevalecer como critério de 

projeto regente das mesmas, a fim de viabilizar o empreendimento. 

Para comparação de vida à fadiga do cabo AAAC liga 1120 bitola 823MCM 

em relação ao um cabo tradicional equivalente, realiza-se também o ensaio de 

fadiga para o cabo condutor ACSR TERN 795MCM a um nível de tração equivalente 

de 18% de sua RMC. Este valor é inferior ao recomendado pela NBR 5422 para este 
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tipo de cabo, dispensando-se o uso de amortecedores, porém o mesmo foi escolhido 

por estar entre os valores aplicados ao cabo AAAC liga 1120 bitola 823MCM. 

Destaca-se que, em função de ser um cabo amplamente utilizado seus dados já são 

conhecidos, como é o caso dos módulos de elasticidade e da própria resistência a 

fadiga. Mesmo assim, realiza-se seu ensaio de fadiga para comparação com os 

dados fornecidos pelo fabricante através de catálogos. 

O procedimento de ensaio adotado para os ensaios de fadiga contemplados 

neste trabalho procura seguir as recomendações de documentos internacionais 

prescritas pelo CIGRE (CIGRE, 1979). 

A amostra do cabo AAAC liga 1120 de bitola 823MCM é tracionada no vão 

ativo da bancada, ou seja, entre a máquina de tração e o grampo de suspensão, 

numa extensão de 30m (FIGURA 19). Em uma das extremidades da amostra 

ensaiada é preparada uma terminação de resina epóxi, a qual é fixada à parte móvel 

da máquina de tração. A outra extremidade é presa à parte fixa da bancada de 

ensaios por meio de um grampo de suspensão. À uma distância de 2m da parte fixa 

da bancada, o cabo passa por um grampo de suspensão metálico, instalado sobre 

uma coluna de concreto. Os parafusos do grampo de suspensão são apertados com 

o torque recomendado pelo fabricante, com valor de 60Nm. 

O comprimento do vão ativo da bancada, medido entre a terminação de 

resina epóxi e o grampo de suspensão é de 30m. O trecho de cabo no vão passivo 

da bancada (entre o grampo de suspensão e a terminação fixa), faz um ângulo igual 

a 10° com o cabo no vão ativo da bancada. 

Depois de instalada no vão de ensaio, a amostra é mantida com tração igual 

àquela do de ensaio por, no mínimo, doze horas. A temperatura da bancada de 

ensaios é mantida em 20 ± 2°C, desde o momento em que o cabo é tracionado até o 

fim do ensaio. A leitura da tração aplicada ao cabo é feita por meio de uma célula de 

carga instalada na máquina de tração, ao passo que o monitoramento da 

temperatura na sala da bancada de ensaios se faz por meio de um termohigrômetro. 

Um shaker (excitador) eletrodinâmico é posicionado próximo à terminação 

da parte móvel da máquina de tração. A conexão entre o shaker e o cabo é feita por 

meio de um engate ajustável por parafusos, no qual é instalada uma célula de carga 

para medição da força transmitida pelo excitador ao cabo. A medição da aceleração 

na mesa do shaker se faz por meio de um acelerômetro nele afixado com cera 

sintética. 
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Uma chapa delgada com uma extremidade pontiaguda recebe uma 

marcação a 89mm de distância dessa extremidade. Ela é então inserida no espaço 

entre o cabo e o grampo de suspensão. O último ponto de contato entre o cabo e o 

grampo de suspensão é encontrado quando a extremidade pontiaguda da chapa 

entra em contato simultâneo com a parte superior da superfície do grampo e com a 

parte inferior do cabo. A marcação previamente feita na chapa é usada para 

transferir a medição da distância de 89mm da chapa para o cabo, por meio de uma 

marca a caneta na lateral e na parte superior do condutor. 

Sobre essa marcação é fixado, na parte superior do cabo, um acelerômetro 

piezoelétrico usado para medir a amplitude pico a pico do deslocamento a 89mm de 

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

Com tração e temperatura estabilizadas, a amostra passa a ser vibrada em 

uma de suas frequências de ressonância. Determina-se, então, a localização de um 

dos nós do cabo (pontos cuja amplitude é mínima), local em que é instalada uma 

régua metálica na vertical. Defronte à régua metálica são posicionados dois 

medidores indutivos de distância (proximeters) na horizontal, perpendicularmente ao 

cabo, um acima e outro abaixo do nível do condutor. 

Quando ocorre a ruptura de um dos tentos do cabo, este gira em torno de 

seu próprio eixo, ocasionando o giro também da régua metálica. O giro do cabo 

pode então ser medido pelo par de proximeters, indicando em que momento do 

ensaio ocorreu a ruptura. 

Durante o ensaio, são registrados os valores da amplitude pico a pico de 

deslocamento a 89mm de distância do grampo de suspensão e do número de ciclos 

até a ruptura de três fios do cabo. Este procedimento é repetido com três diferentes 

valores de amplitude para a obtenção da curva de Wöhler. 

Para a determinação da tensão dinâmica para cada amplitude de vibração, 

da constante da equação da tensão dinâmica pico a pico, bem como do valor da 

rigidez à flexão do cabo condutor aplicam-se as EQUAÇÕES 26, 27, 28 e 29. 

Através destes parâmetros a curva de Wöhler obtida pode ser então ser comparada 

à curva limite de segurança (Safe Border Line – SBL) da CIGRÉ, obtida pela 

EQUAÇÃO 32. 
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4.2.3 Comparação entre os critérios para projeto: EDS e H/w 

 

Após a realização dos ensaios descritos e, através da análise dos 

resultados, procede-se com a comparação entre o critério de projeto EDS 

(tradicional), prescrito pela norma NBR 5422 e o critério proposto pelo CIGRÉ 

denominado critério H/w, objetivando preservar a vida à fadiga do cabo AAAC liga 

1120 de bitola 823MCM. 

Para esta comparação define-se valores de vão regulador entre 200 m e 500 

m, intercalados em 50m cada. Os valores de tração axial EDS (TEDS) aplicados são 

equivalentes a 18% a 22% da RMC do cabo AAAC liga 1120 de bitola 823MCM. A 

temperatura média do mês mais frio considerada, nos últimos 10 anos para Curitiba, 

é de 8,5°C. A temperatura EDS é a mesma considerada nos ensaios (20°C) a fim de 

manter a homogeneidade dos resultados simulados. 

Toda a simulação para os cálculos de tração horizontal (T0) antes e após a 

fluência (creep) e em ambas as temperaturas consideradas, bem como das 

constantes de catenária (H/w) é feita através do software Pls-Cadd. Destas variáveis 

são extraídos dos relatórios do software e formatados em tabelas através de outro 

software, neste caso o Microsoft Excel. 

Através dos dados simulados e tabelados, são plotadas as curvas do cabo 

AAAC liga 1120 de bitola 823MCM, para cada uma das TEDS entre 18% a 22% de 

sua RMC, sobre o gráfico H/w. Para isto, todos os valores de H/w necessários são 

determinados em função da tração horizontal (T0) desenvolvida em cada nível de 

TEDS. Após isto, a comparação entre os critérios é dada através da análise de três 

hipóteses sendo: 

 Critério de tração EDS (tradicional – NBR 5422) 

 Critério de H/w e vão regulador constantes 

 Critério de H/w constante e vão regulador variável 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo visa apresentar e discutir os resultados dos ensaios de tensão-

deformação e de fadiga realizados com o cabo condutor AAAC/1120 823MCM para 

os níveis de tração iguais a 14% e 22% de sua RMC, de acordo com o método 

apresentado no capítulo 4, assim como realizar a comparação entre os critérios EDS 

e H/w para a elaboração de projetos de LTs. 

Cumpre ressaltar que o cabo ensaiado não possui padrão comercial, razão 

pela qual os resultados desta pesquisa constituem uma contribuição importante, 

tendo em vista que os dados obtidos não estão disponíveis em catálogos ou na 

literatura. Tais resultados embasam um processo de comparação entre os critérios 

EDS e H/w, possibilitando que projetos de novas LTs possam considerar a aplicação 

de cabos de alumínio liga (mais leves que os tradicionais ACSR), juntamente com 

trações acima dos níveis EDS e de forma segura, pela análise da vida útil associada 

à fadiga do cabo condutor. 

 

5.1 ENSAIO DE TENSÃO – DEFORMAÇÃO 

 

A realização do ensaio de tensão-deformação objetiva levantar os módulos 

de elasticidade inicial e final do cabo ensaiado, essenciais para a determinação dos 

valores de tração axial (TEDS) a serem aplicados posteriormente nos ensaios de 

fadiga.  A tração TEDS é aquela aplicada axialmente ao cabo na temperatura EDS e 

que pode ser decomposta em duas componentes denominadas como tração 

horizontal (T0) e tração vertical (ρL/2). A FIGURA 36 mostra as curvas de tensão-

deformação levantadas no ensaio. Este ensaio é necessário pelo fato do fabricante 

não haver disponibilizado os dados no período da realização desta pesquisa. Esse 

resultado é fundamental para a determinação da fadiga e análise do critério H/w, 

objeto principal deste estudo. 
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FIGURA 36 – CURVAS DE TENSÃO-DEFORMAÇÃO NO CABO AAAC/1120 823 MCM 

 

FONTE: Adaptado de INSTITUTOS LACTEC (2016). 

 

Na FIGURA 36 observam-se os valores de tensão média aplicadas ao cabo 

ensaiado medidas em kN, e os respectivos valores em Mpa. Apesar dos valores de 

alongamento também serem expressos em porcentagem, comumente apresentam-

se na escala de mm/km, pois refletem diretamente a real variação do comprimento 

do cabo de acordo com o nível de tração aplicado. 

Conforme a TABELA 17, as curvas resultam da aplicação de níveis de 

trações iguais a 30%, 50%, 70% e 75% da RMC do cabo ensaiado. O módulo de 

elasticidade final é obtido da inclinação da reta no descarregamento do cabo a 70% 

da RMC até o valor da pré-carga em 5kN. O módulo de elasticidade inicial, por sua 

vez, é obtido da inclinação, entre os patamares de 15% e 40% da RMC do cabo 

ensaiado. 

O valor de pré-carga foi mantido entre os diferentes tensionamentos 

conforme o método de ensaio da norma NBR 7302, pois, se desprezado, o ajuste 
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inicial dos dois transdutores indutivos seria perdido, ou seja, é como se após um 

nível de tensionamento o cabo ensaiado fosse retirado da bancada. 

O cabo condutor AAAC/1120 823MCM é um cabo homogêneo, ou seja, 

formado apenas de fios de alumínio liga 1120 e sua deformação aumenta com o 

aumento de TEDS. O aumento de TEDS implica também na elevação do valor de T0 

associado. Observa-se que entre 30% a 50% da RMC, ocorre uma variação de 

alongamento equivalente a 1000 mm/km (FIGURA 36). Isto contribui para o aumento 

da flecha desenvolvida por este cabo em uma LT. Os valores encontrados para os 

módulos de elasticidade inicial e final são apresentados na TABELA 19. 

 

TABELA 19 – MÓDULOS DE ELASTICIDADE DO CABO AAAC/1120 823 MCM 

Módulo de elasticidade AAAC/1120 823 MCM 

Inicial [GPa] 46,76 

Final [GPa] 61,80 

FONTE: Adaptado de INSTITUTOS LACTEC (2016). 

 

Em função de se tratar de um cabo condutor homogêneo de alumínio liga, 

seus módulos de elasticidade são superiores aos do cabo ACSR TERN 795MCM, 

que possui valores iguais a 33,70GPa e 60,85GPa, respectivamente. Apesar disto, o 

cabo ensaiado possui menor peso do que seu equivalente (1,34kgf/km), tornando 

vantajosa sua aplicação. Faz-se aqui uma comparação com o cabo ACSR por ser 

tradicionalmente aplicado em LTs há mais de 50 anos e cujo desempenho é 

conhecido e utilizado como referência no setor.  

Na sequência, é determinado o valor de rigidez à flexão através da aplicação 

da EQUAÇÃO 29, resultando em 23,16Nm². As características construtivas obtidas 

para o cabo AAAC/1120 823 MCM estão listadas na TABELA 20. 

 

TABELA 20 – CARACTERÍSITCAS CONSTRUTIVAS DO CABO AAAC/1120 823 MCM 

Material Nº de fios Ø dos fios 
[mm] 

Seção do 
cabo [mm

2
] 

Massa unit 
[kg/m] 

Ø do cabo 
[mm] 

RMC [kN] 

AL 1120 37 3,79 417,42 1,14 26,53 91,20 

FONTE: Adaptado de INSTITUTOS LACTEC (2016). 

 

No ensaio de tensão-deformação realizado foram obtidos, portanto, os 

valores dos módulos de elasticidade inicial e final do cabo condutor AAAC/1120 

823MCM, bem como da rigidez a flexão que determinam o comportamento deste 

cabo frente a tensões médias e dinâmicas. 
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5.2 ENSAIOS DE FADIGA 

 

Através da obtenção dos módulos de elasticidade inicial e final e da rigidez a 

flexão, levantados no ensaio de tensão-deformação, foram determinados os limites 

de resistência à fadiga do cabo ensaiado através dos ensaios de fadiga. Estes 

ensaios exprimem a expectativa de vida do cabo ensaiado através do número de 

ciclos necessário para seu rompimento associada, a níveis de tensão média e 

dinâmica aplicadas ao cabo. 

Inicialmente é considerado o critério EDS, em função de este ser o critério 

de projeto utilizado na atualidade para determinação de dois níveis de TEDS para 

ensaio iguais a 14% e 22% da RMC do cabo condutor AAAC/1120 823MCM 

correspondendo, respectivamente, a 13,40kN e 20,20kN. Valores de tração acima 

deste último são desconsiderados, uma vez que ultrapassam os limites máximos 

prescritos pela norma NBR 5422 para condição de temperatura mínima (33% da 

RMC) e vento máximo (50% da RMC). 

O primeiro patamar de TEDS igual a 14% da RMC está abaixo do valor 

prescrito pela norma NBR 5422 (18% da RMC). O outro valor, correspondente a 

22% da RMC é superior ao recomendado. Ambos, porém, respeitam os limites das 

condições prescritas pela mesma norma para temperatura mínima e vento máximo. 

Os parâmetros para ensaio do cabo condutor AAAC/1120 823MCM segundo 

o critério EDS são apresentados na TABELA 21, a 20°C como temperatura EDS 

para a cidade de Curitiba (onde se encontra a bancada de testes), de acordo com 

dados fornecidos pelo INMET, considerando a média dos últimos 10 anos. 

 

TABELA 21 – PARÂMETROS DE INSTALAÇÃO DO CABO AAAC/1120 823 MCM 

Tração % da RMC TEDS [kN] T0 [kN] H/w [m] σm [Mpa] 

14 13,40 13,40 1175 32,00 

22 20,20 20,20 1772 48,50 

FONTE: Adaptado de INSTITUTOS LACTEC (2016). 

 

A tração T0 é obtida através da relação trigonométrica existente entre as 

forças apresentadas na FIGURA 37.  A razão dada entre T0 e o peso unitário do 

cabo (w) resulta na constante de catenária T0/w (ou simplesmente H/w). O valor de 

tensão média (σm) para cada ensaio obtém-se com a utilização da EQUAÇÃO 36. 

Em função do vão ativo da bancada de testes ser curto (30m) os valores de TEDS e 

T0 equivalem-se nos ensaios. 
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FIGURA 37 – VARIAÇÃO DE FORÇAS PARA TRAÇÃO AXIAL (T) CONSTANTE 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

A TABELA 22 apresenta os parâmetros de ensaio do cabo condutor 

AAAC/1120 823MCM, complementada pelas constantes K e p, obtidas nos ensaios 

através da aplicação das EQUAÇÕES 31 e 32, respectivamente. O valor da 

constante pc é diretamente proporcional à TEDS aplicada ao cabo condutor. Da 

mesma forma a constante K é diretamente proporcional ao valor de pc. 

 

TABELA 22 – PARÂMETROS DE ENSAIO DE FADIGA DO CABO AAAC/1120 823 MCM 

Tração % da RMC TEDS [kN] H/w [m] pc [mm
-1

] K [Mpa/mm] σm [Mpa] 

14 13,40 1175 0,02402 26,90 32,00 

22 20,20 1772 0,02957 30,05 48,50 

FONTE: Adaptado de INSTITUTOS LACTEC (2016). 

 

Conforme HENRIQUES (2006), a vibração eólica não é detectada facilmente 

pois é caracterizada por pequenas amplitudes no meio dos vãos de uma LT que 

raramente excedem um diâmetro do cabo. Essas vibrações produzem flexões 

alternadas (tensões dinâmicas) de pequenas amplitudes em pontos de fixação do 

cabo, principalmente nos grampos de suspensão, podendo causar sua fadiga. 

Desta forma, os valores de tensão dinâmica são determinados para 

satisfazer esta condição de amplitudes equivalentes a um diâmetro do cabo 

condutor e são apresentados na TABELA 23. Também são apresentados os valores 

de amplitude de deslocamento vertical (pico a pico) respectivos a cada valor de 

tensão dinâmica aplicada. Estes valores são obtidos pela aplicação da EQUAÇÃO 

26 e são medidos a 89mm em relação ao grampo de suspensão. 

 

TABELA 23 – AMPLITUDES DE DESLOCAMENTO PICO A PICO (Yp-p) 

σm [Mpa] σad [Mpa] 

32 31 35 39 

Yp-p [mm] 1,15 1,30 1,45 

σm [Mpa] σad [Mpa] 

48,5 30 35 48 

Yp-p [mm] 0,99 1,16 1,59 

FONTE: Adaptado de INSTITUTOS LACTEC (2016). 
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As tensões dinâmicas têm origem na ação dos ventos sobre os cabos em 

uma LT. Assim, nos ensaios de fadiga, elas simulam as vibrações eólicas às quais o 

cabo estaria sujeito frente às duas condições de tração. 

Para um mesmo nível de tensão média, quanto maior é a tensão dinâmica 

maior será a amplitude de deslocamento vertical medida a 89mm do grampo de 

suspensão. Devido a isto, e para preservar as amostras ensaiadas, utilizando a 

EQUAÇÃO 26, valores diferentes de tensão dinâmica foram aplicados para cada um 

dos níveis de TEDS ensaiados. 

Desta forma, pode-se observar a proporcionalidade direta entre a tensão 

média e a constante pc e, consequentemente, entre a tensão dinâmica e a constante 

K. A rigidez à flexão é o parâmetro que define, basicamente, a característica de 

flexão do cabo quando submetido aos níveis diferentes de tensão dinâmica. 

 

5.2.1 Ensaio do cabo AAAC/1120 823MCM com TEDS em 22% da RMC 

 

Para este ensaio são definidos os seguintes parâmetros: 

 Tração na amostra: 20,20kN (22% da RMC); 

 Vão ativo da bancada: 30m; 

 Distância “x” ao longo do cabo entre o último ponto de contato entre o cabo e 

o grampo de suspensão e o ponto de medição da amplitude de vibração do 

cabo: 89mm; 

 Constante A para o cálculo da SBL (fornecida pelo CIGRE): 450; 

 Constante b para o cálculo da SBL (fornecida pelo CIGRE): -0,2. 

 

A TABELA 24 apresenta o número de ciclos necessário para o rompimento 

de três fios das amostras em função da tensão dinâmica. 

 

TABELA 24 – PARÂMETROS OBTIDOS NO ENSAIO COM TRAÇÃO 22% DA RMC 

σad [MPa] 28 30 30 35 35 48 48 53 

Yp-p [mm] 0,93 0,99 0,99 1,16 1,16 1,59 1,59 1,76 

N [10
6
 ciclos] 2,51 2,62 2,90 1,82 1,64 1,00 0,72 0,75 

FONTE: Adaptado de INSTITUTOS LACTEC (2016). 

 

Conforme se aumenta o valor da tensão dinâmica (σad), ocorre o aumento da 

amplitude (Yp-p) e, consequentemente, a redução do número de ciclos necessário 

para o rompimento do cabo. Neste caso o cabo ensaiado está em uma condição de 
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tensionamento elevado (22% da RMC) o que provoca maior aproximação entre os 

fios de alumínio e consequentemente maior atrito entre os mesmos, acelerando o 

processo de fadiga diante das vibrações simuladas através dos valores de σad 

aplicados. 

A FIGURA 38 apresenta a curva S-N obtida a partir dos dados experimentais 

e também a curva SBL obtida pela aplicação da EQUAÇÃO 32. Salienta-se que a 

curva SBL também se trata de uma curva S-N, porém é um parâmetro definido pelo 

Cigré e, de forma conservadora, considera que todo o cabo tensionado abaixo de 

seus limites teoricamente possui vida infinita. Esta curva é única e é aplicada em 

todos os ensaios de fadiga. O ajuste da curva S-N aos pontos experimentais 

levantados é feito através do método dos mínimos quadrados, fornecendo os 

coeficientes A e b da curva S-N do cabo ensaiado, tendo sido obtidos os valores de 

17781,1 e -0,432806, respectivamente. 

 

FIGURA 38 – SBL E CURVA S-N LEVANTADA NO ENSAIO COM TEDS EM 22% DA RMC 

 

FONTE: INSTITUTOS LACTEC (2016). 

 

Para TEDS de 22% da RMC, a curva S-N obtida cruza a SBL em 

aproximadamente sete milhões de ciclos. Desta forma, frente aos valores de TEDS e 

σad aplicados, a vida útil da LT estaria limitada a este número de ciclos. Neste caso, 

trata-se de um nível de TEDS acima do usual (conforme norma NBR 5422) para 

cabos de liga de alumínio 1120 e, portanto, elevado. 
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Em função de a SBL ser uma curva conservadora, seria uma decisão segura 

aplicá-la como critério para estimativa de vida de uma LT, pois um número elevado 

de ciclos necessários para o rompimento do cabo significa uma vida longa à LT. Por 

outro lado o custo de implantação seria mais elevado, pois com os reduzidos valores 

de tração associados demandariam estruturas maiores e em maior número, o que 

não é desejável pelas empresas do setor. 

Apesar da necessidade de cada novo projeto de LT apresentar, no mínimo, 

vida útil de 30 anos em função do período de concessão determinado pela ANEEL, 

não há, de forma confiável uma estimativa média em anos para LTs, pois conforme o 

modelo de Miner (EQUAÇÃO 18) e o modelo de dano passivo (EQUAÇÃO 21) isto 

depende de um histórico de medições de amplitudes de deslocamento pico a pico do 

cabo condutor instalado, das tensões dinâmicas e médias associadas e do número 

de ciclos que ocorrem no período, devendo ser estudado caso a caso. 

Ocorre que o levantamento destes dados é difícil, pois necessita da 

instalação de equipamentos nas LTs que muitas vezes não possuem autorização do 

ONS ou do agente transmissor para isto, dado o risco de desligamento envolvido, 

inclusão de custos de manutenção e necessidade de um grande período de 

observação, da ordem de anos (PEREIRA DA SILVA, 2009). 

 

5.2.2 Ensaio do cabo AAAC/1120 823MCM com TEDS em 14% da RMC 

 

Da mesma forma que no ensaio com TEDS em 22% da RMC, para este 

ensaio são definidos os seguintes parâmetros: 

 Tração na amostra: 13,40kN (14% da RMC) 

 Vão ativo da bancada: 30m 

 Distância ao longo do cabo entre o último ponto de contato deste e o grampo 

de suspensão e o ponto de medição da amplitude de vibração: 89mm 

 Constante A para o cálculo da SBL (fornecida pela CIGRE): 450 

 Constante b para o cálculo da SBL (fornecida pela CIGRE): -0,2 

 

A TABELA 25 apresenta o número de ciclos necessário para o rompimento 

de três fios das amostras em função da tensão dinâmica aplicada. 
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TABELA 25 – PARÂMETROS OBTIDOS NO ENSAIO COM TRAÇÃO 14% DA RMC 

σad [MPa] 31 31 31 35 35 35 39 39 

Yp-p [mm] 1,15 1,15 1,15 1,30 1,30 1,30 1,45 1,45 

N [10
6
 ciclos] 2,70 2,32 2,81 1,99 1,71 2,19 1,51 1,49 

FONTE: Adaptado de INSTITUTOS LACTEC (2016). 

 

Neste ensaio nota-se também que o número de ciclos necessário para o 

rompimento do cabo diminui à medida que se aumenta o valor de σad. Porém os 

valores de Yp-p são superiores aos do ensaio com TEDS em 22% da RMC até a 

tensão dinâmica de 35MPa concluindo-se, em um primeiro momento, que o cabo 

ensaiado necessitaria menor quantidade de ciclos para romper. 

Ressalta-se que o cabo está sob uma TEDS de 14% da RMC, portanto 8% 

inferior à tração do ensaio com TEDS em 22% da RMC. Isto reforça a hipótese de que 

os fios de alumínio, neste caso, possuem menor contato entre si, diminuindo o atrito 

e evitando a fadiga. Percebe-se, neste momento, que o fator determinante para o 

rompimento do cabo trata-se das tensões média e dinâmica aplicadas. 

A FIGURA 39 apresenta a curva a curva SBL do Cigré e a curva S-N 

ajustada a partir dos dados experimentais. O ajuste da curva aos pontos levantados 

fornece os coeficientes A e b da curva S-N do cabo, tendo sido obtidos os valores de 

7392,80 e -0,369677, respectivamente. 

 

FIGURA 39 – SBL E CURVA S-N LEVANTADA NO ENSAIO COM TEDS EM 14% DA RMC 

 

FONTE: INSTITUTOS LACTEC (2016). 
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Em comparação aos resultados do ensaio com TEDS em 22% da RMC, a 

curva S-N obtida com TEDS em 14% da RMC apresenta uma inclinação menos 

acentuada. Neste caso, estima-se que o nº de ciclos, para a ocorrência do 

rompimento do cabo, ultrapasse os 10 milhões de ciclos. Pode-se afirmar então que 

quanto maior é a TEDS aplicada, menor será a resistência à fadiga do cabo.  

Neste ensaio, TEDS está abaixo do que apresenta a norma NBR 5422 e, em 

função de demandar maior número de estruturas e em maiores alturas (maior 

flecha), dificilmente será considerado em projetos futuros de LTs. 

 

5.2.3 Ensaio do cabo ACSR TERN 795 MCM com TEDS em 18% da RMC 

 

O cabo ACSR TERN 795MCM é um cabo condutor amplamente conhecido e 

utilizado em LTs, sendo equivalente ao cabo AAAC liga 1120 bitola 823MCM. A 

TABELA 26 apresenta comparativamente as características de ambos os cabos. 

 

TABELA 26 – CARACTERÍSTICAS DOS CABOS AAAC/1120-823 MCM E ACSR TERN 795 MCM 

Material Nº de fios Seção do 
cabo [mm

2
] 

Massa unit 
[kg/m] 

Ø do cabo 
[mm] 

RMC 
[kN] 

Ampacidade 
[A] 

AL 1120 37 417,42 1,14 26,53 91,20 935 

AL 1350 45 (Al) x 7 (aço) 431,60 1,34 27,07 98,20 993 

FONTE: O autor (2016). 

 

Desta forma, para o estudo de vida à fadiga do cabo AAAC liga 1120 bitola 

823MCM é válida a comparação entre ambos através de suas curvas SBL. Assim, 

realiza-se o ensaio de fadiga para o cabo condutor ACSR TERN 795MCM a um nível 

de tração equivalente de 18% de sua RMC, valor este inferior ao recomendado pela 

NBR 5422, porém, equivalente ao nível de 22% da RMC aplicado aos cabos em liga 

de alumínio 1120. 

Os parâmetros para realização dos ensaios de fadiga para este cabo 

condutor são os seguintes: 

 Tração na amostra: 17,84kN (18% da RMC) 

 Vão ativo da bancada: 30m 

 Distância ao longo do cabo entre o último ponto de contato deste e o grampo 

de suspensão e o ponto de medição da amplitude de vibração: 89mm 

 Constante A para o cálculo da SBL (fornecida pela CIGRE): 450 

 Constante b para o cálculo da SBL (fornecida pela CIGRE): -0,2 
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A TABELA 27 apresenta o número de ciclos necessário para o rompimento 

de três fios das amostras em função da tensão dinâmica para o cabo ACSR TERN 

795 MCM. 

 

TABELA 27 – PARÂMETROS OBTIDOS NO ENSAIO DO CABO ACSR TERN 795 MCM 

σad [MPa] 51 51 51 58 58 67 67 

Yp-p [mm] 1,92 1,90 1,90 2,16 2,16 2,49 2,49 

N [10
6
 ciclos] 9,63 10,62 7,64 9,10 3,62 2,45 2,25 

FONTE: Adaptado de INSTITUTOS LACTEC (2015). 

 

A FIGURA 40 apresenta a curva a curva SBL do Cigré e a curva S-N 

ajustada a partir dos dados experimentais para o cabo ACSR TERN 795MCM. 

 

FIGURA 40 – SAFE BORDER LINE (SBL) E CURVA S-N LEVANTADA NO ENSAIO 

 

FONTE: INSTITUTOS LACTEC (2015). 

 

O ajuste da curva aos pontos experimentais fornece os coeficientes A e b da 

curva S-N do cabo, tendo sido obtidos os valores de 680,578 e -0,159531, 

respectivamente. A curva S-N obtida neste ensaio demonstra sua alta resistência à 

fadiga, conforme já esperado para este cabo condutor. 

Quando a liga de alumínio 1120 é comparada à 1350 utilizada para a 

confecção de cabos condutores ACSR tradicionais (cabos com alma de aço), nota-

se o fato de que sua resistência à fadiga é inferior àquela apresentada pelos cabos 

com alma de aço. Comparando-se as FIGURAS 38 e 39 à FIGURA 40, conclui-se 
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que enquanto o cabo AAAC/1120 823MCM, em seu maior nível de TEDS ensaiado, 

necessitou aproximadamente 7 milhões de ciclos para ocorrer o rompimento, para o 

cabo ACSR TERN 795MCM, em uma tração 4% menor, estima-se ter sido 

necessário mais de 1 bilhão de ciclos para a fadiga. Muito embora isto evidencie a 

real redução de durabilidade do cabo liga 1120 em comparação aos tradicionais 

ACSR, ainda assim sua vida útil pode ser considerada elevada frente aos 

parâmetros de ensaio. 

A confiabilidade nos resultados justifica-se em função de que as curvas S-N 

obtidas desconsideraram o uso de amortecedores. Em novas LTs, o uso de um 

sistema de amortecimento devidamente dimensionado e instalado, se necessário, 

fará com que o cabo condutor AAAC/1120 823MCM apresente fadiga frente a um 

número de ciclos de vibração provavelmente maior do que os verificados nos 

ensaios aqui descritos. 

 

5.3 COMPARAÇÃO ENTRE CRITÉRIOS PARA PROJETO DE LT: EDS E H/w 

 

De acordo com o critério EDS definido pela norma NBR 5422, para cada 

nível de TEDS aplicado, há um valor correspondente de tensão média (σm ou T0), bem 

como um coeficiente de catenária (H/w) associado. 

O critério H/w, por sua vez, é analisado sob o ponto de vista da tração 

horizontal (T0) na condição da temperatura média do mês mais frio do ano, conforme 

definição do CIGRÉ. Esta tração origina-se na decomposição de forças da tração 

axial (TEDS) aplicada ao cabo. 

Para que seja possível a comparação entre os critérios H/w e EDS é 

necessário determinar para cada TEDS de ensaio a 20°C, através da equação de 

mudança de estado, os valores equivalentes na condição de temperatura média do 

mês mais frio do ano, isto é, a uma temperatura de 8,5°C. É importante lembrar que 

esta temperatura é definida como a média dos últimos dez anos para a cidade de 

Curitiba, com dados fornecidos pelo INMET. 

Cada valor de T0 encontrado deve ser interpretado como sendo a tração H 

do critério H/w. A razão entre H e o peso unitário (w) do cabo estabelece a constante 

de catenária (H/w) associada a cada nível de TEDS correspondente. Os valores de 

H/w são plotados no gráfico característico do critério, conforme é apresentado pela 

FIGURA 41. 
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FIGURA 41 – TRAÇÕES DE ENSAIO PLOTADAS NO GRÁFICO H/w 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Este gráfico, através de suas curvas, considera os diferentes ventos que 

podem incidir sobre os cabos de uma LT através da identificação dos quatro tipos de 

terreno prescritos pela norma NBR 5422, sendo: 

 Terreno A: Vastas extensões de água, áreas costeiras e planas ou desertos 

planos 

 Terreno B: Terreno aberto com poucos obstáculos, como várzeas, glebas 

cultivadas, com poucas árvores ou edificações 

 Terreno C: Terreno aberto com poucos obstáculos, como várzeas, glebas 

cultivadas, com poucas árvores ou edificações 

 Terreno D: Áreas urbanizadas, terreno com muitas árvores altas 

 

Lembra-se também, que para cada tipo de terreno há limites quanto a 

aplicação ou dispensa de amortecedores à LT. Assim, o critério considera que o 

cabo condutor está seguro sem o uso de amortecedores na área identificada como 

safe design zone – no damping. Na região indicada como safe design zone span-
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end damping o cabo condutor está seguro mediante a aplicação de um sistema de 

amortecimento. Por fim, na área denominada como special application zone sempre 

será necessário o estudo e aplicação de sistema especial de amortecimento para 

proteção do cabo condutor. 

Desta forma, ainda a respeito da FIGURA 41, verificam-se as duas regiões 

gráficas segundo a necessidade ou não do uso de amortecedores em que se 

localizam os valores definidos de H/w, (pontos A e B) atrelados aos níveis de TEDS, 

aplicados nos ensaios de fadiga. Embora se referenciem à temperatura média do 

mês mais frio do ano, pela definição do critério, equivalem a TEDS de 14% e 22% da 

RMC, respectivamente. 

A constante de catenária é analisada em conjunto com os valores 

associados ao comprimento real do vão regulador (LR), ao diâmetro do cabo 

condutor e a seu peso unitário através da relação LRD/m. Como o comprimento do 

vão ativo da bancada é igual a 30m, é determinado o respectivo comprimento real 

(LR) do vão ensaiado. A TABELA 28 apresenta os valores da relação LRD/m 

determinados nos ensaios de fadiga. 

 

TABELA 28 – PARÂMETROS LD/m PARA CADA VALOR DE H/w DO CABO ENSAIADO 

Tração % da RMC TEDS [kN] σm [Mpa] H [kgf] H/w [m] LR [m] LRD/m 
[m

3
/kg] 

14 13,40 32,00 1978,84 1691,13 30,0003 0,70 

22 20,20 48,50 2682,79 2361,91 30,0002 0,70 

FONTE: Adaptado de INSTITUTOS LACTEC (2016). 

 

Em LTs reais os vãos reguladores são da ordem de 200m ou mais, 

superiores ao considerado no ensaio. Assim, para análise, determinam-se outros 

pontos no gráfico do critério H/w para os mesmos níveis de TEDS considerados (TEDS 

manteve-se constante), sem prejudicar assim os resultados dos ensaios de fadiga 

considerando-se, no caso, um vão regulador real e igual a 233m. A TABELA 29 

apresenta os valores de H/w e LRD/m correspondente este cenário. Os valores 

determinados para H estão corrigidos para a temperatura de 8,5°C. 

 

TABELA 29 – PARÂMETROS LD/m PARA CASO REAL DA LT EXPERIMENTAL 

Tração % da RMC TEDS [kN] σm [Mpa] H [kgf] à 
8,5°C 

H/w [m] L [m] LRD/m 
[m

3
/kg] 

14 13,40 32,00 1436,35 1203,57 233,32 5,48 

22 20,20 48,50 2286,63 2008,43 233,13 5,48 

FONTE: Adaptado de INSTITUTOS LACTEC (2016). 
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A FIGURA 42 apresenta os pontos (A e B) correspondentes no diagrama do 

critério H/w considerando o caso do vão regulador real de 233m citado. Os valores 

de H/w associados a cada TEDS norteiam a análise da fadiga através do critério H/w. 

 

FIGURA 42 – TRAÇÕES DE ENSAIO PLOTADAS NO H/w: CASO REAL DE LT EXPERIMENTAL 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Outro fator importante associado ao critério H/w é que T0 deve ser 

considerada na condição inicial de instalação, ou seja, sem o efeito do creep. 

Entende-se aqui como creep o efeito da fluência do cabo (acomodação) após sua 

instalação. Este é um parâmetro conservativo do critério H/w quando comparado ao 

critério EDS, pois neste último TEDS para instalação é considerada com o efeito do 

creep. 

Desta forma, o termo conservativo atribuído ao critério H/w é válido, uma vez 

que considerando o cabo em sua condição inicial, após o passar do tempo ocorrerá 

a fluência do cabo, impondo uma redução ao valor de T0 associada e 

consequentemente reduzindo os efeitos das vibrações eólicas, conforme visto nos 
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ensaios de fadiga. No critério EDS o cabo condutor já é instalado na condição de 

creep e por isto não ocorrerá esta redução de tração após a instalação. 

Recordando a premissa de que para toda TEDS considerada pelo critério EDS 

obtêm-se um valor equivalente a T0 na temperatura específica de 8,5°C no critério 

H/w e, de posse dos resultados dos ensaios realizados e da observação do gráfico 

H/w, conclui-se que os projetos de LTs podem ser abordados e desenvolvidos 

levando em consideração a vida útil do cabo condutor, através de três critérios 

distintos, sendo: 

 Critério de tração EDS (tradicional – NBR 5422) 

 Critério de H/w e vão regulador constantes 

 Critério de H/w constante e vão regulador variável 

 

5.3.1 Critério de tração EDS 

Este critério atualmente é utilizado na maior parte dos projetos de LTs. Parte 

da premissa que ao longo dos vãos que compõe os tramos de uma LT, a tração axial 

(TEDS) é constante e a esta se aplicam os limites prescritos pela norma NBR 5422, 

de acordo com cada tipo de cabo condutor, podendo ser dispensado ou não o uso 

de amortecedores. Neste caso com TEDS constante, o valor de T0 é considerado 

variável. 

Assim, com o auxílio do software PLS-Cadd para agilizar os cálculos 

matemáticos envolvidos, plotam-se as curvas características do cabo condutor 

AAAC/1120 823MCM no gráfico H/w. Para isto é considerado um grupo de 15 

valores para vão regulador entre 200m e 900m. A temperatura EDS considerada é 

20°C e TEDS definida como sendo 18% da RMC, conforme limite prescrito pela norma 

NBR 5422 para cabos condutores de alumínio liga. A TABELA 30 apresenta os 

valores simulados. 
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TABELA 30 – PARÂMETROS OBTIDOS PARA O CABO AAAC/1120 823 MCM – 18% RMC 

 
TEMPEDS 20°C (TEDS = 18% RMC) TEMPS/CREEP 8,5°C 

Vão regulador 
(L) [m] 

TAXIAL 
S/CREEP 

[kgf] 

TAXIAL 
C/CREEP 

[kgf] 

T0 C/CREEP 
[kgf] 

T0 INICIAL 
[kgf] 

H/w [m] LR [m] 
LRD/m 
[m

3
/kg] 

200 2451,00 1713,00 1709,00 2873,00 2548,00 200,05 4,697 

250 2228,00 1713,00 1707,00 2522,00 2237,00 250,13 5,873 

300 2077,00 1713,00 1704,00 2275,00 2018,00 300,28 7,050 

350 1980,00 1713,00 1701,00 2112,00 1873,00 350,51 8,229 

400 1916,00 1713,00 1698,00 2005,00 1778,00 400,85 9,411 

450 1871,00 1713,00 1694,00 1931,00 1712,00 451,30 10,596 

500 1839,00 1713,00 1690,00 1877,00 1665,00 501,89 11,783 

550 1816,00 1713,00 1685,00 1837,00 1629,00 552,62 12,974 

600 1798,00 1713,00 1679,00 1805,00 1601,00 603,53 14,170 

650 1784,00 1713,00 1673,00 1778,00 1577,00 654,62 15,369 

700 1773,00 1713,00 1667,00 1756,00 1557,00 705,92 16,573 

750 1764,00 1713,00 1660,00 1736,00 1540,00 757,45 17,783 

800 1757,00 1713,00 1653,00 1718,00 1524,00 809,23 18,999 

850 1751,00 1713,00 1645,00 1702,00 1510,00 861,28 20,221 

900 1746,00 1713,00 1636,00 1686,00 1496,00 913,64 21,450 

FONTE: O autor (2016). 

 

Nota-se que, conforme o critério EDS, o valor de TEDS (com creep), 

permanece constante, em 1713,00kgf, diante da variação dos valores de vão 

regulador. O mesmo não ocorre para TEDS na condição inicial de instalação do cabo 

(sem creep), pois até a ocorrência da fluência do cabo, haverá a alteração do 

comprimento deste. 

Através da equação de mudança de estado foram obtidos os valores de T0 

(sem creep), equivalentes à temperatura de 8,5°C, variáveis com os diferentes 

valores de vão regulador. A relação inversamente proporcional entre T0 e vão 

regulador (L) ocorre em função de que TEDS permanece constante (FIGURA 37). 

Os valores da constante de catenária (H/w) são obtidos através da razão 

entre a tração horizontal (T0) à 8,5°C e o peso (w) do cabo por unidade de 

comprimento. Devido à variação de T0, todos os vãos reguladores possuem um valor 

correspondente de H/w. Devido à fluência há também a variação nos valores do 

comprimento real (LR) de vão regulador e a consequente alteração de valores para o 

parâmetro LRD/m. Na FIGURA 43 plotam-se os valores de T0 e LRD/m à temperatura 

de 8,5°C no gráfico H/w, para cada valor de LRD/m, que permite verificar a real 

variação de T0 para o valor de TEDS constante em 18% da RMC. 
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FIGURA 43 – CURVA EQUIVALENTE DO CABO AAAC/1120 823 MCM – 18% RMC A 8,5°C 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

A partir disto, para uma LT projetada através do critério EDS, pode-se 

concluir que a vida útil do cabo condutor possui diferentes expectativas devido à 

variação de T0 nos tramos que compõe a LT (H/w variável). Conforme visto nos 

ensaios de fadiga, com o aumento de T0 diminuiu o número de ciclos de vibração 

para a ocorrência do rompimento do cabo. Na FIGURA 43, esta análise pode ser 

feita pela variação de H/w, ou seja, quanto maior a constante de catenária, menor 

tenderá a ser o número de ciclos de vibração para ocorrer o rompimento do cabo. 

Do ponto de vista da integridade do cabo condutor, expectativas diferentes 

de vida útil em uma mesma LT são indesejáveis à sua confiabilidade. As TABELAS 

31, 32, 33 e 34 apresentam os valores obtidos para a plotagem das demais curvas 

do cabo ensaiado considerando as trações de 19%, 20%, 21% e 22% da RMC. 

Ainda, através da análise da FIGURA 43 nota-se que há uma divergência 

entre os critérios EDS e H/w. A curva correspondente à tração EDS de 18% da RMC 

encontra-se em sua maior parte em uma região gráfica em que é necessário o uso 

de amortecedores, região denominada como safe design zone – span-end damping. 

Nesta situação, o critério H/w sugere o uso de amortecedores para a proteção 
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efetiva do cabo frente ao efeito das vibrações eólicas. Por outro lado, a norma NBR 

5422 prescreve que para cabos de alumínio liga 1120, neste nível de tração EDS, 

pode-se abrir mão do uso de amortecedores. 

Este fato evidencia o conservadorismo do critério H/w embasando, ao 

mesmo tempo, a segurança dos resultados alcançados nos ensaios e a sua própria 

aplicação em novas LTs utilizando nível de tração acima do valor EDS prescrito pela 

norma NBR 5422, minimamente no que tange ao cabo condutor AAAC/1120 

823MCM. 

 

TABELA 31 – PARÂMETROS OBTIDOS PARA O CABO AAAC/1120 823 MCM – 19% RMC 

 
TEMPEDS 20°C (TEDS = 19% RMC) TEMPS/CREEP 8,5°C 

Vão regulador 
(L) [m] 

TAXIAL 
S/CREEP 

[kgf] 

TAXIAL 
C/CREEP 

[kgf] 

T0 C/CREEP 
[kgf] 

T0 INICIAL 
[kgf] 

H/w [m] LR [m] 
LRD/m 
[m

3
/kg] 

200 2662,00 1808,00 1804,00 3113,00 2762,00 200,04 4,697 

250 2424,00 1808,00 1803,00 2762,00 2450,00 250,11 5,872 

300 2251,00 1808,00 1800,00 2486,00 2205,00 300,23 7,049 

350 2136,00 1808,00 1797,00 2297,00 2037,00 350,43 8,227 

400 2058,00 1808,00 1794,00 2169,00 1924,00 400,72 9,408 

450 2003,00 1808,00 1790,00 2080,00 1845,00 451,12 10,591 

500 1964,00 1808,00 1786,00 2016,00 1788,00 501,64 11,777 

550 1935,00 1808,00 1781,00 1967,00 1745,00 552,29 12,967 

600 1913,00 1808,00 1776,00 1930,00 1712,00 603,09 14,159 

650 1896,00 1808,00 1771,00 1899,00 1685,00 654,05 15,356 

700 1883,00 1808,00 1765,00 1874,00 1662,00 705,20 16,557 

750 1872,00 1808,00 1758,00 1851,00 1642,00 756,55 17,762 

800 1863,00 1808,00 1751,00 1832,00 1625,00 808,12 18,973 

850 1856,00 1808,00 1744,00 1814,00 1619,00 859,93 20,189 

900 1850,00 1808,00 1736,00 1797,00 1594,00 912,01 21,412 

FONTE: O autor (2016). 

 

Na TABELA 31 o valor de TEDS corresponde a 19% da RMC e pode-se notar 

que, com o aumento do valor do vão regulador, os valores de T0 diminuem. De 

acordo com o critério EDS, o valor de TEDS permanece constante como esperado. O 

mesmo pode ser observado na TABELA 32, apesar da elevação de TEDS para 20% 

da RMC. 
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TABELA 32 – PARÂMETROS OBTIDOS PARA O CABO AAAC/1120 823 MCM – 20% RMC 

 
TEMPEDS 20°C (TEDS = 20% RMC) TEMPS/CREEP 8,5°C 

Vão regulador 
(L) [m] 

TAXIAL 
S/CREEP 

[kgf] 

TAXIAL 
C/CREEP 

[kgf] 

T0 C/CREEP 
[kgf] 

T0 INICIAL 
[kgf] 

H/w [m] LR [m] 
LRD/m 
[m

3
/kg] 

200 2875,00 1903,00 1899,00 3352,00 2973,00 200,04 4,696 

250 2622,00 1903,00 1897,00 2996,00 2658,00 250,09 5,872 

300 2432,00 1903,00 1895,00 2706,00 2400,00 300,20 7,048 

350 2300,00 1903,00 1893,00 2492,00 2211,00 350,37 8,226 

400 2207,00 1903,00 1890,00 2342,00 2077,00 400,62 9,406 

450 2141,00 1903,00 1886,00 2237,00 1984,00 450,97 10,588 

500 2094,00 1903,00 1882,00 2161,00 1917,00 501,42 11,772 

550 2059,00 1903,00 1878,00 2103,00 1866,00 552,00 12,960 

600 2032,00 1903,00 1873,00 2059,00 1827,00 602,71 14,150 

650 2012,00 1903,00 1868,00 2024,00 1795,00 653,57 15,344 

700 1995,00 1903,00 1862,00 1994,00 1769,00 704,59 16,542 

750 1982,00 1903,00 1856,00 1969,00 1747,00 755,79 17,744 

800 1971,00 1903,00 1849,00 1947,00 1727,00 807,19 18,951 

850 1963,00 1903,00 1842,00 1928,00 1710,00 858,79 20,163 

900 1955,00 1903,00 1835,00 1910,00 1694,00 910,63 21,380 

FONTE: O autor (2016). 

 

Na TABELA 33 o valor de TEDS é de 21% da RMC. Os valores de T0 diminuem 

com o aumento do valor do vão regulador e TEDS permanece constante. 

 

TABELA 33 – PARÂMETROS OBTIDOS PARA O CABO AAAC/1120 823 MCM – 21% RMC 

 
TEMPEDS 20°C (TEDS = 21% RMC) TEMPS/CREEP 8,5°C 

Vão regulador 
(L) [m] 

TAXIAL 
S/CREEP 

[kgf] 

TAXIAL 
C/CREEP 

[kgf] 

T0 C/CREEP 
[kgf] 

T0 INICIAL 
[kgf] 

H/w [m] LR [m] 
LRD/m 
[m

3
/kg] 

200 3085,00 1998,00 1995,00 3583,00 3178,00 200,03 4,696 

250 2828,00 1998,00 1993,00 3236,00 2870,00 250,08 5,871 

300 2621,00 1998,00 1990,00 2930,00 2599,00 300,17 7,047 

350 2470,00 1998,00 1989,00 2697,00 2393,00 350,31 8,225 

400 2363,00 1998,00 1986,00 2524,00 2239,00 400,53 9,404 

450 2285,00 1998,00 1982,00 2403,00 2131,00 450,84 10,585 

500 2228,00 1998,00 1978,00 2312,00 2051,00 501,24 11,768 

550 2186,00 1998,00 1974,00 2245,00 1991,00 551,76 12,954 

600 2154,00 1999,00 1970,00 2193,00 1946,00 602,39 14,143 

650 2130,00 1998,00 1965,00 2152,00 1909,00 653,16 15,335 

700 2110,00 1998,00 1959,00 2118,00 1879,00 704,07 16,530 

750 2094,00 1998,00 1953,00 2090,00 1854,00 755,14 17,729 

800 2081,00 1998,00 1947,00 2065,00 1832,00 806,39 18,932 

850 2071,00 1998,00 1940,00 2043,00 1813,00 857,83 20,140 

900 2062,00 1998,00 1933,00 2024,00 1795,00 909,47 21,352 

FONTE: O autor (2016). 

 

Na TABELA 34 o valor de TEDS corresponde a 22% da RMC e, como nos 

casos anteriores, com o aumento dos valores de vão regulador os valores de T0 

diminuem e TEDS permanece constante. 
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TABELA 34 – PARÂMETROS OBTIDOS PARA O CABO AAAC/1120 823 MCM – 22% RMC 

 
TEMPEDS 20°C (TEDS = 22% RMC) TEMPS/CREEP 8,5°C 

Vão regulador 
(L) [m] 

TAXIAL 
S/CREEP 

[kgf] 

TAXIAL 
C/CREEP 

[kgf] 

T0 C/CREEP 
[kgf] 

T0 INICIAL 
[kgf] 

H/w [m] LR [m] 
LRD/m 
[m

3
/kg] 

200 3292,00 2094,00 2090,00 3804,00 3374,00 200,03 4,696 

250 3036,00 2094,00 2087,00 3473,00 3080,00 250,07 5,871 

300 2818,00 2094,00 2086,00 3163,00 2806,00 300,14 7,047 

350 2649,00 2094,00 2084,00 2909,00 2580,00 350,27 8,224 

400 2525,00 2094,00 2081,00 2717,00 2410,00 400,46 9,402 

450 2435,00 2094,00 2078,00 2576,00 2285,00 450,73 10,582 

500 2369,00 2094,00 2075,00 2472,00 2192,00 501,09 11,764 

550 2319,00 2094,00 2071,00 2394,00 2123,00 551,54 12,949 

600 2281,00 2094,00 2066,00 2333,00 2070,00 602,11 14,136 

650 2251,00 2094,00 2061,00 2285,00 2027,00 652,80 15,326 

700 2228,00 2094,00 2056,00 2247,00 1993,00 703,61 16,519 

750 2209,00 2094,00 2050,00 2214,00 1964,00 754,58 17,716 

800 2194,00 2094,00 2045,00 2186,00 1939,00 805,70 18,916 

850 2181,00 2094,00 2038,00 2162,00 1917,00 856,99 20,120 

900 2170,00 2094,00 2031,00 2140,00 1898,00 908,47 21,329 

FONTE: O autor (2016). 

 

A FIGURA 44 apresenta as curvas do cabo condutor AAAC/1120 823MCM 

segundo os valores de T0 à 8,5°C equivalentes aos níveis de TEDS entre 18% à 22% 

da RMC, plotadas sobre o gráfico H/w. Evidenciam-se não só diferentes expectativas 

de vida para o cabo condutor em uma mesma LT para um mesmo valor de TEDS 

como também tal expectativa diminui com o sua elevação. 

De acordo com a consideração conservadora do critério H/w de que vãos 

muito extensos, não necessariamente reguladores, historicamente apresentam 

problemas com vibrações eólicas, a variação do parâmetro LRD/m é significativa 

apenas para valores acima de 15m3/kg. Para o cabo ensaiado isto significa um 

comprimento de vão regulador da ordem de 630m. Esta consideração embasa-se no 

fato de que até este patamar o auto amortecimento do cabo é suficiente para 

suportar o efeito das vibrações eólicas, desde que seja complementado por um 

sistema de amortecimento simples. 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

FIGURA 44 – CURVA EQUIVALENTE DO CABO AAAC/1120 823 MCM – 18% A 22% RMC À 8,5°C 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

A presente análise corrobora esta consideração tornando-se ainda mais 

conservadora em função de que as curvas plotadas na FIGURA 44 estão na 

condição dos ensaios realizados, isto é, desconsidera o uso de amortecedores, pois 

os mesmos não foram aplicados nos ensaios. A aplicação de amortecedores em LTs 

reais, segundo recomenda a área gráfica limitada por LRD/m em 15m3/kg, e pelas 

respectivas curvas de terreno (A, B, C, D), faz com que o cabo condutor tenha sua 

vida útil preservada. 

 

5.3.2 Critério de H/w e vão regulador constantes 

Aplicar H/w constante ao cabo condutor implica em T0 constante. Junto a 

isto e, considerando um único valor de vão regulador, isto é, LRD/m constante, tem-

se T0 e TEDS constantes para toda a extensão de uma determinada LT.  

Esta condição permite considerar a vida útil do cabo condutor uniforme em 

toda extensão de uma LT. A FIGURA 45 apresenta um exemplo disto considerando, 

como exemplo, TEDS em 20% da RMC, e T0 equivalente a 8,5°C, aplicada ao cabo 

AAAC/1120 823MCM, H/w igual a 1917m e vão regulador de 500m. 
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FIGURA 45 – CRITÉRIO H/w E VAO REGURADOR CONSTANTES – 20% RMC À 8,5°C 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Através dos ensaios de fadiga verifica-se que o rompimento do cabo ocorre 

para quantidades de ciclos de vibração variáveis, em função da aplicação de 

diferentes tensões dinâmicas, mesmo para um único valor de TEDS. Conclui-se, 

então, que a uniformidade citada se estabelece em função apenas de T0 constante, 

uma vez que não há controle sobre os valores de tensão dinâmica oriundos dos 

diferentes ventos que incidem sobre o cabo. Assim, como ao longo de uma LT 

podem ocorrer tensões dinâmicas diversas em regiões diferentes desta, haverá a 

diversidade de expectativa de vida útil do cabo condutor de forma reduzida. 

À primeira vista o critério em pauta seria a condição ideal para garantir a 

vida útil do cabo condutor, porém limitar o projeto de uma LT a um único valor de 

vão regulador significa aumentar seu custo de implantação devido ao aumento da 

quantidade de estruturas necessárias. Terrenos com relevo acidentado, travessias 

de grandes vales ou rios de grande porte certamente limitariam a aplicação de um 

vão regulador constante, mesmo tratando-se de vãos isolados. A FIGURA 46 ilustra 

este aspecto com um exemplo real através do vão de 1000m necessário para a 

travessia do leito do rio Tibagi, na cidade de Cruzeiro do Sul/PR. 
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FIGURA 46 – CASO DE LT REAL: TRAVESSIA DO RIO TIBAGI 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Neste caso, o vão regulador é de 794m e, qualquer valor inferior de vão 

regulador nesta LT desfiguraria o critério de H/w e vão regulador constantes. Ainda 

que o vão de 1000m fosse considerado como isolado, esta situação continuaria 

inalterada. Para não desfigurar o critério, todos os demais vãos reguladores desta LT 

deveriam ser iguais a 794m, aumentando os custos do empreendimento. Esta 

condição é determinante para o descarte da hipótese de utilização deste critério para 

projetos de novas LTs. 

As considerações feitas anteriormente com relação ao limite de LRD/m em 

15m3/kg, para dispensa ou uso de amortecedores, e a diminuição da vida útil do 

cabo condutor com níveis superiores de TEDS, também são válidas para a 

consideração do critério de H/w e LRD/m constantes. 

 

5.3.3 Critério de H/w constante e vão regulador variável 

Nesta hipótese, a relação H/w mantida constante implica novamente em T0 

constante. Ocorre que, embora haja variação no comprimento dos vãos reguladores, 

dado pelo parâmetro LRD/m, e que isto não impacte na fadiga do cabo condutor, 
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considerando o limite conservador do critério H/w em 15m3/kg e o uso de 

amortecedores, tem-se diferentes valores de TEDS em uma mesma LT. 

A FIGURA 47 ilustra esta condição, apresentando como exemplo, a 

plotagem da curva do cabo AAAC/1120 823MCM considerando inicialmente o 

critério de tração EDS igual a 18% da RMC e T0 equivalente a 8,5°C, com razão H/w 

constante e equivalente a 1600m. 

 

FIGURA 47 – CRITÉRIO H/w CONSTANTE E VAO REGURADOR VARIÁVEL – 18% RMC À 8,5°C 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

A observação das curvas da FIGURA 47 revela a ocorrência de diferentes 

TEDS para uma relação H/w constante. Como exemplo, tomando-se um vão 

regulador igual a 450m, obtém-se LRD/m igual a 10,60m e uma TEDS de 18% da 

RMC a 20°C. Mantendo constante H/w, conforme o critério em pauta, e alterando o 

vão regulador para 600m, obtém-se LRD/m igual a 14,10m e uma TEDS de 19% da 

RMC a 20°C. 

Para considerar o critério H/w e seu conservadorismo, avaliando 

seguramente a vida à fadiga do cabo condutor AAAC/1120 823MCM, sugere-se 
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neste trabalho de dissertação limitar os valores de TEDS e dos vãos reguladores na 

área indicada nas figuras 48 a 51. 

Para a FIGURA 48, considera-se uma LT a ser projetada e instalada em 

uma região cujo terreno é do tipo A. A tração mínima a ser utilizada está conforme 

prescreve a NBR 5422 para o critério EDS (18% da RMC). É considerado o uso de 

um sistema de amortecimento para proteção do cabo contra vibrações eólicas. 

 

FIGURA 48 – LT CONSIDERADA EM TERRENO TIPO A: LIMITES DE H/w E VÃO REGULADOR 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Nota-se que a partir de TEDS em 18% da RMC, valores de vão regulador 

entre 300m e 600m podem-se considerar seguros de acordo com o critério H/w, 

desde que seja utilizado sistema de amortecimento, podendo-se aumentar estes 

vãos até o limite de 630m ou TEDS igual a 20% da RMC, o que ocorrer primeiro. 

Para a FIGURA 49, o terreno considerado é tipo B, a tração mínima 

permanece em 18% da RMC, há novamente a consideração do uso de sistema de 

amortecimento. 

 

Safe design 

zone 

No damping 

Safe design 

zone 

Span-end 

damping 

Special 

application 

zone 

Área sugerida 

para proteção 

do cabo 



118 

 

FIGURA 49 – LT CONSIDERADA EM TERRENO TIPO B: LIMITES DE H/w E VÃO REGULADOR 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Partindo-se de TEDS em 18% da RMC, de acordo com o critério H/w, valores 

de vão regulador entre 250m e 600m podem-se considerar seguros desde que seja 

utilizado sistema de amortecimento. O vão regulador pode se aumentado até o limite 

de 630m ou até que o valor de TEDS seja igual a 21% da RMC, o que ocorrer 

primeiro. 

Para a FIGURA 50, o terreno considerado é tipo C, a tração mínima é 

novamente 18% da RMC, há a consideração do uso de amortecedores e os valores 

máximos de norma para temperatura mínima e vento máximo são mantidos em 

função de TEDS máxima ser igual a 22% da RMC. 
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FIGURA 50 – LT CONSIDERADA EM TERRENO TIPO C: LIMITES DE H/w E VÃO REGULADOR 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Novamente, partindo-se de TEDS em 18% da RMC e, de acordo com o 

critério H/w, valores de vão regulador entre 230m e 600m podem-se considerar 

seguros desde que seja utilizado sistema de amortecimento. O vão regulador pode 

se aumentado até o limite de 630m ou até que o valor de TEDS seja igual a 22% da 

RMC, o que ocorrer primeiro. Para a FIGURA 51, o terreno considerado é tipo D, a 

tração mínima é 18% da RMC e considera-se o uso de amortecedores. 

Considerando TEDS em 18% da RMC e, novamente de acordo com o critério 

H/w, valores de vão regulador entre 200m e 600m podem-se considerar seguros 

desde que seja utilizado sistema de amortecimento. O vão regulador pode se 

aumentado até o limite de 630m ou até que o valor de TEDS seja igual a 22% da 

RMC, o que ocorrer primeiro. 
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FIGURA 51 – LT CONSIDERADA EM TERRENO TIPO D: LIMITES DE H/w E VÃO REGULADOR 

 

FONTE: O autor (2016). 

 

Com isto, novamente pode-se considerar uma uniformidade a vida à fadiga 

do cabo condutor em função da característica constante de T0, porém como não há 

controle sobre os valores de tensão dinâmica causada pelos ventos. Haverá 

diversidade na expectativa de vida útil do cabo condutor, porém reduzida. Salienta-

se, também, que os diferentes valores de TEDS que podem ocorrer, não 

comprometem o critério uma vez que T0 continua constante. 

Da mesma forma, a variação de comprimento do vão regulador e, 

consequentemente, da relação LRD/m não interfere na análise da vida à fadiga do 

cabo, conforme visto nos ensaios de fadiga. Esta afirmação é válida juntamente com 

a consideração conservadora do limite de LRD/m em 15m3/kg para o critério H/w. 

Estas características fazem com que seja possível sugerir que entre os três 

critérios apresentados o último torne-se a melhor alternativa para novos projetos de 

LT. Além de focar na preservação da vida à fadiga do cabo condutor, aumentando a 

segurança da instalação e a disponibilidade de transmissão de energia, tal critério 

não acarreta no aumento dos custos de instalação, pois não limita o vão regulador a 
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apenas um único valor, nem mesmo considera valores de trações reduzidas que 

causem o aumento do número de estruturas e de suas dimensões. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Através dos assuntos abordados na fundamentação teórica e revisão 

bibliográfica, tornou-se possível compreender as etapas principais e as premissas 

atuais necessárias para a elaboração de um projeto de LT, delimitando-as ao critério 

EDS. 

A teoria estudada juntamente com os ensaios de tensão-deformação e 

fadiga realizados e as análises proferidas permitem sugerir a aplicação de melhorias 

ao critério de projeto atual, conhecido como critério EDS, inserindo o ponto de vista 

da análise da vida útil do cabo condutor através da utilização do critério H/w 

desenvolvido pelo CIGRÉ. Conclui-se que o cabo tem sua expectativa de vida 

aumentada quando o projeto da LT, a partir das considerações do critério EDS, 

aplica-se as premissas do critério H/w com relação à tração horizontal imposta ao 

cabo e os parâmetros construtivos da LT. 

O modelo proposto que considera a análise dos ensaios de tensão-

deformação e fadiga e a consequente comparação entre os critérios de projeto EDS 

e H/w, segundo as hipóteses abordadas (EDS isolado; H/w e vão regulador 

constantes; H/w constante e vão regulador variável) pode ser aplicado a outros 

cabos de alumínio liga 1120 e demais, inclusive com bitolas diferentes do cabo 

ensaiado. Para cabos cuja composição possua mais de um tipo de material, como 

exemplo os cabos ACSR formados por fios de alumínio e aço, o método não pode 

ser aplicado diretamente, pois os materiais possuem módulos de elasticidade e 

coeficientes de dilatação diferentes, sendo assim imprescindível evidenciar as 

tensões médias que ocorrem nos fios de alumínio. 

A definição da vida útil de cabos condutores de alumínio liga 1120 é 

dificultada em função da falta de informações sobre sua resistência à fadiga. 

Concluiu-se que é fundamental a obtenção das curvas S-N para cada cabo 

condutor, como obtidas neste trabalho para o cabo AAAC/1120 823MCM para dois 

níveis de tração axial (TEDS) 14% e 22% de sua RMC. 

O ensaio de tensão-deformação também foi importante para se obter os 

módulos de elasticidade inicial e final do cabo ensaiado, necessários para a análise 

dos ensaios de fadiga posteriormente executados. 

Especificamente para o presente trabalho de dissertação, o cabo ensaiado 

AAAC/1120 823MCM não possui padrão comercial. Em função disto, seus dados 
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não estão disponíveis em catálogos nem mesmo na literatura estudada, fazendo 

com que os resultados obtidos através dos ensaios e análises correspondentes 

constituam uma contribuição importante deste trabalho de dissertação. 

O atual critério EDS definido pela norma NBR 5422 estabelece limites de 

TEDS que podem ser aplicados aos cabos condutores de LTs, permitindo a dispensa 

do uso de sistema de amortecimento, a critério do projetista. Valores acima disto 

demandam o uso deste sistema obrigatoriamente. Contudo, em uma mesma LT 

podem-se ter expectativas de vida diferentes para o cabo utilizado, uma vez que 

TEDS constante implica no surgimento de tração horizontal (T0) variável. 

Através da análise e comparação feita entre os critérios de projeto EDS 

(NBR 5422) e H/w (CIGRÉ), conclui-se que a adoção de um único valor de vão 

regulador somado a um único valor de constante de catenária (H/w) seria o cenário 

perfeito em termos de expectativa de vida útil do cabo condutor. Porém, esta 

hipótese foi descartada em função de acarretar custos ao projeto da LT em função 

de demandar maiores estruturas (maior flecha) e em maior número. 

Elaborar novos projetos de LTs através do critério H/w constante e vão 

regulador variável com os dados obtidos pelos ensaios de fadiga, pelas simulações 

no software Pls-cadd e ainda pelas análises comparativas ao critério EDS, oferece 

condições que embasam uma maior expectativa de vida à fadiga do cabo 

AAAC/1120 823MCM, no que tange o efeito das vibrações eólicas frente à um valor 

de T0 constante. Desta forma, novas LTs passariam a ser projetadas com a 

expectativa de que a vida útil do cabo condutor seja uniforme em toda sua extensão 

em função apenas de T0 constante. 

Contudo, como não há controle sobre os valores de tensão dinâmica 

provocados pelos diferentes ventos que incidem sobre o cabo, estas podem ocorrer 

em diversas regiões da LT causando a diversidade de expectativa de vida útil do 

cabo condutor, conforme visto nos ensaios de fadiga. Isto dá-se, porém, de forma 

reduzida uma vez que T0 é constante e não contribui assim para a fadiga do cabo.  

A decisão na aplicação ou dispensa do sistema de amortecimento em uma 

LT pode também ser embasado, já na fase de projeto, no gráfico do critério H/w a 

partir da plotagem, sobre este, das curvas do cabo AAAC/1120 823MCM em cada 

TEDS aplicada. Para cada um dos quatro tipos de terreno prescritos pela NBR 5422, 

definiu-se uma área gráfica que limita os valores de H/w e vão regulador que 
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poderiam ser aplicados em uma nova LT sem, no entanto, inviabilizar seu projeto de 

forma técnica ou financeira. 

A confiabilidade nos resultados é dada primeiramente em função de que nos 

ensaios de fadiga para a obtenção das curvas S-N não são utilizados amortecedores 

no cabo sob ensaio, fazendo com que o cabo esteja disposto apenas ao seu auto 

amortecimento. Devido ao fato de que valores de TEDS inferiores a 18% da RMC não 

são praticados em projetos de LTs, a fim de não onerar os custos de implantação, 

através da região gráfica do critério H/w conclui-se que o cabo estará efetivamente 

protegido, pois neste caso é obrigatória a aplicação de um sistema de 

amortecimento convencional. 

O procedimento apresentado, associado ao critério de projeto EDS 

atualmente utilizado, pode trazer segurança e prolongada vida útil às novas linhas 

de transmissão além de nortear os projetistas, já na fase de projeto, quanto à 

criticidade a respeito da utilização do sistema de amortecimento nas LTs. 

 

6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Durante o desenvolvimento deste trabalho de dissertação algumas 

oportunidades de pesquisa foram identificadas com a necessidade de aprofundar o 

estudo e entendimento do comportamento do cabo e sua vida à fadiga sob níveis de 

tração acima do EDS. Assim, dando continuidade à presente linha de pesquisa 

sugere-se a possibilidade de alguns trabalhos que poderão ser desenvolvidos, 

como: 

 Modelar matematicamente as áreas gráficas de aplicação do critério H/w, 

levantadas neste trabalho de dissertação, assim como as curvas limites dos 

terrenos A, B, C e D considerados e prescritos pela NBR 5422 

 Criar uma matriz de amplitudes de vibração e de tensões dinâmicas e médias 

e aplicá-las ao cabo condutor AAAC/1120 823MCM para que os limites de 

resistência à fadiga possam ser delimitados de forma mais detalhada  

 Analisar o comportamento do cabo condutor AAAC/1120 823MCM sob os 

efeitos de vãos superiores a 630 m através de ensaios de auto amortecimento 

e do estudo de balanço de energia vibracional. Desta forma, o estudo 

especial de amortecimento, sugerido pelo critério H/w, poderia ser melhor 

interpretado e técnicas de medição de vibração poderiam ser abordadas 
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 Realizar todo o procedimento do presente trabalho de dissertação para cabos 

termoresistentes, utilizando valores de altas temperaturas a estes associados, 

observando os desvios e/ou as congruências encontrados. 

 Utilizar os resultados de uma LT experimental a fim de gerar dados a serem 

contrapostos aos de laboratório, e acelerar a obtenção de outros cujo método 

tradicional demanda alguns anos de observações. Esta LT experimental está 

associada ao projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D) ANEEL em 

desenvolvimento através da Copel Geração e Transmissão S.A. e os 

Institutos Lactec sob nº 6491-0243/2011. 
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