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RESUMO 

 

Linhas de transmissão (LT) são compostas por uma parte passiva (fundações e 
suportes) e uma parte ativa (cabos condutores), sendo os cabos responsáveis por 
aproximadamente quarenta por cento de todo o custo de implantação. O uso 
otimizado dos cabos tem impacto nas demais partes de uma LT e uma das formas 
de otimização é o aumento da tração axial a que o cabo é submetido. Entretanto, o 
aumento da tração axial impõe a necessidade de estudos do comportamento 
mecânico dos condutores frente às vibrações eólicas e seu consequente impacto na 
vida útil do condutor. A presente pesquisa tem como objetivo geral avaliar a vida útil 
de condutores frente ao aumento da tração axial. A metodologia proposta para o 
estudo envolveu a coleta de dados de vibração através de ensaios realizados em 
uma linha de transmissão experimental (LTE) com dimensões reais para dois tipos 
diferentes de cabos. A LTE é resultado de um projeto de pesquisa e 
desenvolvimento inédito no Brasil, sendo um avançado laboratório para estudos 
relacionados à LT. Os ensaios consistiram na vibração forçada dos condutores em 
uma varredura de frequência entre 6 e 55 Hz, de onde puderam ser extraídos os 
comportamentos dos condutores para cada faixa de frequência, estimados os 
valores de velocidade de vento que produzem os maiores danos e calculadas as 
tensões dinâmicas associadas. Com tais dados e através de curvas de tensão 
versus número de ciclos (SN) conhecidas para os cabos analisados foi possível 
determinar a vida útil remanescente através de dois métodos distintos, 
correlacionando a vida útil do cabo com o aumento da tração axial. Nos resultados 
podem ser observados, além do fenômeno do batimento, os seguintes pontos 
conforme há um aumento da tração axial: (i) a uniformização dos níveis de vibração 
para todas as frequências excitadas; (ii) o aumento da média das amplitudes de 
vibração e (iii) a redução drástica da vida útil dos condutores. Ainda, para o cabo de 
liga de alumínio, comprovou-se sua fragilidade em relação ao cabo com alma de 
aço, mostrando-se o primeiro com uma vida útil curta para trações elevadas, 
consideradas as características do ensaio. Também foi possível determinar a partir 
dos ensaios quais as faixas de frequências que produzem os maiores danos em 
cada um dos cabos e, por consequência, quais as faixas de velocidade de vento que 
excitam tais frequências.    
  
Palavras-chave: Comportamento mecânico de cabos, Vibrações eólicas, Linhas de 
transmissão com trações elevadas, Vida útil de cabos condutores. 
  



 

ABSTRACT 

 

Electrical Energy Transmission Lines (TL) are composed by a passive part 
(foundations and towers) and an active part (cables). The cables are responsible for 
about forty per cent of all the implementation costs of a project. The optimized 
application of cables may influence other parts in a TL project. One of several ways 
to optimize cable usage is to increase the axial traction applied to cables. However, 
the increase in axial traction requires cable mechanical behavior studies against wind 
vibrations and their consequent impact on cables lifespan. In this context, the 
following research aims to evaluate the cables lifespan variation, relative to the axial 
traction raise. The proposed methodology for this study involves data collection of 
physical tests applied in an experimental transmission line (LTE), with real 
dimensions and two different types of cables. The LTE is a result of a Brazilian R&D 
project consisting in an advanced laboratory for TL studies. The tests consisted in a 
forced vibration in cables, with variable frequency between 6 and 55 Hz, where data 
for cable behaviors in each frequency range can be extracted. The wind speed that 
causes more damage can be estimated, and also dynamic tractions can be 
calculated. With this data and using traction versus number of cycles curves (SN), 
previous known in the literature for the analyzed cables, it was possible to 
determinate the remaining cable lifespan with the raise in axial traction. The results 
show that is possible to observe beats formed by different waves, as well as the 
following points as the axial traction raises: (i) the uniformization of vibration levels for 
all frequency ranges, (ii) the raise in vibration amplitude averages and (iii) the drastic 
reduction in cable lifespan. In addition, the aluminum alloy cable is very fragile, 
showing short lifespan in comparison with the ACSR cable at higher tractions. It was 
also possible to determinate with the physical tests which frequency ranges are 
responsible for more damage in the cables, and consequently, which wind speed 
ranges that excite those frequencies. 
 
Keywords: Cable mechanical behavior, Eolic vibrations, Transmission lines with 
elevated tractions, Cable conductor lifespan. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

A estrutura de um Sistema Elétrico de Potência (SEP) compreende os 

sistemas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia 

elétrica, em geral cobrindo uma grande área geográfica. O sistema atual de energia 

elétrica é baseado em grandes usinas de geração que transmitem energia através 

dos sistemas de transmissão de alta tensão, que é então distribuída para sistemas 

de distribuição de média e baixa tensão até os consumidores finais. Este sistema é 

representado na FIGURA 1. 

 

FIGURA 1 – ESTRUTURA BÁSICA DE UM SISTEMA ELÉTRICO 

 
FONTE: ADAPTADO DE LEÃO (2011) 

 

De acordo com Leão (2011), o SEP mundial passou por um amplo processo 

de reestruturação organizacional na década de 90. O setor elétrico passou por 

reformas estruturais, reorganizando sua forma de operação. Como resultado destas 

reformas, os segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização de 

energia tornaram-se separados e operados por agentes distintos, buscando a livre 

concorrência onde fosse possível, sempre no intuito de manter a modicidade 

tarifária, delegando ao estado o papel da regulação onde necessário.  

Seguindo a tendência mundial, o Brasil, com a Lei nº 9.074 de 7 de julho de 

1995, transferiu a concessão da exploração do setor elétrico da União para o setor 
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privado, dando início a um novo marco regulatório. A partir de então foram criados 

diversos agentes como: autarquias, comissões, entidades e empresas públicas cujas 

funções vão desde os estudos de planejamento energético até a fiscalização do 

setor e que são as bases do novo modelo do Setor Energético Brasileiro (SEB) 

(CUBEROS, 2008; MME, 2017).  

Resumidamente, para o segmento de Linhas de Transmissão (LT) do 

Sistema Elétrico Brasileiro os agentes mais importantes são a Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) – responsável pelo planejamento da expansão da Rede Básica 

(RB) que engloba instalações acima de 230kV; o Operador Nacional do Sistema 

(ONS), cuja finalidade é a coordenação e controle da operação das instalações de 

geração de transmissão; e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que 

regula, fiscaliza e media conflitos entre as organizações do SEB, além de executar 

os leilões de concessão de geração e transmissão de energia elétrica 

(NASCIMENTO et al. 2008). 

Como parte integrante do SEP, as LT são os canais de escoamento da 

energia gerada nas usinas até os centros consumidores. Sua função é transportar 

uma grande quantidade de energia elétrica por longas distâncias de forma que não 

haja perdas significativas no trajeto e a disponibilidade das linhas não seja 

interrompida (CONCEIÇÃO et al., 2016; SILVA et al., 2016). 

As LT pertencentes à RB são construídas, operadas e mantidas pelos 

Agentes de Transmissão. Este direito é adquirido através de concessões de 30 anos 

quando estes agentes arrematam lotes nos leilões da ANEEL. Durante a concessão, 

as empresas transmissoras têm direito ao recebimento da Receita Anual Permitida 

(RAP) cujo valor varia para cada LT e independe da quantidade de energia 

transportada, porém, sendo passível de descontos em caso de indisponibilidade dos 

ativos à operação do ONS. Os leilões de transmissão promovidos pela ANEEL são 

do tipo “inverso”, onde constam no Edital informações técnicas da LT leiloada, além 

de um valor máximo de RAP. Ganha o proponente que apresentar oferta com o 

maior deságio em relação à RAP máxima.  

Segundo dados divulgados pelo Ministério de Minas e Energia existem cerca 

135 mil km de LT no Brasil, sendo prevista a expansão da RB em mais 19,7 mil km 

de LT até 2019, onde a demanda por energia elétrica crescerá a uma taxa de 3,9% 

ao ano (MME, 2017). Entretanto, de acordo com o Relatório de Acompanhamento de 

Empreendimentos de Transmissão, cerca de 45% dos empreendimentos de 
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transmissão em andamento encontravam-se em atraso até dezembro de 2017 

(ANEEL, 2017).   

Os números apresentados no parágrafo anterior permitem concluir que 

existe a necessidade de ampliação da malha de transmissão do país, necessária 

para suprir o consumo projetado de energia e o seu consequente crescimento 

econômico.  

Contudo, a primeira etapa para a ampliação da RB passa pela elaboração 

dos projetos de LT, visando a otimização de recursos para formulação de um preço 

competitivo, sendo este o fator preponderante para o arremate com êxito de lotes 

nos leilões. 

Uma LT corretamente projetada não deve apresentar sobrecargas 

mecânicas e/ou elétricas em seus componentes, tampouco tensões anormais ou 

aquecimento excessivo dos cabos condutores (exceto em situações de emergência, 

previstas em projeto), garantindo sua durabilidade durante todo o período de 

concessão. 

De acordo com Fuchs (1977), existem diversas variáveis que devem ser 

atendidas em um projeto de LT sendo que uma destas é a definição do cabo 

condutor. Sua escolha se dá em função da ampacidade, peso e custo, e tem 

influência direta na determinação da altura das estruturas e dimensionamento das 

fundações. Alinhado a isto, o CIGRÉ, através do comitê de estudos B2, na 

publicação Engineering Guidelines Relating to Fatigue Endurance Capability of 

Conductor / Clamp Systems (2008) destaca que os cabos são os elementos mais 

importantes em uma LT representando 40% dos custos. 

Com este peso no orçamento, o dimensionamento dos cabos deve receber 

especial atenção e um dos pontos críticos é a capacidade destes de operarem sem 

ocorrência de falhas. 

A maioria das falhas em cabos de transmissão de energia elétrica está 

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

vibrações de alta frequência e baixa amplitude nas linhas (EPRI, 1979). Souza 

Júnior (2010) afirma que as LT no Brasil estão sujeitas a ventos de baixa 

intensidade, por isso, dependendo do diâmetro do cabo e do comprimento dos vãos, 

ocorrem excitações em frequências de 5 a 60 Hz, podendo surgir falhas pelo 

fenômeno da abrasão. Este fenômeno resulta do acúmulo de esforços dinâmicos de 

dobramento, caracterizado pela formação de óxido de alumínio (Al2O3) e, ainda, a 
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presença de óxido de zinco (ZnO) que cria lamínulas cortantes que aceleram o 

processo de desgaste do cabo condutor (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 que, invariavelmente, ocorrem nas superfícies de 

contato nas regiões onde existe a restrição de movimento, como grampos de 

suspensão, esferas de sinalização e dispositivos amortecedores, como ilustrado na 

FIGURA 2. 

 

FIGURA 2 – FADIGA POR FRETTING EM CABOS CONDUTORES 

 
FONTE: FADEL (2010) 

 

Na FIGURA 2A o fretting causa o desgaste parcial de fios que compõem o 

encordoamento do cabo. Na FIGURA 2B o fretting causa o rompimento total de 

alguns fios do cabo. 

O fretting limita a vida útil do material, pois acelera os processos de 

nucleação e de crescimento de trincas nos componentes da montagem sujeitos a 

uma tensão cíclica, levando o sistema prematuramente ao colapso (FADEL, 2010).  

A ocorrência de falhas em uma LT impacta diretamente na estimativa de sua 

vida útil, sendo este um parâmetro fundamental quando se deseja aumentar a 

capacidade de transporte de uma LT, tanto para instalações novas, quanto para a 

recapacitação de instalações existentes (HENRIQUES, 2006).   

Uma alternativa para o aumento da capacidade de uma LT é o aumento da 

altura do cabo em relação ao solo através da aplicação de trações acima dos 

valores prescritos pela norma brasileira NBR-5422. Neste caso, seria possível um 

despacho maior de carga, pois a dilatação causada pelo aumento da temperatura 



21 

(resultado do incremento na corrente de operação) seria compensada pela redução 

da flecha do cabo (FADEL, 2010). Na FIGURA 3 é ilustrado este processo: na tração 

T01 o cabo possui uma distância até o solo (Dcabo-solo) que é mantida durante a 

operação da LT e está de acordo com a NBR-5422. Neste caso não é possível o 

aumento da capacidade de transmissão da LT. Aumentando-se a tração até T02, a 

flecha (f) é reduzida em relação a T01, acrescentando uma distância Dref entre o cabo 

e o solo, proporcionando um aumento no despacho de energia. 

Porém, neste caso, um dos problemas que surge, é a insuficiência de dados 

sobre o comportamento mecânico de cabos condutores quando submetidos a 

trações acima do critério EDS – Every Day Stress (HENRIQUES, 2006). 

 

FIGURA 3 – REDUÇÃO DA FLECHA ATRAVÉS DO AUMENTO DA TRAÇÃO NO CABO 

 
FONTE: TONETTI (2017) 

 

Em função da restrição citada no parágrafo anterior, o uso de cabos 

condutores com trações acima do critério EDS é inibido e novas alternativas de 

projetos otimizados são descartadas, já que, segundo Souza Júnior (2010), trações 

mais elevadas como alternativa à otimização dos investimentos em LT fazem com 

que as respostas dos condutores com relação às distribuições de frequência e 

modos de vibração se alterem a valores diferentes do tradicionalmente esperados, 

para os mesmos ventos previstos em projetos convencionais, além de maiores 

carregamentos em torres de ancoragem. 

Em suma, trações superiores às convencionais resultam numa maior 

exposição dos cabos aos efeitos das vibrações eólicas, mesmo com aplicação de 

amortecedores nas LT. 

Em substituição ao parâmetro EDS definido pela NBR-5422, o CIGRÉ e o 

IEEE vêm propondo como solução ao problema de vibrações em LT com trações 
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elevadas, a utilização do parâmetro H/w, representado pela razão entre o valor da 

tração H e o peso por unidade de comprimento w do cabo condutor, também 

conhecido como Constante de Catenária. Apesar de não ser uma resposta completa 

aos problemas, a incidência do parâmetro H/w em outras características do cabo, 

permite comparar os riscos de falhas por fadiga em diferentes cabos (CIGRÉ, 2005). 

Entretanto, a literatura ainda é escassa e não substancial na aplicação do 

critério H/w para estudos de fadiga em cabos condutores. Dessa forma, frente à falta 

de dados sobre o desempenho mecânico de cabos com trações elevadas na 

literatura que possam embasar projetos mais eficientes de LT, a presente pesquisa 

se propôs a solucionar a seguinte questão-problema: Qual o efeito do aumento da 

tração em cabos condutores de linhas de transmissão de energia elétrica, sob 

o ponto de vista da amplitude de vibração e seu impacto na útil do condutor? 

 Através da realização de ensaios em uma Linha de Transmissão 

Experimental – LTE – coletaram-se dados de amplitude e frequência de vibração de 

dois tipos de cabo de alumínio (AAAC liga 1120 Phosphorus e ACSR CAA 795 

Tern), em uma varredura crescente de trações aplicadas aos cabos, para determinar 

qual a resposta em frequência da amplitude de vibração e, consequentemente, sua 

vida útil, confrontando-se os dados obtidos com resultados já conhecidos de ensaios 

realizados em laboratório. 

 Espera-se que este estudo contribua para otimização de projetos de linhas 

de transmissão, podendo reduzir os custos de implantação através da diminuição da 

quantidade de cabos utilizada em LT e da redução da altura das estruturas, 

resultante da aplicação de trações elevadas acima daquelas prescritas pela NBR-

5422, sem que haja prejuízo dos critérios técnicos e de segurança de operação. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 A realização deste estudo tem como objetivos: 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Desenvolvimento de uma metodologia para determinação da vida útil de 

condutores visando à otimização de projetos de linhas de transmissão de energia 

elétrica. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

Para se atingir o objetivo geral, estão associados os seguintes objetivos 

específicos: 

 Revisão bibliográfica e levantamento de referências técnico-científicas a 

respeito de projetos de LT e fadiga em cabos condutores. 

 Elaboração de roteiro para ensaios de fadiga em uma Linha de Transmissão 

Experimental, considerando efeitos do meio ambiente. 

 Realização de ensaios de trações elevadas para dois tipos de cabos de 

linhas de transmissão de energia elétrica: (1) cabo de alumínio AAAC liga 

1120 PHOSPHORUS e (2) cabo ACSR CAA 795 TERN.   

 Avaliação do comportamento dos cabos definidos na pesquisa frente ao 

aumento da tração axial e a amplitude de vibração a que são submetidos. 

 Determinação teórica do vento associado às frequências de vibração que 

produzem maiores danos. 

 Análise da resposta da vida útil frente ao aumento da tração axial. 

 Validação da metodologia utilizada através da comparação dos resultados 

obtidos com a teoria levantada.   

   

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 Sob o ponto de vista acadêmico: 

O uso de cabos constituídos por ligas de alumínio vem sendo cada vez mais 

adotado nos projetos de linhas de transmissão em substituição aos tradicionais 

cabos de alumínio com alma de aço por questões técnico-econômicas. A 

necessidade de manter os projetos de LT dentro dos orçamentos disponíveis para 

os empreendimentos induz os projetistas a considerarem que o tracionamento dos 

cabos deva exceder o critério EDS. Este critério é comumente recomendado, tanto 

pela NBR-5422, como pelo IEEE e pelo CIGRÉ. Entretanto, o aumento nas trações 

acima do critério EDS é uma abordagem recente e o aprofundamento do tema é 

importante no avanço da determinação da aplicabilidade desta metodologia para os 
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mais diversos tipos de cabo e situações de vibrações a que estes possam estar 

submetidos.  

Além disso, devido à escassez de dados sobre as consequências das 

vibrações na vida útil de cabos condutores, principalmente cabos compostos por 

ligas de alumínio, é importante que sejam realizadas pesquisas de campo em uma 

linha experimental, de modo a poder comparar os resultados teóricos com aqueles 

obtidos em uma situação real. Uma comparação dessa natureza não foi identificada 

na literatura disponível. 

  

 Sob o ponto de vista organizacional: 

O projeto proposto faz parte de um programa de P&D da COPEL 

devidamente registrado na ANEEL sob nº PD-6491-0243/2011, explicitando o 

interesse da empresa no estudo deste tema. Visto que os condutores podem 

assumir cerca de 40% dos custos na implantação de uma LT e que o tracionamento 

dos condutores impacta diretamente no dimensionamento de estruturas e 

fundações, é necessário que seja realizada uma pesquisa com o intuito de se reduzir 

os custos de implantação, sem que sejam violadas as condições técnicas de 

segurança e operabilidade. Nesse sentido, a construção de uma LT experimental 

com dimensões reais permite uma coleta de dados confiável, inédita e constitui-se 

em um laboratório permanente para diversos estudos correlatos. 

 

 Sob o ponto de vista ambiental e social: 

 O aumento na tração dos condutores em uma LT reduz a quantidade de 

material aplicado em sua construção, principalmente com estruturas e fundações. 

Uma redução nesses itens gera menor agressão no meio ambiente. A utilização de 

uma tração elevada também permite o emprego de estruturas mais baixas, 

causando um menor impacto visual no traçado da LT, permitindo que ela se adapte 

de forma mais harmoniosa com a área afetada.  

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

  

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: 

No Capítulo 1 é apresentada uma introdução aos conceitos de LT, como se 

configura o setor elétrico, noções dos efeitos da fadiga em cabos condutores, a 
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questão-problema que motiva este estudo, os objetivos geral e específicos e as 

justificativas do trabalho. 

O Capítulo 2 descreve a fundamentação teórica que embasa a pesquisa 

através da coleta de informações presentes em livros, teses, dissertações, 

monografias, artigos e normas relacionados à projetos de linhas de transmissão de 

energia elétrica, constituição e parâmetros de cabos de alumínio com alma de aço e 

ligas de alumínio, vibrações eólicas em cabos condutores e fadiga em cabos 

condutores. 

No Capítulo 3 é apresentado o Levantamento das referências técnico-

científicas do assunto, considerando a evolução dos estudos relacionados à fadiga e 

o auto amortecimento de cabos condutores desde as primeiras pesquisas 

registradas até a atualidade. 

O Capítulo 4 é destinado à apresentação sucinta da LTE e seus principais 

componentes e do protocolo de ensaios, compondo o item “Materiais e Métodos”. 

Os resultados obtidos após os ensaios realizados no capítulo anterior são 

descritos no Capítulo 5. 

No Capítulo 6 são mostradas as conclusões deste trabalho e apresentadas 

as sugestões de trabalhos futuros, dando continuidade ao uso da LTE como 

laboratório de ensaios em linhas de transmissão de energia elétrica. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 PROJETOS ELETROMECÂNICOS DE LINHAS AÉREAS DE TRANSMISSÃO 

 

Linhas de transmissão são classificadas pela ANEEL como as linhas que 

operam com as tensões iguais ou superiores a 230 kV no SEP e fazem parte do 

Sistema Interligado Nacional (SIN). Seu projeto é considerado multidisciplinar por 

envolver diversos processos e, por isso, inicia-se, em média, de 18 a 30 meses 

antes de sua implementação, podendo ser dividido em três fases distintas com 

relação ao tempo: (i) longo prazo, (ii) médio prazo e (iii) curto prazo; sendo as duas 

primeiras fases reservadas para os estudos iniciais envolvendo o sistema elétrico e 

a última fase quando ocorre a elaboração do projeto executivo, liberações fundiária, 

ambiental e social, construção e operação da linha propriamente dita (FUCHS, 1977; 

KIESSLING et al., 2003). 

 Os projetos de uma LT são pautados na otimização da relação entre 

potência versus custo, ou seja, na procura da maior quantidade de energia elétrica 

transmitida ao menor custo de implantação, obedecendo aos critérios de segurança, 

qualidade e confiabilidade. (KIESSLING et al., 2003) 

Entretanto, segundo Labegalini et al. (1992), o desempenho de uma LT 

depende quase que exclusivamente de suas características físicas, as quais ditam o 

comportamento em regime normal e em condições especiais de operação. Por isso, 

o projeto de uma LT é entendido como a determinação de todos os esforços 

atuantes sobre seus elementos, permitindo que se considerem as seguintes 

divisões: 

 Projetos dos cabos e da distribuição dos suportes sobre os perfis de terreno; 

 Projetos dos suportes; 

 Projetos das fundações. 

 De maneira geral, a definição dos cabos de uma LT representa até 40% no 

custo global do empreendimento e é, sobremaneira, o elemento com valor monetário 

mais sensível às variações de projeto. Não bastasse esta realidade, há ainda que se 

considerar que a definição dos cabos utilizados impacta diretamente no 

dimensionamento dos demais projetos envolvidos em uma LT, haja vista a 

necessidade de se determinar os esforços em estruturas e fundações, largura da 

faixa de servidão, etc. 
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 2.1.1 Glossário 

 

 Para uma melhor compreensão dos parâmetros e características de projeto 

de uma linha de transmissão é importante apresentar a definição de alguns termos 

que serão utilizados ao longo do trabalho e que estão contidos na norma brasileira 

NBR-5422: 

 Suporte: Estruturas que suportam os cabos de uma LT podendo ser de 

ancoragem ou suspensão; 

 Vão: Distância entre dois suportes adjacentes; 

 Tramo: Distância entre dois suportes de ancoragem; 

 Vão de vento (de um suporte): Média aritmética dos vãos adjacentes ao 

suporte; 

 Vão de peso (de um suporte): Distância entre os pontos com tangente 

horizontal das catenárias dos vãos adjacentes ao suporte; 

 Reisolamento: Conjunto de modificações necessárias para permitir que a 

linha possa operar, continuamente, em tensão superior ao seu projeto 

original; 

 Reforma: Construção e/ou substituição, em caráter permanente, de trechos 

e/ou componentes de uma LT, com a finalidade de reestabelecer, manter ou 

melhorar as condições de operação da instalação. Serviços de manutenção 

não são considerados como reforma; 

 Condição de emergência: Situação em que a LT transporta corrente acima 

do valor nominal do projeto, durante períodos de tempo considerados curtos 

em relação ao período anual de operação; 

 Período de retorno: Intervalo médio entre ocorrências sucessivas de um 

mesmo evento durante um período de tempo indefinidamente longo. 

Corresponde ao inverso da probabilidade de ocorrência do evento no 

período de um ano. 

 

2.2 PREMISSAS PARA PROJETOS DE LINHAS AÉREAS DE TRANSMISSÃO 

  

As solicitações mecânicas dos cabos, suportes e fundações das linhas 

aéreas de transmissão são decorrentes das variações das condições atmosféricas 
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nas regiões em que se encontram as linhas. Assim, o início do projeto de uma LT 

dá-se através da determinação das temperaturas e velocidades máximas de vento 

que incidem ao longo desta. (LABEGALINI et al., 1992) 

  

2.2.1 Determinação de temperaturas que impactam nos projetos de linhas de 

transmissão 

  

Para se determinar as temperaturas de projeto existem duas formas. A 

primeira é através de gráficos com curvas padrão de temperatura para determinadas 

regiões contidos na NBR-5422 e a segunda é através de dados coletados em 

estações meteorológicas distribuídas próximas do traçado da LT. No estado do 

Paraná, o Simepar (www.simepar.br) disponibiliza tais dados atualizados e com a 

consistência necessária para projetos de LT. A partir daí são determinadas as 

seguintes temperaturas: 

 Temperatura para condição de maior duração: Definida através das médias 

plurianuais das temperaturas do ar. Também chamada de temperatura EDS; 

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

um período de retorno de 50 anos, sendo o período de retorno aquele em 

que o evento ocorrerá ao menos uma vez; 

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

um período de 50 anos; 

 Temperatura coincidente: É o valor considerado como a média das 

temperaturas mínimas diárias e supondo coincidente com a ocorrência da 

velocidade do vento do projeto.  

 

2.2.2 Determinação das velocidades de ventos que impactam no projeto de linhas de 

transmissão 

 

 Nos projetos de LT o vento influi em duas condições. A primeira refere-se às 

vibrações que este provoca nos elementos que compõem a LT e a segunda tem 

relação com o arrefecimento dos cabos. Em ambas as situações o resultado está 

intimamente ligado aos esforços aos quais a linha está submetida. (FARR, 1980) 

 Como as velocidades de vento podem ter integrações com tempos 

diferentes, a ABNT padronizou sua coleta de dados, sendo que a velocidade básica 
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deve ser medida para um período de retorno igual a 50 anos, a uma altura do solo 

equivalente a 10 metros, com período de integração equivalente a 10 minutos, para 

um solo cuja classificação de perfil é de Categoria “B”. Na impossibilidade de obter 

dados através de anemômetros é possível utilizar cartas com curvas isótacas 

disponibilizadas pela NBR-5422. (LABEGALINI et al., 1992). 

A velocidade do vento de projeto é determinada a partir da velocidade básica 

do vento e se devem considerar alguns fatores, dentre os quais a rugosidade do solo 

e os diferentes obstáculos presentes, a altura de instalação dos cabos/suportes e o 

período de retorno adotado. (NBR-5422, 1985). 

 A respeito do relevo, seguem as seguintes considerações: 

 Quanto maior a rugosidade do terreno, maior será a turbulência e menor 

será a velocidade do vento; 

 Sua velocidade aumenta com a altura sobre o solo, devido a maior 

turbulência encontrada nas regiões próximas ao solo; 

 Ventos de intensidades elevadas de curta duração podem ter efeitos 

menores do que outros, menos intensos, porém de maior duração. 

A rugosidade do terreno é um fator que cabe ao projetista sua interpretação 

e identificação quanto as categorias que são sugeridas, tanto pela NBR-5422, 

quanto pela IEC 60682. A TABELA 1 apresenta estas categorias (LABEGALINI et 

al., 1992): 

 

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) 

 

Para diferentes tempos de integração e rugosidades de terreno, a correção 

do valor de Kd deve ser feita através da FIGURA 4: 
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FIGURA 4 – FATORES Kd EM FUNÇÃO DOS TEMPOS DE INTEGRAÇÃO E RUGOSIDADE DO 
TERRENO 

 

FONTE: NBR-5422 (1985) 

 

Existe ainda um fator de correção para obstáculos cuja altura sobre o solo 

seja diferente de 10 metros, dado pela equação (1): 

 

𝐾𝐻 = [
𝐻

10
]

1
𝑛⁄

 (1) 

 

Onde: 

KH = Coeficiente de correção da altura do obstáculo [adimensional] 

H = Altura do obstáculo [m] 

n = Fator adimensional dependente da rugosidade do terreno da linha e do 

período de integração T, obtido pela TABELA 2. 
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TABELA 2 – VALORES PARA CORREÇÃO DA VELOCIDADE DO VENTO EM FUNÇÃO DA 
ALTURA 

Categoria do terreno 
n 

t = 2s t = 30s 

A 13 12 

B 12 11 

C 10 9,5 

D 8,5 8 

FONTE: LABEGALINI et al. (1992) 

  

Portanto, a velocidade do vento de projeto será determinada pela 

equação (2): 

 

𝑉𝑃 = 𝐾𝑟 . 𝐾𝑑. 𝐾𝐻. 𝑉𝑇 (2) 

 

Onde: 

VP = Velocidade de vento do projeto [m/s] 

Kr = Coeficiente de rugosidade [adimensional] 

Kd = Coeficiente para período de integração e rugosidade do solo 

[adimensional] 

KH = Coeficiente de correção da altura do obstáculo [adimensional] 

VT = Velocidade básica do vento [m/s] 

 

Estes fatores, se devidamente considerados, permitem maior segurança e 

economia no dimensionamento dos cabos e suportes das LT. 

 

2.2.3 Determinação da pressão do vento 

 

De acordo com Labegalini et al. (1992), o vento soprando sobre os 

condutores encontra uma resistência que se manifesta em forma de pressão. Esta é 

proporcional a velocidade do vento e é transferida pelos mesmos aos suportes. A 

pressão que o vento exerce sobre uma linha de transmissão é chamada de “Pressão 

dinâmica de referência” e é calculada pela equação (3): 

 

𝑞0 =
1

2
. 𝜌. 𝑉𝑃

2 (3) 

 

Onde: 
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q0 = Pressão dinâmica de referência [N/m2] 

ρ = Massa específica do ar [kg/m3] 

VP = Velocidade de vento do projeto [m/s] 

 

A massa específica do ar pode ser determinada pela equação (4): 

 

𝜌 =  
1,293

1 + 0,00367. 𝑡
. [
16000 + 64. 𝑡 − 𝐴𝐿𝑇

16000 + 64. 𝑡 + 𝐴𝐿𝑇
] (4) 

 

Sendo: 

t = Temperatura coincidente [°C] 

ALT = Altitude média de implantação da linha [m] 

 

De acordo com Labegalini et al. (1992), é importante ressaltar que apesar da 

pressão aumentar com a velocidade do vento, os ventos considerados mais 

prejudiciais à operação de uma LT são aqueles que possuem velocidade constante 

entre 3 e 7 m/s, gerando os maiores danos por fadiga em cabos. 

 

2.2.4 Formulação das hipóteses de cálculo 

 

As hipóteses de cálculo se originam da combinação da restrição ao uso dos 

materiais com as possibilidades de esforços da LT, ou seja, são determinadas pelas 

características físicas dos elementos que compõem a linha de transmissão e pelas 

condições ambientais nas quais a mesma será implantada. Para os projetos de 

cabos, como também para os demais elementos, elas devem ser formuladas a partir 

das mesmas solicitações. 

Como as hipóteses devem considerar as condições climáticas, é de se 

esperar que para cada região do planeta exista um padrão de hipóteses 

consideradas, como, por exemplo, a presença ou não de gelo incidente nos cabos 

(KIESSLING et al., 2003; EPRI, 2005; FAR, 1980). 

Na prática de projetos de LT no Brasil é usual a formulação, no mínimo, das 

seguintes hipóteses de carga ou solicitação, as quais corresponderão às respectivas 

limitações de solicitação (LABEGALINI et al., 1992; 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), ou seja, 

temperatura média, sem sofrer a ação do vento. 

 Hipótese de flecha mínima: Considera que a linha estará sujeita à 

temperatura mínima, considerando um período de retorno de 50 anos e sem 

vento. 

 Hipótese de carga de vento máximo: Corresponde àquela que mais solicita 

os elementos da LT, pois considera a LT sob ação dos ventos de máxima 

intensidade, com a temperatura coincidente. 

 Para cada uma das hipóteses correspondem limitações nas taxas de 

trabalho dos materiais dos diversos elementos das LT. A NBR-5422 prescreve as 

seguintes condições, para condutores e para-raios: 

 Na condição de trabalho de maior duração (EDS), recomenda-se limitar o 

esforço de tração nos cabos aos valores indicados na TABELA 3, podendo 

ser dispensado o uso de dispositivos de amortecimento de vibrações. 

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

cabos não pode ser superior a 50% da carga nominal de ruptura dos cabos.  

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

axial nos cabos não ultrapasse 33% da carga máxima de ruptura. 

 

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 TABELA 3, AR significa “alta resistência”, EAR significa “extra alta 

resistência”; CA corresponde a “cabo de alumínio”, CAA à “cabo de liga de 

alumínio”, CAL significa “cabo de alumínio com alma de aço”, CALA é o “cabo de 

liga de alumínio com alma de aço e “CAA-EF” corresponde ao cabo de “alumínio 

com alma de aço extraforte”. 
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No presente trabalho, serão analisados dois tipos de cabos condutores, 

sendo um cabo de alumínio com alma de aço e outro cabo composto por liga de 

alumínio 1120. De acordo com a TABELA 3, estes cabos possuem recomendação 

de tracionamento em relação à carga máxima de ruptura de, respectivamente, 20% 

e 18%, sem uso de amortecedores. 

 

2.3 CONDUTORES DE LINHAS AÉREAS DE TRANSMISSÃO 

  

Os condutores de uma LT são considerados como “guias de onda”, pois, de 

acordo com a Teoria da Transmissão de Energia Elétrica, os agentes responsáveis 

pela transmissão da energia são os campos elétrico e magnético. Portanto, a correta 

escolha do condutor visa reduzir a níveis aceitáveis as perdas de energia (através 

do efeito Joule) e tornar a instalação segura (níveis aceitáveis dos campos elétrico e 

magnético). As solicitações mecânicas a às quais esses condutores estarão 

expostos também devem ser absorvidas de modo que a LT opere de forma segura, 

sem o surgimento de efeitos de fadiga (LABEGALINI et al., 1992; KIESSLING et al., 

2003). 

 Os condutores empregados em LT são constituídos por cabos metálicos, 

normalmente em ligas de alumínio em função de apresentar menor peso e 

consequentemente menor custo, quando comparados a melhores materiais 

condutores como o cobre e a prata. Sobre um fio de seção transversal circular são 

enrolados, em forma de espiral, outros fios, envolvendo-o, formando uma ou mais 

camadas. Os fios que compõem um cabo podem ser todos de um mesmo diâmetro 

ou de diâmetros diferentes e de um mesmo material ou materiais diferentes, desde 

que eletricamente compatíveis entre si. Os cabos são especificados pelo seu 

diâmetro nominal, a área de seção transversal nominal, o número de fios 

componentes, e pelos metais ou ligas que são confeccionados. O diâmetro nominal 

(dn) é o diâmetro do círculo que tangencia a geratriz externa dos fios componentes 

da camada externa e a área de seção transversal é determinada pela soma das 

áreas das seções transversais dos fios componentes, conforme representada na 

FIGURA 5. 
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FIGURA 5 – DIÂMETRO NOMINAL DE UM CABO COM TRÊS CAMADAS 

 
FONTE: LABEGALINI et al. (1992) 

  

A unidade de área adotada para definir a seção transversal dos condutores é 

o “Circular Mil” – CM, que corresponde à área de um círculo cujo diâmetro é de um 

milésimo de polegada, ou seja, 0,506707.10-3 [mm2]. Outras unidades de medida 

equivalente são utilizadas como é o caso do Mil Circular Mil (MCM) e do AWG. 

 Dentre os materiais utilizados para confecção de condutores, o alumínio é 

inteiramente dominante, tanto em sua forma pura, como em liga com outros 

elementos, ou associados com o aço (para melhoria das características mecânicas). 

Dentre suas características, destacam-se: 

 Condutividade correspondente a aproximadamente 61% da condutividade 

dos cabos de cobre, com a vantagem de o alumínio ter baixo peso 

específico, resultando em uma condutividade por unidade de peso duas 

vezes maior do que a do cobre. 

 Resistência mecânica do alumínio é a metade da resistência mecânica do 

cobre, porém, este inconveniente é sanado com o uso de condutores de liga 

de alumínio ou mesmo através da associação deste com o aço, resultando 

nos cabos de alumínio com alma de aço (CAA). 

 A resistência à corrosão do alumínio ou suas ligas é maior do que a do cobre 

graças ao resfriamento que o cabo sofre ao final do processo de trefilação, 

onde ocorre um processo de oxidação que recobre os fios com um filme de 

pequena espessura. 

 Seu preço por unidade de peso é cerca da metade do preço de igual 

quantidade de cobre, concluindo-se assim que o investimento necessário em 

cabos para transportar uma mesma corrente, com o mesmo rendimento em 

condutor de alumínio, é cerca de 1/4 daquela necessária à sua realização 

por condutores de cobre. 
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2.4 COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS CONDUTORES 

  

As LT são compostas fundamentalmente de duas partes distintas. Uma parte 

ativa, representada pelos cabos condutores e outra parte passiva, composta pelos 

isoladores, ferragens e estruturas, as quais mantêm as distâncias elétricas de 

segurança da parte ativa. Sendo os condutores os elementos ativos no transporte de 

energia e que são mantidos sobre uma determinada tração, todos os demais 

elementos passivos devem ser dimensionados em função destas trações e de suas 

consequentes solicitações mecânicas. A FIGURA 6 ilustra os principais elementos 

de uma LT.  

 

FIGURA 6 – ELEMENTOS PRINCIPAIS DE UMA LT 

 
FONTE: HENRIQUES (2006) 

 

2.4.1 Suportes de mesma altura 

 

Os cabos utilizados em LT podem ser analisados, mecanicamente, como 

uma corrente de elos iguais estendida entre dois pontos elevados, mantendo a 

corrente sem tocar o chão. Dessa forma, estando os suportes a uma distância 

razoável entre si, pode-se considerar os cabos como sendo suficientemente flexíveis 

e inelásticos ao ponto de descreverem uma curva característica, chamada de 

catenária (LABEGALINI et al., 1992). 

Neste caso, conforme esquematizado na FIGURA 7, considera-se um 

condutor suspenso entre dois suportes rígidos identificados como A e B e separados 

por um vão que é a distância AB. A curva descrita pelo cabo é simétrica, sendo que 

o ponto O é o ponto mais baixo e que está a meia distância entre os suportes A e B. 
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FIGURA 7 – CABOS SUSPENSOS ENTRE SUPORTES DE MESMA ALTURA 

 
FONTE: LABEGALINI et al. (1992) 

 

A flecha (f) é a distância OF e a altura cabo-solo (hs) é a distância entre o 

vértice da curva e o solo.  O valor da flecha 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 e as demais distâncias de segurança entre partes ativas e passivas 

são definidas pela norma NBR-5422. A FIGURA 8 representa as forças atuantes no 

condutor no ponto de fixação com o suporte. 

 

FIGURA 8 – FORÇAS ATUANTES 

 

FONTE: LABEGALINI et al. (1992) 

 

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

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

máximos esforços de tração admissíveis em cada tipo de condutor pela equação (5): 
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𝑇𝑚á𝑥 = 𝐾′. 𝑇𝑟𝑢𝑝 (5) 

 

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 (6): 

 

𝑓 =
𝑇0
𝑝
. [cosh(

𝐴

2.
𝑇0
𝑝

) − 1] (6) 

 

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 (7), sendo definida 

como uma parábola: 

 

𝑓 =
𝑝. 𝐴2

8. 𝑇0
  (7) 

 

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] 

 

Ainda de acordo com Labegalini et al. (1992), o cálculo do comprimento dos 

cabos pode ser considerado tanto para a parábola como para a catenária, pois as 



40 

diferenças são desprezíveis. Pela equação da catenária pode-se calcular o 

comprimento do cabo no vão considerado, conforme mostra a equação (8). 

 

𝐿 = 2.
𝑇0
𝑝
. [senh(

𝐴

2.
𝑇0
𝑝

)]  (8) 

 

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 (9): 

 

𝐿 = 𝐴 +
8. 𝑓2

3. 𝐴
 (9) 

 

Onde: 

L = Comprimento do cabo [m] 

A = Comprimento do vão [m] 

f = Comprimento da flecha [m] 

 

2.4.2 Vãos contínuos 

 

Vãos isolados são aqueles em que dois suportes adjacentes são do tipo 

ancoragem. Na prática, em LT reais há um grande número de vãos que não podem 

ser tratados isoladamente, pois existem suportes do tipo suspensão (que não são 

rígidos) entre duas ancoragens. Neste tipo de suporte, os cabos condutores não são 

independentes e os esforços são transmitidos entre vãos adjacentes. Este problema 

é resolvido com o conceito de “vão regulador”, sendo equivalente a uma sucessão 

de vãos contínuos limitados por dois suportes de ancoragem, compondo um tramo 

(LABEGALINI et al. 1992). As trações calculadas nos condutores são consideradas 
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constantes em cada um dos vãos componentes do respectivo tramo. O vão 

regulador é representado na FIGURA 9 e calculado pela equação (10): 

 

𝐴𝑟 = √
𝑎1
3 + 𝑎2

3 + 𝑎3
3 + 𝑎4

3 +⋯+ 𝑎𝑛
3

𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 + 𝑎4 +⋯+ 𝑎𝑛
 (10) 

 

Onde: 

Ar = Vão regulador [m] 

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

 

FIGURA 9 – REPRESENTAÇÃO DE UM VÃO REGULADOR 

 
FONTE: TONETTI (2017) 

 

2.4.3 Efeito do vento sobre os cabos 

 

A vibração eólica ocorre em linhas de transmissão com condutores singelos 

(1 condutor por fase) ou múltiplos (2 ou mais condutores por fase), submetidas a 

vento predominantemente laminar, conforme mostrado na TABELA 4. 

 

TABELA 4 – MOVIMENTOS INDUZIDOS PELO VENTO 

Características Vibração eólica 

Tipo de LT afetada Todas 

Faixa de frequência 3 a 150 Hz 

Faixa de amplitude (em p.u. do diâmetro do 
cabo) 

0,01 a 1 

Condições que favorecem: 
Tipo de vento 
Velocidade do vento 
Superfície do cabo 

 
Laminar 
1 a 7 m/s (3,6 a 25 km/h) 
Nua ou com gelo uniforme 

Condições de projeto que influenciam 
Tração axial, auto amortecimento dos cabos, 
uso de amortecedores, armaduras 

Danos: 
Tempo aproximado para ocorrência 
Causa diretas 
Componentes mais afetados 

 
2 meses a mais de 20 anos 
Falha devido a fadiga 
Cabos condutores e para-raios 

FONTE: FURTADO (2001) 

a1 a2 a3 
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Nessas condições o condutor é perturbado pelo escoamento do vento, 

gerando a formação de vórtices que causam a variação da pressão nas 

proximidades do cabo, o qual é alternadamente solicitado para cima e para baixo, a 

uma frequência proporcional à velocidade do vento (NASCIMENTO, 2011). 

Os vórtices, quando estudados sobre o cabo, originam-se de maneira 

regular na jusante deste, alternadamente no sentido horário e anti-horário. 

Experimentalmente verificou-se que há uma relação definida entre a velocidade do 

vento e a frequência de vibração, chamada de frequência de Strouhal, definida pela 

equação (11): 

 

𝑓𝑆. 𝐷

𝑈
= 0,185 (11) 

 

Onde: 

fs = Frequência de Strouhal [adimensional] 

D = Diâmetro do cabo [m] 

U = Velocidade de escoamento do vento [m/s] 

 

Quando a frequência de Strouhal coincide com a frequência natural do cabo, 

o sistema entra em ressonância, o que pode ocasionar sérios danos ao cabo. 

Segundo Labegalini et al. (1992), a vibração dos cabos em LT com frequências 

elevadas e pequenas amplitudes podem determinar o aparecimento de trincas e 

falhas por fadiga no cabo. 

As velocidades de vento entre 1 e 7 m/s são as mais propícias a provocar 

vibrações devido a: 

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

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

vórtices aperiódicas; 

 Altas velocidades de vento causam altas frequências, que são associadas a 

altos níveis de auto amortecimento do condutor. 

A vibração que se observa na amplitude de vibração é devida ao efeito 

combinado de duas ondas de frequência e amplitude muito próximas que se somam, 

aumentando ou diminuindo a amplitude total. Esse fenômeno é conhecido como 

batimento e é tão comum na vibração de cabos que raramente são observados 
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registros com amplitude uniforme. Uma explicação plausível para a excitação 

simultânea de duas frequências separadas é a variação da velocidade do vento ao 

longo do vão.  

A amplitude de vibração é determinada pela energia transmitida 

continuamente pelo vento condutor sendo crescente até que a energia fornecida 

pelo vento seja igualada pela energia dissipada por amortecimento. O 

amortecimento das vibrações ocorre internamente ao condutor ou em dispositivos 

instalados na LT especificamente para este fim. 

O auto amortecimento depende da amplitude e da frequência de vibração, 

da tração axial e das características do condutor (FONSECA, 2009). 

 

2.4.4 Efeito da variação da temperatura sobre os cabos 

 

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

ambiente e gerado pela passagem da corrente elétrica 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 de dilatação térmica do 

material que o compõe. 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) (LABEGALINI 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] 
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t2 = Temperatura cuja tração se deseja calcular [°C] 

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

comprimento do vão equivalente. 

 

2.5 MECANISMOS DE FADIGA 

 

Os condutores, assim como os demais materiais empregados na 

engenharia, estão sujeitos a falhas. Estas são decorrentes dos tipos e intensidades 

das solicitações a que são submetidos e também de sua capacidade de resistir às 

mesmas. Os condutores das LT, para se manterem suspensos acima do solo são 

submetidos a forças axiais. Estas variam com as mudanças das condições 

ambientais, pois, por exemplo, variações de temperatura provocam variações nas 

trações e vice-versa. O vento incidindo sobre a superfície dos condutores, exerce 

sobre os mesmos uma força, que se traduz também em aumento na tração axial. 

Quando a tração axial a qual o condutor está sujeito atingir valores superiores à sua 

resistência máxima de ruptura, ou seja, quando o condutor sofrer a ação de uma 

força maior do que aquela que ele pode suportar, poderá ocorrer sua ruptura. O 

vento, por outro lado, induz nos condutores vibrações com frequências da ordem de 

5 à 60Hz, que podem provocar a sua ruptura por fadiga junto aos seus pontos de 

fixação aos isoladores (LABEGALINI et al., 1992; FADEL, 2010). 

A fadiga é um processo de degradação contínua de um componente sujeito 

a carregamento cíclico devido à iniciação de uma trinca. Este processo envolve os 

estágios de (i) nucleação da trinca, (ii) crescimento da trinca e (iii) ruptura final. Com 

o aumento no número de ciclos, essa trinca tende a se propagar até que ocorra uma 

falha resultando na separação completa do componente. A fadiga de um material é 

normalmente expressa em número de ciclos, onde o número de ciclos total para 

ocorrer a falha é dado pela soma do número de ciclos percorridos por cada estágio 

da trinca.  

Uma forma de entender este processo é analisando um ponto de fixação do 

condutor em uma LT, como, por exemplo, um grampo de suspensão. Neste ponto, o 

condutor experimenta um movimento oscilatório gerado pela vibração causada pela 

ação do vento. Analisando a oscilação apenas em um plano, cada movimento 

completo de subida e descida constitui um ciclo de vibração que produz um 

carregamento (tensão dinâmica) variável no condutor. A evolução destes ciclos 



45 

define cada etapa do processo de formação da trinca no condutor e a somatória do 

número de ciclos que ocorre no desenvolvimento de cada etapa chega ao ápice da 

fadiga, que é o rompimento total do condutor (HENRIQUES, 2006; BELLORIO, 

2009). 

 

2.5.1 Ciclos de tensão e o efeito da tensão média na fadiga 

  

A fadiga só se manifesta numa peça se a tensão aplicada for dinâmica, isto 

é, variar com o tempo, assim, um ciclo de tensão de fadiga traduz a variação da 

tensão aplicada com o tempo ou com o número de ciclos de aplicação da carga. As 

tensões aplicadas podem ser axiais (tração-compressão), de flexão (dobramento) ou 

de torção (carga rotativa) (BRANCO, 1985; HORTÊNCIO, 2009). 

 De acordo com Gomes (2015), frequentemente o padrão de oscilação da 

tensão dinâmica em um cabo é do tipo senoidal, impondo a este uma tensão de 

flexão que obedece a equação (13): 

 

𝜎 = 𝜎𝑀 + 𝜎𝐴. 𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑡) (13) 

  

Onde: 

σM = Tensão média [kgf] 

σA = Tensão alternada [kgf] 

t = Tempo [s] 

f = Frequência de aplicação da carga [Hz] 

 

Os conceitos de tensão alternada e média podem ser compreendidos ao se 

observar os formatos dos tipos de tensões cíclicas. Alguns formatos seguidos por 

tensões senoidais são ilustrados na FIGURA 10 nos quais o eixo das ordenadas é 

representado pela tensão e o eixo das abscissas é representado pelo tempo. 
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FIGURA 10 – TIPOS DE TENSÕES CÍCLICAS SENOIDAIS 

 
FONTE: GOMES (2015) 

 

A FIGURA 10A representa uma tensão alternada onde a componente média 

é diferente de zero e as tensões máxima e mínima são positivas e maiores que zero. 

Na FIGURA 10B a componente média da tensão alternada continua diferente de 

zero, porém a tensão mínima é zero. Na FIGURA 10C a tensão alternada é zero e, 

neste caso, a tensão mínima deve ser menor que zero e a tensão máxima maior que 

zero. 

Os padrões utilizados para caracterizar os padrões de tensões mostrados na 

FIGURA 11 são definidos por equações que relacionam a tensão máxima (σMÁX) e 

mínima (σMIN), conforme é descrito nas equações (14) a (18). 

 Tensão alternada ou amplitude de tensão (σA); 

 

𝜎𝐴 =
𝜎𝑀Á𝑋 − 𝜎𝑀Í𝑁

2
 (14) 

 

 Tensão média (σM) 

 

𝜎𝑀 =
𝜎𝑀Á𝑋 + 𝜎𝑀Í𝑁

2
 

(15) 

 

  



47 

 Variação da tensão (σR) 

 

𝜎𝑅 = 𝜎𝑀Á𝑋 − 𝜎𝑀Í𝑁  (16) 

 

 Razão de tensões (R) 

𝑅 =
𝜎𝑀Í𝑁
𝜎𝑀Á𝑋

 (17) 

 

 Razão de amplitude (RA) 

 

𝑅𝐴 =
𝜎𝐴
𝜎𝑀

 (18) 

 

Entretanto, alguns casos podem apresentar um padrão não regular para a 

tensão dinâmica, em que a amplitude da tensão pode variar com os ciclos de forma 

aleatória ou em blocos, em que um nível de amplitude de tensão se repete por 

determinado número de ciclos e então se altera, conforme ilustra a FIGURA 11. De 

fato, este comportamento é observado em uma LT que sofre influência do meio em 

que está inserida, como a ação dos ventos que incidem nos cabos e a variação de 

temperatura que são fenômenos aleatórios. 

 

FIGURA 11 – PADRÕES DE TENSÕES IRREGULARES 

 
FONTE: ALENCAR (2013) 

 

Na FIGURA 11A é mostrada uma variação aleatória da tensão dinâmica. Na 

FIGURA 11B a variação da tensão dinâmica ocorre em blocos. Em ambos os casos 

os valores abaixo de zero significam uma inversão na amplitude de vibração em 

torno de um ponto de referência (ponto de repouso do cabo). 



48 

A tensão média tem influência direta no processo de fadiga. Na literatura, a 

maioria dos resultados de experimentos com resistência à fadiga foi obtido em 

condições de tensão média igual a zero, porém, frequentemente podem ocorrer 

situações em que esta componente não é nula, gerando alterações significativas nas 

curvas de resistência à fadiga de cabos condutores, conforme representada na 

FIGURA 12. 

 

 
FIGURA 12 – INFLUÊNCIA DA TENSÃO MÉDIA NA VIDA ÚTIL 

 
FONTE: CALLISTER JÚNIOR (2002) 

 

Na FIGURA 12 é possível observar que diferentes valores de tensão média 

(σm1>σm2>σm3) para um mesmo condutor podem gerar diferentes relações entre a 

amplitude de tensão e o número de ciclos até a fratura, ou seja, para um mesmo 

cabo, a variação da tensão média influencia significativamente na vida útil do 

condutor. Isso ocorre devido ao aumento relativo das tensões de tração a que o 

material é sujeito, facilitando a nucleação e a propagação de trincas de fadiga 

(WALLNER, 2001). 

Para considerar este efeito, algumas teorias foram criadas com a finalidade 

de traduzir matematicamente os efeitos da tensão média no processo de fadiga. 

Estas teorias podem ser agrupadas em um gráfico apresentado na FIGURA 13, 

onde o objetivo é delimitar uma região de segurança onde um componente poderia 

operar sem falhar por fadiga após um determinado número de ciclos de 

carregamento (HORTÊNCIO, 2009; MURÇA, 2011; ALENCAR, 2013; GOMES, 

2015). 
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FIGURA 13 – INFLUÊNCIA DA TENSÃO MÉDIA NA TENSÃO LIMITE DE FADIGA 

 
FONTE: HORTÊNCIO (2009) 

 

Nas equações (19) a (21) são apresentadas as funções que determinam 

cada uma das curvas da FIGURA 13. 

 

 Equação de Goodman 

 

𝜎𝐴𝑅 =
𝜎𝐴

(1 −
𝜎𝑀
𝜎𝑈𝑆
)
 

(19) 

 

 Equação de Gerber 

 

𝜎𝐴𝑅 =
𝜎𝐴

(1 − (
𝜎𝑀
𝜎𝑈𝑆
)
2

)
 

(20) 

 

 Equação de Soderberg 

 

𝜎𝐴𝑅 =
𝜎𝐴

(1 −
𝜎𝑀
𝜎𝑌
)
 

(21) 

 

Onde: 

σAR = Limite de fadiga para σM = 0 [kgf] 

σUS = Limite de resistência [kgf] 

σY = Limite de escoamento [kgf] 
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Na prática, a aplicação da FIGURA 13 quer dizer que se um ponto 

representativo do ciclo de tensões ficar abaixo das curvas, não haverá ruptura do 

material por fadiga, sendo a Curva de Soderberg a mais conservativa dentre as três 

apresentadas por ser obtida a partir de ensaios de fadiga para a maioria dos aços 

utilizados na engenharia. A Curva de Goodman coincide com ensaios realizados em 

metais frágeis e a Curva de Gerber é equivalente a aços dúcteis sob tensão média 

de tração (WALLNER, 2001). 

 

2.5.2 Efeito da temperatura e do acabamento do material na fadiga 

 

Além da tensão média, a temperatura e o acabamento do cabo também têm 

influência no processo de fadiga. 

Quanto maior a temperatura, menor será a resistência do material (desde 

que metálico) e, consequentemente, a resistência a fadiga e o limite de fadiga 

também são menores. 

Processos de fabricação podem, invariavelmente, introduzir ranhuras que 

podem limitar a vida útil, portanto, uma melhora no acabamento das superfícies do 

material pode aumentar significativamente a vida útil. Dentre os processos de 

tratamentos de superfícies conhecidos na indústria destacam-se o jateamento com 

esferas e a conformação à frio. Ambos buscam aumentar a tensão residual 

compressiva através de deformações plásticas no material (BELLORIO, 2009). 

 

2.6 PREVISÃO DA VIDA ÚTIL 

  

Fadel (2010), cita que, na prática, ensaios de resistência não podem ser 

aplicados em todos os projetos. Na maioria das aplicações, o projeto de vida útil 

exige que se levem em consideração as cargas previstas em serviço e os materiais 

empregados nos componentes. Sob esta ótica, existem duas abordagens diferentes 

para tratar o fenômeno de ocorrência de fadiga em cabos, uma delas procura evitar 

que a falha ocorra e a outra busca manter a operação mesmo com a presença de 

falhas dentro de limites de segurança.  

 As duas abordagens citadas consideram três métodos clássicos de previsão 

da vida útil do material sob esforços cíclicos: método S-N e método ε-N (ambos 

utilizados quando se quer evitar o surgimento de falhas) e o método da mecânica de 
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fratura linear elástica (quando se quer manter a operação mesmo com a presença 

de falhas).  

 Neste trabalho, será considerado apenas o método S-N, também chamado 

de Curva de Wöhler, pois, de acordo com Gomes (2015), por verificação 

experimental e pela análise das falhas em campo, sabe-se que as falhas por fadiga 

em cabos condutores ocorrem geralmente em alto ciclo, o que exclui a análise pelo 

método ε-N ou método da deformação-vida (que considera as deformações plásticas 

localizadas, consistindo em relacionar a amplitude de deformação com o número de 

ciclos até a falha e sendo recomendado para aplicações de vidas em baixo ciclo). 

Ainda, o método da mecânica de fratura linear é impraticável para o caso de análise 

de fadiga em cabos devido às dificuldades de acompanhamento e verificação do 

surgimento e propagação de trincas em LT. 

  

2.6.1 Curva S-N, Curva de Wöhler ou Curva tensão versus vida 

 

 Entre as décadas de 1950 e 1960 o engenheiro August Wöhler realizou 

experimentos com eixos de trens sujeitos a flexão rotativa. Um dos principais 

resultados encontrados foi a determinação de uma curva que relaciona as 

amplitudes de tensão aplicadas com o número de ciclos necessários para a 

ocorrência de falhas. Estas curvas foram chamadas de Curvas de Wöhler ou Curva 

S-N (Stress – Number of cycles), exemplificada na FIGURA 14, para o caso de 

cabos de aço e liga alumínio (HORTÊNCIO, 2009). 
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FIGURA 14 – CURVA S-N TÍPICA PARA O AÇO E LIGA ALUMÍNIO 

 

FONTE: GOMES (2015) 

 

A Curva S-N é determinada experimentalmente para cada tipo de material e 

através de sua análise verifica-se que conforme se reduz o nível de tensão oscilante 

aplicado ao material, maior é a sua vida útil. Para materiais não-ferrosos, como o 

alumínio, não há um limite de resistência à fadiga, significando que em algum dado 

momento o cabo irá sofrer falha após um certo número de ciclos. A literatura 

disponível apresenta somente curvas obtidas através de ensaios em laboratório e 

não em LT reais, sugerindo que o número de ciclos para ocorrência de falha por 

fadiga, em cabos de alumínio (ou ligas deste) é da ordem de 107 a 108 ciclos 

(HENRIQUES, 2006; MURÇA, 2011; ALENCAR, 2013; WATANABE, 2014; GOMES, 

2015). 

Os dados observados nas Curvas S-N podem ser linearizados em um 

gráfico Log-Log, resultando na Relação de Basquim, apresentada na equação (22). 

 

∆𝜎
2
= 𝜎𝑓

′(𝑁𝑓)
𝛾 (22) 

 

Onde:  

(Δσ/2) = Amplitude de tensão [MPa] 

Nf = Número de ciclos de vida [adimensional] 

σ'f = Coeficiente de resistência à fadiga [MPa] 

γ = Expoente de resistência à fadiga ou Expoente de Basquim 

[adimensional]  
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Os parâmetros σ'f e γ são parâmetros de ajustes e obtidos após 

levantamento da curva experimental. 

2.6.2 Regra de Palmgren-Miner 

 

A ação do vento sobre LT provoca oscilação que depende da intensidade, 

do ângulo de incidência e da constância do vento. Assim, ao longo de sua vida útil, o 

cabo está sujeito à excitação que pode ser aproximada por um carregamento em 

blocos, onde cada bloco de carregamento impõe ao cabo uma parcela de dano 

causado por fadiga (FADEL, 2010). 

Em 1945, Palmgren propôs que os danos causados pela fadiga se 

acumulam linearmente até atingir um ponto em que ocorre a falha do material. 

Posteriormente em 1945, Miner traduziu o conceito de Palmgren matematicamente, 

ficando conhecida por Regra de Palmgren-Miner, apresentada na equação (23) 

(GOMES, 2015). 

 

𝐷 =∑
𝑛𝑖
𝑁𝑖

  (23) 

 

Onde:  

D = Dano acumulado [adimensional] 

ni = Número de ciclos correspondente a certo nível de tensão σi ao qual o 

componente foi submetido [adimensional] 

Ni = Número de ciclos em que provocaria a falha no nível de tensão σi 

aplicado, extraída da Curva S-N do material analisado [adimensional] 

  

A FIGURA 15 ilustra o conceito empregado na Regra de Palmgren-Miner: 
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FIGURA 15 – REGRA DE PALMGREN-MINER 

 
FONTE: GOMES (2015) 

 

De acordo com a equação (23), cada nível de tensão alternada contribui com 

o dano no material em uma parcela proporcional à razão entre a quantidade de 

ciclos que efetivamente ocorreram e a quantidade de ciclos que causaria a falha 

completa no nível de tensão considerado. Um valor de dano acumulado nulo (𝐷 = 0) 

significa que o componente está com a sua integridade completa, não foi afetado por 

nenhum dano de fadiga, porém, um valor de dano acumulado igual à unidade (𝐷 = 1) 

indica que o dano alcançou um nível que representa a falha total do componente e, 

por conseguinte não resta vida útil. 

Se o dano acumulado 𝐷 for correspondente ao período de um ano ou for 

extrapolado para este período, o tempo de vida do material (𝑉) pode ser estimado 

pela razão entre o dano total até a falha (𝐷 = 1) e o dano acumulado observado (𝐷) 

através da equação 24. 

 

𝑉 =
1

𝐷
 (24) 
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O tempo de vida (𝑉) sugere quantos anos o componente supostamente 

suportará os danos causados pela fadiga assumindo que eles seguirão o “histórico 

de carregamentos” representado por 𝐷 (conjunto de níveis de tensão e quantidade 

de ciclos nos quais foram aplicados). Se o valor da vida for menor que a unidade (𝑉 

≤ 1), o componente já falhou porque o dano acumulado se igualou ou ultrapassou a 

unidade, por outro lado, se o valor da vida for maior que um (𝑉 > 1), ainda há vida 

útil (𝑉𝑅) no material que pode ser calculada pela equação 25. 

 

𝑉𝑅 = 𝑉 − 𝑉0 (25) 

 

Onde: 

V0 = Tempo de operação do componente até o momento das medições 

[anos] 

 

As principais deficiências desta teoria são as independências do nível de 

tensão, da sequência do carregamento e a desconsideração da interação dos 

danos. 

Segundo publicações do CIGRE (1979 e 1995), a vida útil média de cabos 

condutores considerada econômica e tecnicamente satisfatória é de cerca de trinta 

anos. Observa-se que este é o mesmo período de tempo constante nos editais de 

linhas de transmissão publicados nos leilões da Aneel. 

 

2.6.3 Regra de acúmulo de dano progressivo 

 

A regra do acúmulo de dano progressivo prevê que o dano acumulado é 

resultado da soma dos danos parciais. Cada parcela do dano é obtida pela relação 

entre o número de ciclos aplicados ni sobre uma tensão σi e a vida esperada Ni 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 26. 
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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
 

(26) 

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

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

estimativa de vida de um componente mecânico (BELLORIO, 2009). 

 

2.6.4 Fadiga por fretting em cabos 

 

O fretting é o fenômeno que surge quando duas superfícies em contato 

estão sujeitas a forças tangenciais oscilatórias, onde zonas de microdeslizamento 

ocorrem nas duas superfícies quando elas deslizam uma sobre a outra. Dois 

importantes fenômenos podem surgir como resultado desta ação, segundo Fadel 

(2010): 

 Desgaste das superfícies dando origem a um processo denominado 

desgaste por fretting. 

 Trincas de fadiga podem ter início na região danificada levando a grandes 

reduções da resistência à fadiga de um componente carregado ciclicamente.  

O fretting pode iniciar com amplitudes de escorregamento menores que 10-5 mm 

e sua influência na vida útil dos cabos torna-se substancial para um número de 

ciclos maior que 105. De acordo com Watanabe (2014), 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, conforme anteriormente ilustrado na FIGURA 2. 

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 16. 
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FIGURA 16 – GRAMPO DE SUSPENSÃO 

 
FONTE: BELLORIO, (2009) 

 

Os grampos de suspensão são utilizados para fixar os condutores nas 

cadeias de isoladores das estruturas de suspensão. 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 curto circuitos e possuir uma baixa resistência ao contato. 

 

2.7 EQUAÇÃO DE POFFENBERGER-SWART E A DETERMINAÇÃO DA TENSÃO 

NOMINAL NO FIO MAIS SOLICITADO DO CONDUTOR 

 

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

mecânico das LT. 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. 

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 17. O critério de tração EDS está associado à 

tração axial 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 (27): 

 

𝑇𝐸𝐷𝑆 = 𝐾%. 𝑇𝑅𝑀𝐶 (27) 

 



61 

Onde: 

TEDS = Tração na temperatura média diária [N] 

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

K% = fator porcentual máximo da RMC para o cabo utilizado [%] 

 

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

praticados ao EDS variam de 16 a 24% da RMC, conforme prescrito pela norma 

NBR-5422 (TABELA 3). O cabo é instalado de maneira que permaneça, durante sua 

operação, esticado com uma tração axial que varia de 18 a 20% de sua RMC. O 

amortecimento próprio do cabo varia inversamente com a carga de tração mecânica 

aplicada (HENRIQUES, 2006). 

 

FIGURA 17 – CARGA DE PRÉ TENSÃO EM UM CONDUTOR: TRAÇÃO EDS APLICADA 
LONGITUDINALMENTE AO EIXO DO CABO 

 
FONTE: HENRIQUES, (2006) 

 

A necessidade de estudar os efeitos das vibrações eólicas nos cabos 

condutores resultou na formação de um grupo do Institute of Electrical and Electronic 

Engineers (IEEE) cujo objetivo era padronizar um método para avaliar a severidade 

das vibrações eólicas em cabos condutores. Os métodos possíveis de serem 

cogitados relacionavam a intensidade de vibração do cabo a parâmetros que podem 

ser mensurados ou observados. Alguns destes parâmetros são indicados mais 

detalhadamente abaixo e ilustrados na FIGURA 18: 

 Ângulo de vibração do condutor (β): Corresponde ao ângulo de flexão do 

cabo. 

 Deformação (ou tensão) dinâmica no fio do cabo condutor: Parâmetro 

medido por extensômetros (strain gauges) localizados nos fios de topo da 

camada externa do cabo condutor, onde há maior tensão normal devido à 

flexão. 

 Amplitude máxima de vibração (ymax): Corresponde à amplitude de vibração 

(0-pico) medida no anti-nó de um loop de vibração livre. 
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 Amplitude de flexão (Yb): Corresponde à amplitude de vibração (0-pico) 

medida em relação ao grampo de suspensão em um local situado a uma 

distância de 89 mm (3,5 polegadas) do último ponto de contato entre o cabo 

e o grampo (UPC). 

 L: Comprimento de um loop de vibração. 

 λ: Comprimento de onda. 

 H: Tração aplicada no condutor. 

 

FIGURA 18 – MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DA TENSÃO NOMINAL NO FIO MAIS 
SOLICITADO DO CONDUTOR 

 
FONTE: GOMES, (2015) 

 

Entretanto, apenas a amplitude de flexão é um parâmetro relativamente fácil 

de ser medido em campo durante o período de atividade da linha de transmissão. 

Após a realização de vários ensaios experimentais em cabos condutores, 

pesquisadores concluíram que existia uma relação consistente entre a amplitude de 

flexão e a tensão dinâmica de flexão que foi medida pelos laboratórios por meio da 

extensômetria. Em 1965, uma contribuição importante foi feita por Poffenberger e 

Swart que exploraram mais a fundo o tema formulando uma equação analítica que 

correlaciona a deformação dinâmica na vizinhança do ponto mais solicitado à 

amplitude de flexão medida nas proximidades do grampo de suspensão. Assim, em 

termos práticos, foi possível converter amplitude de deslocamento vertical em uma 

tensão nominal de referência para a curva S-N de um cabo, conforme a equação 28: 

 

𝜎𝐴 = 𝐾𝑌𝑏 (28) 

 

Onde: 

σA = Faixa de tensão dinâmica pico a pico em MPa. 
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Yb = Amplitude de deslocamento zero a pico, medida em um ponto sobre o 

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

suspensão em mm. 

 

O valor de K é determinado pela equação 29: 

 

𝐾 =
𝐸𝑎𝑙𝑑𝑝

2

2(𝑒−𝑝𝑥 − 1 + 𝑝𝑥)
 (29) 

 

Onde: 

Eal = Módulo de elasticidade (Módulo de Young) [MPa]. 

d = Diâmetro dos fios de alumínio da camada externa do cabo [mm]. 

x = Distância ao longo do cabo entre o primeiro ponto de contato entre o 

cabo e o grampo de suspensão e o ponto de medição, usualmente a 89 mm. 

 

O valor de p é determinado pela equação 30: 

 

𝑝 = √
𝑇

𝐸𝐼
 (30) 

 

Onde: 

T = Carga de esticamento para a temperatura média durante a medição [N]. 

EI = Rigidez a flexão do cabo [N.mm2], cujo valor é dado pela equação 31: 

 

𝐸𝐼𝑚𝑖𝑛 = 𝑛𝑎𝑙 . 𝐸𝑎𝑙 .
𝜋𝑑𝑎𝑙

4
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+ 𝑛𝐴. 𝐸𝐴.

𝜋𝑑𝐴
4

64
 (31) 

 

Onde: 

nal = Número de fios de alumínio [adimensional]. 

Eal = Módulo de elasticidade dos fios de alumínio [MPa]. 

dal = Diâmetro individual dos fios de alumínio [mm]. 

nA = Número de fios de aço [adimensional]. 

EA = Módulo de elasticidade dos fios de aço [MPa]. 

dA = Diâmetro individual dos fios de aço [mm]. 
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2.8 LIMITES DE RESISTÊNCIA À FADIGA 

  

A padronização do método da amplitude de vibração pelo IEEE e o 

desenvolvimento da fórmula de Poffenberger-Swart estabeleceram os alicerces para 

o estudo da vida útil em cabos condutores, viabilizando a comparação de resultados 

obtidos por diversas fontes e a criação de metodologias para avaliação da 

integridade do cabo (GOMES, 2015).  

 Um dos principais critérios a ser observado durante o projeto de linhas de 

transmissão é o que visa proteger os condutores em relação ao processo de fadiga. 

Entretanto, este é um problema complexo, ao qual envolve não apenas as tensões 

cíclicas responsáveis pela fadiga, mas também um problema de contato (fretting) e, 

até o momento, não há um critério analítico disponível satisfatório para 

representação deste fenômeno. Mesmo assim, ainda é necessário quantificar a 

intensidade da vibração e adotar parâmetros de medida da resistência da montagem 

condutor/grampo à fadiga de modo a prevenir a ocorrência de falhas (FADEL, 2010; 

MURÇA, 2011). 

 No que se refere a resistência à fadiga do condutor, duas diferentes 

abordagens são frequentemente utilizadas, de acordo com Hortêncio (2009): 

 Abordagem do dano cumulativo: a evolução do processo de fadiga aumenta 

gradativamente a cada ciclo de vibração durante a vida útil do condutor até 

sua ruptura. Admite-se que sua evolução é linear, segundo a Teoria de 

Miner.  

 Abordagem do limite de resistência: considera-se que a manutenção dos 

níveis de vibração abaixo de determinados limites proporciona uma vida 

infinita ao cabo, ou seja, são determinados os níveis máximos de vibração 

para o cabo utilizado em uma LT, de modo que durante sua operação os 

condutores não ultrapassem estes limites. 

Nas duas abordagens, os limites de resistência à fadiga são determinados 

em ensaios de laboratório, nos quais a vida útil do condutor, em número de ciclos, é 

determinada em função da intensidade da vibração. A vida útil é considerada como o 

número de ciclos necessários para ruptura de 10% dos fios do cabo ou de 3 fios, 

prevalecendo o menor valor (HENRIQUES, 2006). 
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 A partir destas duas abordagens, existem três principais metodologias que 

em conjunto com as medições de amplitude de flexão permitem avaliar a severidade 

dos danos causados pela fadiga nos cabos e que são aceitas no universo científico: 

 Metodologia IEEE (1966): Máxima deformação da flexão admissível. 

 Metodologia EPRI (1979): Limites de resistência à fadiga. 

 Metodologia CIGRÉ (1985): Estimativa do tempo de vida do condutor. 

 

2.8.1 Metodologia IEEE 

  

O IEEE Task Force on the Standardization of Conductor Vibration 

Measurements sugeriu em 1966 o estabelecimento do valor de 150 microstrains1 de 

vibração dinâmica pico-a-pico no local correlacionado à medição do ponto padrão 

distante 89 mm do último ponto de contato do cabo com o grampo (FIGURA 18). 

Entretanto, o próprio IEEE considerou este limite extremamente conservador e que 

deveria ser utilizado apenas como um valor de referência para observações 

advindas de um cabo ACSR, já que não existiam dados suficientes para 

determinação de um limite preciso que expressasse a segurança dos condutores em 

relação aos danos causados pela fadiga. Reconhecendo este conservadorismo, o 

IEEE passou a recomendar o valor de 200 microstrains pico-a-pico como um nível 

aceitável em que nenhum dano severo ocorreria devido à fadiga nos cabos 

(GOMES, 2015). 

 Na prática de projetos de LT são utilizados valores na faixa de 150 a 300 

microstrains de deformação para avaliar a integridade do cabo condutor. Estes 

valores estão contidos no EPRI Transmission Line Reference Book (2005) baseados 

na expertise adquirida em projetos desenvolvidos por empresas do segmento.  

 

2.8.2 Metodologia EPRI 

  

A metodologia EPRI sugere valores máximos de amplitude de flexão e de 

amplitude de tensão, definidos como limites de resistência, para vários tipos de 

                                            
1
 O microstrain é uma unidade de deformação linear específica utilizada em estudos de 

extensiometria. No caso do processo de fadiga em cabos condutores, pode ser considerado como 

razão da amplitude pico-a-pico da vibração do cabo em relação ao seu diâmetro, representado por 

με.   
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condutores. Casos esses patamares de amplitude sejam ultrapassados, a 

integridade do cabo estaria condenada pelo critério da fadiga (ALENCAR, 2013). 

 O Orange Book da EPRI estabelece para um cabo ACSR com uma camada 

de fios de alumínio, o limite de resistência à fadiga de 22,5 MPa, enquanto que para 

duas ou mais camadas esse valor é de 8,5 MPa. No caso de condutores de alumínio 

homogêneos, não há aparentemente dados suficientes, obtidos através de testes de 

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 e 5005, enquanto que para as ligas 6201 e similares 

os limites de fadiga sugeridos são de 15 MPa para cabos com uma camada de 

alumínio e 5,7 MPa para duas ou mais camadas.  

Essas amplitudes de flexão foram calculadas por meio da equação invertida 

de Poffenberger-Swart (equação 32) baseando-se nos limites de resistência à 

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

diferentes tamanhos (BELLORIO, 2009; FADEL, 2010; MURÇA, 2011; ALENCAR, 

2013; GOMES, 2015). 

 

𝑌𝑏 =

(

 
 𝑒−𝑝𝑥 − 1 + 𝑝𝑥

(𝐸𝑎𝑙. 𝑝2. 𝑑)
2
⁄

)

 
 
. 𝜎𝐴 (32) 

    

 Posteriormente, foi proposto que os limites de resistência mencionados 

poderiam ser interpretados de uma forma menos rígida, pois observações 

mostraram que tais limites podem ser ligeiramente ultrapassados por um número 

restrito de vezes sem que o cabo seja condenado pelos danos causados pela fadiga, 

conforme segue (BELLORIO, 2009): 

 Até 5% do total de ciclos podem conter níveis de amplitude de flexão que 

excedem o limite de resistência. 

 Não pode haver mais que 1% do total de ciclos ultrapassando 1,5 vezes o 

limite de resistência à fadiga. 

 Nenhum ciclo pode ultrapassar 2 vezes o limite de resistência a fadiga. 

 

2.8.3 Metodologia CIGRÉ – WG 22-04 
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A metodologia CIGRÉ WG 22-04 utiliza uma abordagem diferente de outros 

dois critérios apresentados, ao invés de estabelecer um limite de segurança, o 

método emprega a regra de Palmgren-Miner para cálculo da vida útil do condutor. A 

aplicação da regra de Palmgren-Miner está pautada no conhecimento do histórico de 

carregamentos aplicados e no conhecimento da curva S-N do material ou da 

montagem cabo/grampo. 

 O histórico de carregamentos é viabilizado pelo registro de amplitudes de 

flexão pico-a-pico obtidos através de aparelhos chamados “vibrógrafos” que são 

instalados a 89 mm do último ponto de contato do cabo com o grampo e coletados 

durante um período de tempo representativo (3 meses de acordo com o CIGRÉ 

TF 22.11.2 ou entre 2 e 6 semanas segundo o IEEE Std. 1368) que depois é 

extrapolado para um período de um ano e a curva S-N pode ser obtida por meio de 

ensaios de fadiga realizados em laboratório ou por meio do uso da CIGRÉ Safe 

Border Line (CSBL), apresentada na FIGURA 19. 

 

FIGURA 19 – CIGRÉ SAFE BORDER LINE 

 
FONTE: CIGRÉ (1988) 

  

A CSBL é uma curva S-N montada após ensaios de fadiga com várias 

combinações entre grampos de suspensão e condutores de alumínio, alumínio liga 
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e/ou ACSR. A curva fica abaixo de todos os resultados ensaiados sendo, portanto, 

conservativa ao ponto de habilitar seu uso genérico quando não se conhece a curva 

S-N específica para o cabo estudado. Matematicamente a CSBL é representada 

pela equação 33: 

 

𝜎𝐴 = 𝐴.𝑁
𝑏 (33) 

 

Onde: 

σA = Tensão dinâmica [MPa]; 

N = Vida em ciclos [adimensional]; 

A e b = Constantes fornecidas pela TABELA 5: 

 

TABELA 5 – CONSTANTES DA CSBL 

Nº de camadas de fios 
de alumínio do cabo 

condutor 

N < 2.107 N > 2.107 

A b A b 

1 730 -0,2 430 -0,168 

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

FONTE: CIGRÉ (1988) 

  

Resumidamente, a aplicação da metodologia proposta pelo CIGRÉ segue os 

seguintes passos: 

 Registro das amplitudes de flexão pico-a-pico através do vibrógrafo. 

 Transformação das amplitudes de flexão pico-a-pico em tensão dinâmica 

através da equação invertida de Poffenberger-Swart. 

 Cálculo do número de ciclos necessários para ocorrência de falha no cabo 

(ruptura de 10% dos fios ou 3 fios) através da curva S-N ou da CSBL para os 

níveis de amplitude registrados no vibrógrafo. 

 Extrapolação do número de ciclos registrados durante o período de coleta de 

dados para o tempo de 1 ano. 

 Cálculo do dano cumulativo pela regra de Palmgren-Miner e da vida útil do 

condutor. 

Após o cálculo da vida útil, verifica-se se o cabo está apto a atingir a 

expectativa de uma vida economicamente viável (em torno de 30 anos, para linhas 

de transmissão aéreas). Caso não esteja, devem-se adotar critérios de projeto que 
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prevejam a manutenção da LT ao longo de sua utilização afim de se evitar falhas 

(GOMES, 2015). 

A CSBL é bastante conservativa, fornecendo uma vida útil em torno de 8 

vezes menor do que é verificado em linhas reais, justificando o levantamento 

específico da curva S-N para cada tipo de condutor. Entretanto, a metodologia do 

CIGRÉ se apresenta vantajosa em relação às outras duas metodologias, pois 

fornece uma estimativa do estado atual do cabo em relação ao momento da falha. 

Apesar disso, a metodologia do CIGRÉ ainda é a menos utilizada em projetos de LT, 

de acordo com uma pesquisa pela EPRI em 2005, onde é citado que o método IEEE 

é o mais utilizado, seguido pelo método EPRI (FADEL, 2010; GOMES, 2015). 

 

2.9 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 O objetivo desde capítulo foi embasar toda a teoria que dará suporte aos 

capítulos seguintes, principalmente no Capítulo sobre os Materiais e Método, que 

concentra toda a parametrização dos ensaios realizados na LTE. 

 Como forma de sintetizar todo o conteúdo teórico, voltando-o para o objetivo 

geral da pesquisa em questão, apresenta-se este item em particular, resumindo de 

forma linear aquilo que, de fato, é empregado no roteiro de pesquisa, na análise dos 

dados e na discussão dos resultados. 

 Primeiramente, do item 2.1 ao item 2.3, é apresentado todo o arcabouço a 

respeito de projetos de linhas de transmissão aéreas, contendo os parâmetros 

principais que devem ser levados em consideração por um projetista e que são 

determinados, a priori, pela NBR-5422. 

 O item 2.4 é dedicado, fundamentalmente, ao comportamento mecânico dos 

cabos de uma LT, considerando os efeitos produzidos pela ação do vento e da 

temperatura (ambiente e do condutor). Neste item, é importante destacar os ventos 

que causam as maiores vibrações nos cabos de uma LT e a Relação de Strouhal, 

que correlaciona a frequência de vibração com a velocidade de escoamento do 

vento. 

 Nos itens 2.5 e 2.6 são descritos os efeitos nocivos que o vento causa no 

cabo, resultando na consequente degradação deste e a redução de sua vida útil. 

Destacam-se para estes itens a Curva S-N (que relaciona a tensão dinâmica com o 

número de ciclos que um material pode suportar) e as duas regras utilizadas neste 
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trabalho como forma de se estimar a vida útil do cabo (Regra de Palmgren-Miner e 

Regra de Acúmulo de Dano Progressivo). 

 No item 2.7 é apresentado a Fórmula de Poffenberger-Swart, utilizada para 

se obter o valor da tensão dinâmica em função das características construtivas do 

cabo, da tração axial a que este é submetido e da amplitude de vibração. 

 Portanto, foi demostrado que toda linha de transmissão sofre ação do vento 

que faz o cabo vibrar. As amplitudes de vibração podem ser transformadas em 

tensões dinâmicas, através da Fórmula de Poffenberger-Swart, que nada mais são 

do que movimentos de torção que o cabo sofre nos pontos onde existe uma 

restrição de movimento (como os grampos de suspensão). Tais tensões dinâmicas 

provocam danos no cabo, proporcionais à amplitude de vibração e a quantidade de 

ciclos de vibração a que o cabo é submetido. Através da relação entre a tensão 

dinâmica e a quantidade de ciclos (obtida da Curva S-N e do histórico de 

carregamento dos ensaios na LTE) é possível se estimar a vida útil do cabo (Regra 

de Palmgren-Miner ou Regra de Acúmulo de Dano Progressivo). 

 Ainda, com os dados obtidos nos ensaios na LTE, é possível se determinar 

as frequências que causam maiores amplitudes de vibração e as velocidades de 

vento associadas, através Relação de Strouhal, que causam os maiores danos no 

cabo. 

 Por fim, no item 2.8 são apresentadas as três principais metodologias (IEEE, 

EPRI e CIGRÉ) utilizadas por projetistas como referenciais para o limite de 

resistência à fadiga dos cabos.     
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3 LEVANTAMENTO DE REFERÊNCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS 

 

3.1 ESTUDOS SOBRE FADIGA EM CABOS CONDUTORES 

  

De acordo com Tonetti (2017), os primeiros estudos correlacionados com 

fadiga de cabos condutores de energia aplicados em linhas de transmissão aéreas 

causados por vibrações eólicas são do início do século XX, com pesquisas de 

Varney em 1926 e Nefzger em 1933. No entanto, somente a partir da criação do 

comité SC6 do CIGRÉ (Conseil International des Grands Réseaux Electriques) em 

1953 que houve um aprofundamento nas investigações dos danos causados por 

vibrações em LT, resultando no Relatório 223 onde encontram-se parâmetros para 

elaboração de projetos de LT. 

 Em 1945, Palmgren propôs que os danos causados pela fadiga se 

acumulam linearmente até atingir um ponto em que ocorre a falha do material. 

Posteriormente, no mesmo ano, Miner traduziu o conceito de Palmgren 

matematicamente, ficando conhecida por Regra de Palmgren-Miner. 

Entre as décadas de 1950 e 1960 o engenheiro August Wöhler realizou 

experimentos com eixos de trens sujeitos a flexão rotativa. Um dos principais 

resultados encontrados foi a determinação de uma curva que relaciona as 

amplitudes de tensão aplicadas com o número de ciclos necessários para a 

ocorrência de falhas. Estas curvas foram chamadas de curvas de Wöhler ou curva 

S-N (Stress – Number of cycles). 

 No ano de 1966, o IEEE Task Force on the Standadization of Conductor 

Vibration Measurements padronizou o método da amplitude à flexão, o qual é 

definido pelo deslocamento diferencial medido em um ponto do cabo localizado a 89 

mm do último ponto de contato do cabo com o grampo. Esse método, conhecido 

com Poffenberger-Swart, contribuiu com a concepção de um modelo matemático 

que possibilita converter a amplitude de flexão (coletada em campo ou em 

laboratório) em tensões de flexão na superfície dos fios da camada mais externa do 

condutor. Esta metodologia considera apenas o estado de tensão provocado pelo 

processo de flexão do cabo previamente tensionado e busca quantificar a tensão 

imposta pela vibração em flexão. De acordo com esse modelo, a parcela do cabo na 

vizinhança do ponto de restrição é assumida como uma viga de Euler. Dessa forma, 

o deslocamento vertical (medido pico-a-pico) no ponto 89 mm, padronizado, pode 
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ser usado para se obter a tensão experimentada por um fio de alumínio da camada 

mais externa do cabo e na boca do grampo. 

Publicações do CIGRE entre os anos de 1979 e 1995 sugerem que a vida 

útil média de cabos condutores considerada econômica e tecnicamente satisfatória é 

de cerca de trinta anos. Assim, durante este tempo, a LT deve operar de forma que 

não sofra falhas causadas por danos advindos da fadiga do cabo. Este tempo de 

vida útil é considerado como padrão para os leilões de transmissão de energia da 

ANEEL. 

Mansur (2003) propôs uma regra, na qual o histórico de tensões 

experimentadas é importante para o cálculo do dano acumulado por fadiga. O dano 

total, assim como na regra de Miner, é a soma das parcelas de danos para níveis de 

tensões distintos. A primeira parcela de dano é igualmente obtida pelo quociente 

entre o número de ciclos aplicados ni sob uma tensão σi e a vida esperada Ni, da 

curva S-N. As regras se distinguem a partir da segunda parcela, onde para Mansur, 

a razão é multiplicada pela média aritmética das tensões experimentadas e dividida 

pela tensão σi. 

 Estudos mais recentes, como Henriques (2006), Hortêncio (2009) e Murça 

(2011), propõem-se a realizar testes em bancadas para análise do comportamento 

mecânico de cabos condutores de alumínio com alma de aço (CAA) em relação ao 

surgimento de fadiga, afim de se determinar a vida útil do cabo. Tais estudos, 

entretanto, realizam testes em laboratório, com ambientes controlados e dimensões 

reduzidas quando comparadas à LT reais. Outro fator é de que estes estudos se 

focam em apenas um tipo de condutor, sendo os resultados limitados às condições 

de contorno de cada ensaio. Mesmo assim, o mérito destes trabalhos está em 

apresentar curvas de Tensão vs. Número de ciclos (curvas S-N) específicas para 

cada tipo de cabo ensaiado, nas condições EDS. 

 Para tracionamentos acima daqueles definidos pelo critério EDS, Watanabe 

(2014) apresenta um trabalho visando relacionar o surgimento de fadiga em 

condutores com níveis elevados de tração. Seus ensaios são baseados na 

metodologia do CIGRÉ WG 22-04 e os resultados obtidos são promissores na 

aplicação de trações acima da EDS, sem que haja comprometimento da vida útil do 

condutor quanto analisado sob ponto de vista de fadiga. 

 A evolução dos estudos desde o início do século passado até os dias atuais 

mostra a importância do tema para projetos de linhas de transmissão aéreas, 
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despertando interesse de pesquisadores para obter soluções economicamente mais 

interessantes que serão aplicadas pelas concessionárias de energia elétrica. 

 

3.2 ESTUDOS SOBRE O AUTO AMORTECIMENTO DE CABOS CONDUTORES 

 

Os primeiros estudos relacionados à vibração em cabos condutores 

iniciaram-se na década de 1920, após serem observadas as primeiras falhas por 

fadiga causadas pelo vento. Em 1926, Varney mensurou a velocidade da onda no 

condutor, fazendo uma relação entre valores obtidos experimentalmente e 

analiticamente. 

Segundo Tonetti (2017), entre os anos de 1950 e 1960 surgiram estudos 

focados no amortecimento de cabos e chamada atenção para a severidade do 

fenômeno de fadiga e a importância da redução desta. 

Face ao aumento da publicação de trabalhos relacionados com o auto 

amortecimento de cabos, o Grupo de Trabalho em Vibrações de Condutores, do 

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

pelo 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 LT. Além disso, traz 

considerações sobre medidas de auto amortecimento, necessárias para a 

determinação da eficiência dos amortecedores. 

Tompkins et al. (1956, apud HENRIQUES, 2006), apresenta 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 o 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 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO LEVANTAMENTO DAS REFERÊNCIAS 

TÉCNICO-CIENTÍFICAS 

 

 Neste capítulo procurou-se apresentar de forma cronológica os estudos 

correlacionados ao tema abordado, ou seja, estudos sobre a fadiga e o auto 

amortecimento de cabos condutores de energia elétrica. 

 Fica evidente que o tema é objeto de pesquisa a mais de 60 anos, 

entretanto, somente a partir das décadas de 60 e 70 que é dado uma maior 

importância para os efeitos da fadiga causada pela ação do vento nos cabos de 

linhas de transmissão aéreas. 

 Houve então um período de hiato, onde não se encontram grandes 

contribuições na literatura a respeito do tema.  

 Então, a partir do ano 2000, novamente, voltam-se atenções para este tipo 

de pesquisa, onde, no Brasil, a Universidade de Brasília vem produzindo importantes 

trabalhos a respeito da vida útil de cabos condutores em LT.  

Neste cenário de retomada de interesse, o presente trabalho vem preencher 

o gap na pesquisa da vida útil de cabos justamente com o diferencial de se obter 

dados a partir de uma LTE, construída com dimensões reais e submetida a todas as 

influências do meio ambiente, procurando contribuir com dados mais fiéis a 

realidade do que àqueles obtidos em bancadas de ensaio em laboratórios. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Os ensaios necessários a este estudo somente foram possíveis graças a 

implantação de uma LTE, que foi construída nos arredores da Subestação Campo 

Comprido, em Curitiba-PR, resultado de um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) elaborado pela Companhia Paranaense de Energia (COPEL) em parceria 

com os Institutos LACTEC intitulado “Aumento da capacidade de transmissão de 

linhas aéreas – Novas técnicas de projetos com trações elevadas” e registrado na 

ANEEL sob número PD-6491-0243/2011. 

Da forma que foi projetada, a LTE é um trabalho inédito no Brasil, concebida 

para ser uma unidade voltada para pesquisas sobre LT em condições reais de 

operação. Seu grau de sofisticação permite que sejam realizadas pesquisas que vão 

além dos estudos de tração e fadiga de condutores. Desse modo, a LTE torna-se um 

laboratório permanente, não limitado ao P&D em epígrafe, mas com possibilidade de 

estudos relacionados às estruturas, aos sistemas de aterramento, aos sistemas de 

proteção, aos sistemas de amortecimento, entre outros, sendo a principal vantagem 

a automatização que permite a simulação de efeitos de longo prazo em um tempo 

reduzido. No caso do estudo da vida útil do cabo, tal redução de tempo ocorre 

devido a atuação dos geradores de vibração que simulam a ação do vento e dos 

tracionadores automáticos que regulam a tração dos cabos condutores. 

 

4.1 MATERIAIS 

 

4.1.1 Linha de Transmissão Experimental – LTE 

 

4.1.1.1 Perfil topográfico, Estruturas Metálicas e Sala de Controle   

 

A LTE é composta por três torres para circuito simples à tensão de 230 kV, 

com comprimento total de 407,41 m com dois vãos: o primeiro com 270 m, onde 

serão realizados os estudos, e o segundo com 137,41 m, conforme representado na 

FIGURA 20. É composta por duas torres de ancoragem e uma de suspensão com 

alturas que variam entre 25,5 metros (ancoragens) e 27,0 metros (suspensão). Para 

análise vibracional dos cabos condutores a LTE é equipada com cinco sistemas, que 
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necessitam de infraestrutura base para garantir o seu funcionamento, composto por 

container, dois painéis elétricos, entrada de serviço e rede de dados.  

Para que fosse possível realizar ajustes e ensaios controlados no local, foi 

necessário o uso de um container para abrigar uma sala de controle próxima à base 

da torre, permitindo controlar a LTE de maneira segura e independentemente das 

condições climáticas. Este contêiner serve também como abrigo seguro para 

equipamentos da LTE, tais como computador do supervisório, modem, etc. 

 

FIGURA 20 – PERFIL TOPOGRÁFICO DA LTE 

 
FONTE: O AUTOR (2017) 

  

O primeiro vão da LTE é considerado o vão ativo, onde são realizados os 

testes e o segundo vão é o passivo. Os projetos das torres de suspensão e 

ancoragem foram desenvolvidos para suportar os esforços a trações elevadas a 
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serem aplicados pelos cabos. Para a segurança da operação da LTE, foram 

adotadas as seguintes hipóteses de carga, descritas a seguir: 

 Vento máximo transversal com cabos intactos de 46,66 m/s. 

 Vento máximo longitudinal com cabos intactos de 46,66 m/s.  

 Vento máximo a 45º com cabos intactos de 46,66 m/s.  

 Sem vento e ruptura de uma fase.  

 Sem vento e ruptura de um para-raios.  

 Sem vento construção e manutenção. 

 Vento de alta intensidade transversal com cabos intactos de 46,66 m/s.  

 Vento de alta intensidade longitudinal com cabos intactos de 46,66 m/s.  

  

Na FIGURA 21 são apresentadas as vistas do projeto das torres de 

ancoragem, juntamente com a imagem da torre 1 implantada na LTE. 

 

FIGURA 21 – VISTAS DO PROJETO DAS TORRES DE ANCORAGEM E TORRE 1 IMPLANTADA 

 
FONTE: O AUTOR (2017) 

 

Na FIGURA 21A são apresentadas as vistas isométrica, frontal e lateral das 

estruturas de ancoragem. Na FIGURA 21B é apresentada uma foto da torre 1 

implantada.  
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Na FIGURA 22 são apresentadas as vistas do projeto da torre de 

suspensão, juntamente com a imagem da torre 2 implantada na LTE. 

 

FIGURA 22 – VISTAS DO PROJETO DA TORRE DE SUSPENSÃO E TORRE 2 IMPLANTADA

 
FONTE: O AUTOR (2017) 

Na FIGURA 22A são apresentadas as vistas isométrica, frontal e lateral da 

estrutura de suspensão. Na FIGURA 22B é apresentada uma foto da torre 2 

implantada. 

Conforme mencionado anteriormente, uma sala de controle foi construída no 

local com acesso a todos os sistemas implantados na torre. Esta sala conta com 

acesso à internet, e abriga os equipamentos de conversão do sinal de fibra óptica, 

computadores e também foi utilizado para o desenvolvimento e operação da LTE. A 

temperatura em seu interior do container é controlada por um aparelho de ar 

condicionado. Sua função é fornecer um local abrigado e seguro para o operador 

quando houver necessidade de operação e manutenção da LTE. A FIGURA 23 

mostra a sala de controle (Container). 
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FIGURA 23 – CONTAINER CLIMATIZADO UTILIZADO COMO SALA DE CONTROLE DA LTE 

 
FONTE: O AUTOR (2017) 

 

4.1.1.2 Cabos condutores 

 

Foram instalados 5 tipos de cabos condutores diferentes na LTE, conforme 

apresentado na TABELA 6: 

 

TABELA 6 – CARACTERÍSTICAS DOS CABOS INSTALADOS NA LTE 

CABO TIPO 
ÁREA DE SEÇÃO 
NOMINAL (mm²) 

DIÂMETRO 
(mm) 

CARGA DE 
RUPTURA (kN) 

Tern CAA 430,58 27,00 98,04 

Greenley CAL/6201 469,81 28,14 135,00 

Phosphorus CAL/1120 417,40 26,53 91,20 

Óptico OPGW 97,00 13,4 92,97 

Para raios CAA 141,83 15,40 76,85 

FONTE: O AUTOR (2017) 

 

Na FIGURA 24 são representados os modelos das cabeças das torres 

instaladas na LTE e a disposição dos cabos descritos na TABELA 6. 
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FIGURA 24 – MODELO DAS CABEÇAS DAS TORRES INSTALADAS NA LTE COM DISPOSIÇÃO 
DOS CABOS 

 
FONTE: O AUTOR (2017) 

 

Apesar de serem instalados 5 tipos diferentes de cabos, o estudo de tração 

elevada concentra-se nos cabos das fases 1, 2 e 3 (Tern, Greenley e Phosphorus, 

respectivamente), ficando o cabo OPGW utilizado para transmissão dos dados 

coletados dos instrumentos instalados na LTE e o cabo para raios instalado para 

proteção contra surtos atmosféricos. Para efeito deste trabalho, apenas os cabos 

Tern e Phosphorus serão ensaiados para estudos de tração elevada. 

 

4.1.2 Instrumentação da LTE   

 

A LTE, em sua concepção, permite a realização de inúmeros ensaios 

relacionados à cabos, estruturas e aterramentos e, portanto, dispõe de diversos 

equipamentos e sistemas, cada qual com sua finalidade, podendo ser utilizados em 

conjunto ou isoladamente, conforme apresentado esquematicamente para o vão 

ativo na FIGURA 25. Entretanto, para efeito deste estudo, serão utilizados, a priori, 

três sistemas principais, sendo eles:  

 Sistema de tracionamento. 

 Sistema de geração de vibrações. 

 Sistema de medição da amplitude das vibrações. 
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FIGURA 25 – ESQUEMA DO VÃO ATIVO DA LTE COM A INSTRUMENTAÇÃO INSTALADA 

 
FONTE: O AUTOR (2017) 

 

4.1.2.1 Sistema de tracionamento   

 

Com o objetivo de definir e controlar a tração a qual os cabos condutores 

estão sujeitados, o sistema é constituído por três sistemas de tração desenvolvidos 

especificamente para este projeto, um para cada cabo condutor da LTE, ancorados 

na torre 1. Cada tracionador é constituído por redutor, motor e sistema de medição 

do posicionamento. O motor é acionado por um inversor que controla o movimento 

de translação da ancoragem móvel. A capacidade máxima de cada um dos três 

sistemas é de 40 kN e curso total de 750 mm, movendo-se a uma velocidade de até 

2,5 m/s. Na FIGURA 26 é apresentado o sistema de tração com seus componentes.  
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FIGURA 26 – TRACIONADOR AUTOMÁTICO 

 
FONTE: O AUTOR (2017) 

 

O tracionador automático é composto por motor elétrico, redutor de 

velocidade, célula de carga, guia linear e macaco mecânico, sendo responsável pela 

tração axial aplicada em cada condutor. 

Após montagem de todos os equipamentos nas estruturas dos sistemas de 

tração, estes foram instalados nas mísulas das fases 1, 2 e 3 da torre 1 da LTE, 

conforme FIGURA 27.  

 

FIGURA 27 – TRACIONADORES AUTOMÁTICOS INSTALADOS NAS FASES DA TORRE 1 

 
FONTE: O AUTOR (2017) 
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4.1.2.2 Sistema de geração de vibrações  

 

Projetou-se um sistema de excitação cuja utilização é feita diretamente na 

LTE já implantada em campo. Cada sistema de geração de vibrações é composto 

por um equipamento tipo Voice Coil, um sistema de ajuste longitudinal e um sistema 

de ajuste de altura. O Voice Coil é responsável por gerar a vibração propriamente 

dita e são acionados por amplificadores de potência (idênticos aos amplificadores 

utilizados em som automotivo). Os sistemas de ajuste longitudinal e de altura são 

acionados por um motor elétrico. Em cada Voice Coil foi instalado uma célula de 

carga e um acelerômetro que são conectados ao seu êmbolo de excitação. A célula 

de carga tem a função de medir a força senoidal aplicada pelo Voice Coil ao 

condutor que estiver sendo ensaiado. O acelerômetro fornece a frequência da 

vibração do Voice Coil, bem como a amplitude da vibração que é transferida ao 

condutor. Na FIGURA 28 é apresentado o sistema de geração de vibrações 

montado. 

FIGURA 28 – SISTEMA DE GERAÇÃO DE VIBRAÇÕES 

 
FONTE: O AUTOR (2017) 
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O sistema de geração de vibrações é composto por voice coil e êmbolo de 

excitação que transfere a vibração gerada aos condutores. O motor elétrico aciona 

os sistemas de ajuste longitudinal e de altura para que o êmbolo sempre esteja em 

contato ortogonal ao condutor. 

Na FIGURA 29 é apresentada o gerador de vibração instalado na mísula da 

fase 1 (cabo Tern) da LTE.  

 

FIGURA 29 – GERADOR DE VIBRAÇÃO INSTALADO NA MÍSULA DA FASE 1 (CABO TERN) 

 
FONTE: O AUTOR (2017) 

    

4.1.2.3 Sistema de medição da amplitude das vibrações 

 

Existem equipamentos no mercado, chamados vibrógrafos, que permitem a 

coleta da amplitude de vibração dos cabos. No entanto, como a LTE possui em sua 

concepção sistemas independentes capazes de adquirir, processar, transmitir e 

armazenar os dados de amplitude, houve apenas a necessidade de se desenvolver 

um sensor para ser fixado no condutor a 89 mm do último ponto de contato entre o 

grampo e o cabo, conforme recomendações do IEEE Std. 1368, que fosse capaz de 

registrar a posição relativa deste, em torno de um ponto de referência.  
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O modelo selecionado foi um sensor indutivo de distância acoplado a um 

suporte suficientemente rígido que permitisse alcançar a distância estipulada e ser 

instalado no grampo de suspensão do cabo condutor. 

 O conjunto final composto por sensor e suporte, instalado em cada fase da 

torre 2 da LTE, é mostrado na FIGURA 30. 

 

FIGURA 30 – VIBRÓGRAFO INSTALADO SOBRE CHAPA SUPORTE A 89 mm DO ÚLTIMO 
PONTO DE CONTATO ENTRE O CABO E O GRAMPO DE SUSPENSÃO 

 
FONTE: O AUTOR (2017) 

 

4.1.2.4 Sistemas computacionais de controle e tratamento dos dados da LTE 

  

Para o controle de todos os instrumentos, operação e realização dos ensaios 

o LACTEC desenvolveu um sistema computacional concebido no software 

LabVIEW® (National Instruments) para criação de um “ambiente amigável” para o 

usuário da LTE, conforme mostrado na FIGURA 31. 
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FIGURA 31 – AMBIENTE DESENVOLVIDO PARA CONTROLE DA LTE 

 
FONTE: O AUTOR (2017) 

 

Devido ao grande volume de dados coletados na LTE, foi necessária a 

utilização de um software com capacidade de análise Big Data, para realização do 

tratamento e interpretação das informações. O software utilizado foi o DIAdem, 

(National Instruments), conforme ilustrado na FIGURA 32. 

 

FIGURA 32 – SOFTWARE DIADEM UTILIZADO PARA TRATAMENTO E INTERPRETAÇÃO DOS 
DADOS COLETADOS NA LTE 

 
FONTE: O AUTOR (2017) 

 

Como suporte, ainda foi utilizado o software Microsoft Excel®, para 

realização de cálculos e interpretações de menor complexidade. 
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 4.2 MÉTODO 

 

 Como a vida útil dos condutores tem uma relação direta com os níveis de 

amplitude aos quais os cabos estão submetidos e os níveis de amplitude dependem 

da vibração causada pelo vento que incide sobre os cabos, um ensaio que 

dependesse unicamente das condições do vento poderia levar anos para gerarem 

resultados consistentes. Neste ínterim, a vantagem da LTE é justamente a 

possibilidade de se simular o efeito do vento através dos sistemas geradores de 

vibração, impondo aos cabos diferentes níveis de vibração e simulando anos de 

ação dos ventos em um intervalo de tempo pequeno. Ainda, com o sistema de 

tracionamento, é possível impor aos condutores diferentes trações acima e abaixo 

do critério EDS recomendado pela norma NBR-5422. 

 Partindo desse pressuposto, para se calcular a vida útil de cada um dos 

cabos da LTE, é necessário seguir o seguinte roteiro, apresentado no fluxograma da 

FIGURA 33. 

 

FIGURA 33 – FLUXOGRAMA DO MÉTODO UTILIZADO 

 
FONTE: O AUTOR (2017) 

  

O roteiro do trabalho inicia-se no bloco denominado “Ensaio na LTE”. Neste 

bloco são realizados os ensaios propriamente ditos. O primeiro passo é a definição 
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dos níveis de tração axial que serão aplicados nos dois cabos em estudo, conforme 

apresentado na TABELA 7. Então o sistema de tracionamento é acionado até se 

obter o primeiro nível de tração. Define-se a faixa de frequências que ocorrerá o 

ensaio (entre 6 e 55Hz para todos os ensaios) e aciona-se o sistema de geração de 

vibração fazendo o cabo vibrar numa varredura de frequências dentro da faixa 

determinada. Cada ensaio dura aproximadamente 50 minutos e durante este tempo 

os dados de amplitude de vibração são coletados pelo vibrógrafo e armazenados no 

sistema computacional da LTE. Este procedimento é então repetido para cada nível 

de tração axial e para cada um dos dois cabos estudados. 

 Após a realização de todos os ensaios na LTE, passa-se para o bloco 

“Tratamento e Análise dos dados”. Os dados coletados são então tratados no 

software DIADem. A primeira análise refere-se à determinação das médias das 

amplitudes de vibração em função do aumento da tração e tem o objetivo de se 

verificar qual comportamento da amplitude de vibração em função do aumento da 

tração axial no cabo e do aumento da frequência da vibração. Logo após é realizada 

uma separação dos dados de amplitude de vibração em função da frequência, 

dividindo-os em classes de amplitude e de frequência. Este processo é realizado 

para possibilitar a contagem do número de ciclos ocorridos em cada faixa de 

amplitude e também para cálculo das velocidades de ventos associadas à cada faixa 

de frequência através da Relação de Strouhal. Assim, através das classes de 

amplitude de vibração e com o uso da Fórmula de Poffenberger-Swart, obtém-se as 

tensões dinâmicas associadas. 

 Na sequência são realizadas comparações das curvas de ensaio obtidas 

com as curvas SBL do CIGRÉ e das curvas S-N disponíveis na literatura para 

determinadas trações axiais. 

 Por fim, de posse dos valores das tensões dinâmicas e do número de ciclos 

do histórico de carregamento dos ensaios e das curvas S-N associadas, é possível 

se estimar a vida útil dos condutores estudados através da Regra de Palgren-Miner 

e da Regra de Acúmulo de Dano Progressivo. 

 

TABELA 7 – NÍVEIS DE TRAÇÕES APLICADOS EM CADA UMA DAS FASES DA LTE  

CABO 

Nível de tração em % da Resistência Máxima Calculada (RMC) 

17 19 21 23 25 27 29 31 

Valor da tração em kN 

TERN 16,667 18,628 20,589 22,549 24,510 26,471 28,432 30,392 
PHOSPHORUS 15,504 17,328 19,152 20,976 22,800 24,624 26,448 22,272 
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FONTE: O AUTOR (2017) 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 AMPLITUDES DE VIBRAÇÃO 

 

A primeira análise foi realizada a partir da obtenção dos valores de amplitude 

de vibração dos condutores das fases 1 e 3 – Tern e Phosphorus, respectivamente – 

que foram excitados pelo sistema de geração de vibrações numa varredura de 

frequências na faixa de 6 Hz até 55 Hz para cada nível de tração conforme 

apresentado na TABELA 7. Na FIGURA 35 são apresentados os gráficos com os 

valores de amplitudes coletados pelo vibrógrafo para o cabo Tern para trações que 

variam entre 17% e 31% da RMC. 

É importante ressaltar que para todas as excitações realizadas nos cabos 

Tern e Phosphorus, a força imposta pelo Sistema de geração de vibrações aos 

cabos foi a mesma e constante durante todo os ensaios. Esta premissa foi tomada 

como medida de garantia para que as condições de vibração fossem as mesmas 

para todos os ensaios, de forma que os resultados observados estivessem em uma 

mesma base de comparação. 

 Observa-se nas FIGURAS 35 e 36 que, com o aumento da tração axial, 

existe a tendência dos condutores a vibrar em todas as frequências excitadas. Isso 

pode ser comprovado nos gráficos, para ambos os cabos, que para trações axiais 

menores a amplitude de vibração é maior em frequências mais baixas. Conforme a 

tração axial é aumentada, a amplitude de vibração se distribui com maior 

uniformidade em todas as frequências. Para facilitar a visualização destes 

resultados, são apresentados na FIGURA 34, somente os gráficos para trações 

axiais de 17% e 31% da RMC, para os cabos Tern e Phosphorus, respectivamente. 
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FIGURA 34 – COMPORTAMENTO DA AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO EM FUNÇÃO DO AUMENTO 
DA TRAÇÃO AXIAL 

 
FONTE: O AUTOR (2017) 

   

Na FIGURA 34 é possível se observar com clareza que as amplitudes de 

vibração tendem a ter uma distribuição mais uniforme ao longo de toda faixa de 

frequência ensaiada, conforme se aumenta o valor da tração axial a que o cabo é 

submetido. 

 Esta constatação pode ser explicada pelo fenômeno do auto amortecimento 

do cabo, ou seja, em altas frequências de vibração o condutor se comporta como 

uma barra rígida, reduzindo a potência dissipada internamente devido ao 

sincronismo de vibração dos fios que compõem o condutor. 

 Ainda para ambos os cabos, a variação da amplitude de vibração é causada 

pelo batimento, sendo comum a combinação de três ou mais ondas que se somam, 

aumentando ou diminuindo a amplitude total. Na LTE este fenômeno é causado pela 

variação de frequência imposta pelo sistema gerador de vibração somado ao efeito 

do vento sobre o vão. 

 Analisando os cabos individualmente, nota-se também que a amplitude 

máxima de vibração é menor no cabo Tern do que no Phosphorus. Este fato era 

esperado, pois o cabo Tern possui alma de aço, aumentando sua rigidez em 

comparação ao Phosphorus que é construído apenas por liga de alumínio.   
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FIGURA 35 – AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO DO CABO TERN PARA TRAÇÕES AXIAIS DE 17% A 
31% DA RMC EM FUNÇÃO DA FREQUÊNCIA DE 6 HZ A 55 HZ 

 
FONTE: O AUTOR (2017) 

 

Na FIGURA 36 são apresentados os gráficos com os valores de amplitudes 

coletados pelo vibrógrafo para o cabo Phosphorus. 
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FIGURA 36 – AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO DO CABO PHOSPHORUS PARA TRAÇÕES AXIAIS DE 
17% A 31% DA RMC EM FUNÇÃO DA FREQUÊNCIA DE 6 HZ A 55 HZ 

 
FONTE: O AUTOR (2017) 
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5.2 DIFERENÇAS DE AMPLITUDES COM O AUMENTO DA TRAÇÃO AXIAL 

 

 A segunda análise baseou-se na verificação da variação da amplitude 

medida nos condutores em função da tração axial. Foram calculadas as diferenças 

de amplitude a partir daquelas obtidas para uma tração de 17% até 31% da RMC e 

então calculadas as médias de tais diferenças. O objetivo desta etapa foi de verificar 

o comportamento da amplitude de vibração em função do aumento da tração axial 

aplicada no cabo. Os resultados são apresentados a seguir. 

 Para o cabo Tern, as diferenças das amplitudes estão representadas nos 

gráficos contidos na FIGURA 37. 

 Os valores médios das diferenças para o cabo Tern são apresentados na 

TABELA 8. 

 

TABELA 8 – VALORES DAS MÉDIAS DAS DIFERENÇAS DE AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO DO 
CABO TERN PARA TRAÇÕES AXIAIS DE 17% ATÉ 31% DA RMC EM FUNÇÃO DA FREQUÊNCIA 
DE 6 HZ A 55 HZ 

Diferenças da tração axial 
(% da EDS) 

Módulo da média da diferença de amplitude 
(μm) 

17% - 19% 0,183 

17% - 21% 0,186 

17% - 23% 0,543 

17% - 25% 0,867 

17% - 27% 1,088 

17% - 29% 1,441 

17% - 31% 1,654 

FONTE: O AUTOR (2017) 

 

 O mesmo procedimento foi utilizado para o cabo Phosphorus e as diferenças 

das amplitudes estão representadas nos gráficos contidos na FIGURA 38. Os 

valores médios das diferenças para o cabo Phosphorus são apresentados na 

TABELA 9. 

TABELA 9 – VALORES DAS MÉDIAS DAS DIFERENÇAS DE AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO DO 
CABO PHOSPHORUS PARA TRAÇÕES AXIAIS DE 17% ATÉ 31% DA RMC EM FUNÇÃO DA 
FREQUÊNCIA DE 6 HZ A 55 HZ 

Diferenças da tração axial 
(% da EDS) 

Módulo da média da diferença de amplitude 
(μm) 

17% - 19% 0,223 

17% - 21% 0,442 

17% - 23% 0,507 

17% - 25% 0,602 

17% - 27% 0,659 

17% - 29% 0,975 

17% - 31% 0,999 

FONTE: O AUTOR (2017) 
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FIGURA 37 – DIFERENÇAS DE AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO DO CABO TERN PARA TRAÇÕES 
AXIAIS DE 17% ATÉ 31% DA RMC EM FUNÇÃO DA FREQUÊNCIA DE 6 HZ A 55 HZ 

 
FONTE: O AUTOR (2017) 

  

 

Módulo da média: 0,183 Módulo da média: 0,186 

Módulo da média: 0,543 Módulo da média: 0,867 

Módulo da média: 1,088 Módulo da média: 1,441 

Módulo da média: 1,654 
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FIGURA 38 – DIFERENÇAS DE AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO DO CABO PHOSPHORUS PARA 
TRAÇÕES AXIAIS DE 17% ATÉ 31% DA RMC EM FUNÇÃO DA FREQUÊNCIA DE 6 HZ A 55 HZ 

 
FONTE: O AUTOR (2017) 

 

 A partir desta análise, verifica-se que com o aumento da tração axial, existe 

também o aumento da média das amplitudes de vibração, indo ao encontro daquilo 

Módulo da média: 0,223 Módulo da média: 0,442 

Módulo da média: 0,507 Módulo da média: 0,602 

Módulo da média: 0,659 Módulo da média: 0,975 

Módulo da média: 0,999 
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que foi constatado no item 5.1, pois, através do aumento da tração, todas as 

frequências excitadas tendem a vibrar com um valor de amplitude normalizado. 

 

5.3 TENSÃO DINÂMICA NOS FIOS MAIS EXTERNOS DOS CABOS 

  

De posse dos dados de amplitude de vibração coletados na LTE para os 

dois cabos ensaiados, pode-se, então, aplicar a equação de Poffenberger-Swart 

(equação 28) e chegar aos valores de tensão dinâmica imposta nos fios da camada 

mais externa dos cabos localizados em um ponto a 89 mm do grampo de 

suspensão. 

 Na equação (28), o valor da tensão dinâmica (σA) é obtido através da 

multiplicação entre a amplitude de vibração zero a pico do condutor e um fator “K”, 

que depende das características construtivas do cabo, e do valor de tração axial a 

que este está submetido. O valor de “K” pode ser obtido a partir da equação (29). 

 Para o cabo Tern as características construtivas são mostradas na 

TABELA 10. 

 

TABELA 10 – CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DO CABO TERN 

Nº de fios do alumínio 45 

Nº de fios do aço 7 

Módulo de Elasticidade Final do Alumínio [MPa] 62 x 10³ 

Módulo de Elasticidade Final do Aço [MPa] 65 x 10³ 

Diâmetro dos fios mais externos do Alumínio [mm] 3,38 

Diâmetro dos fios mais externos do Aço [mm] 2,25 

Resistência Mecânica Calculada – RMC [kN] 97,43 

FONTE: ALUBAR (2018) 

 

 Os valores calculados do fator “K”, do cabo Tern, obtidos pela equação (29), 

para trações axiais de 17% a 31% da RMC são apresentados na TABELA 11. 

 

TABELA 11 – VALORES CALCULADOS PARA O FATOR “K” DO CABO TERN PARA CADA UMA 
DAS TRAÇÕES AXIAIS ENSAIADAS 

% Tração EDS Fator “K” 

17% 30,069 

19% 37,251 

21% 38,381 

23% 39,466 

25% 40,511 

27% 41,520 

29% 42,498 

31% 43,447 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 



99 

 Para obtenção dos valores das amplitudes zero a pico de vibração dos 

cabos, foram construídas as TABELA 12 e 13, contabilizando a quantidade de ciclos 

ocorridos em determinadas classes de amplitude e frequência, para todas as trações 

axiais ensaiadas. Os resultados são apresentados a seguir. 

 

TABELA 12 – QUANTIDADE DE CICLOS DO CABO TERN PARA CADA CLASSE DE FREQUÊNCIA 
E AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO EM TODAS AS TRAÇÕES AXIAIS ENSAIADAS 

TRAÇÃO: 17% DA RMC 

f [Hz] 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ∑ 

A
m

p
li
tu

d
e
 (

μ
m

) 

5 1755 636 1330 2003 3111 4430 7621 23017 24037 7405 17084 92429 

10 1644 762 2084 3517 5709 7220 12212 2771 3547 19540 9187 68193 

15 919 819 2700 4052 4902 5687 1664 448 22 2878 4946 29037 

20 398 578 2047 2460 2071 1998 425 0 0 59 851 10887 

25 220 453 1189 967 361 497 39 0 0 0 0 3726 

30 137 246 457 236 44 29 0 0 0 0 0 1149 

35 57 74 153 40 0 0 0 0 0 0 0 324 

40 21 15 27 1 0 0 0 0 0 0 0 64 

45 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ∑ 5164 3583 9989 13276 16198 19861 21961 26236 27606 29882 32068   

TRAÇÃO: 19% DA RMC 

f [Hz] 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ∑ 

A
m

p
li
tu

d
e
 (

μ
m

) 

5 2197 670 2406 3647 4071 4790 7480 12503 25426 5553 11069 79812 

10 1777 873 2712 4122 6306 7065 9060 8868 3768 18386 12400 75337 

15 918 723 2705 3900 5021 6121 4322 2122 204 5038 7221 38295 

20 400 678 1849 2043 1960 1895 892 515 0 100 1258 11590 

25 164 516 989 654 376 838 444 247 0 0 10 4238 

30 70 186 335 125 112 157 82 0 0 0 0 1067 

35 21 41 68 6 0 25 0 0 0 0 0 161 

40 4 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ∑ 5551 3695 11069 14497 17846 20891 22280 24255 29398 29077 31958   
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TRAÇÃO: 21% DA RMC 

f [Hz] 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ∑ 

A
m

p
li
tu

d
e
 (

μ
m

) 

5 1715 1039 2591 3084 4536 4063 8807 11063 21527 21695 15496 95616 

10 1938 916 2787 4186 6434 7506 9747 9015 6960 8773 14615 72877 

15 1199 907 3202 4569 4354 5322 3421 3398 743 45 2525 29685 

20 502 644 2360 2601 1801 2578 1866 1125 7 0 17 13501 

25 183 468 994 658 593 1480 807 340 0 0 0 5523 

30 61 148 169 139 107 447 630 35 0 0 0 1736 

35 19 14 20 11 24 0 46 0 0 0 0 134 

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ∑ 5617 4136 12123 15248 17849 21396 25324 24976 29237 30513 32653   

TRAÇÃO: 23% DA RMC 

f [Hz] 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ∑ 

A
m

p
li
tu

d
e
 (

μ
m

) 

5 2106 708 1831 2387 3649 4192 7029 5004 18447 25034 17583 87970 

10 2025 838 2954 3940 3940 6889 10553 9155 7735 6026 12619 66674 

15 1026 964 3174 4184 4184 4991 6342 5558 2483 1 2057 34964 

20 352 671 2041 2314 2314 2321 2156 2799 23 0 516 15507 

25 97 413 892 908 908 690 454 996 0 0 0 5358 

30 29 119 316 335 335 591 134 201 0 0 0 2060 

35 11 32 62 24 24 241 113 0 0 0 0 507 

40 2 2 0 0 0 153 178 0 0 0 0 335 

45 0 0 0 0 0 19 16 0 0 0 0 35 

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ∑ 5648 3747 11270 14092 15354 20087 26975 23713 28688 31061 32775   

TRAÇÃO: 25% DA RMC 

f [Hz] 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ∑ 

A
m

p
li
tu

d
e
 (

μ
m

) 

5 1734 820 1831 2222 2733 4956 5993 4641 13127 12953 21445 72455 

10 1748 767 2468 3711 4171 7468 9518 8694 10748 14191 8176 71660 

15 1130 1042 2872 3697 4901 6959 6473 6072 3221 2248 1326 39941 

20 569 782 2178 2750 3074 2497 1725 3405 171 10 116 17277 

25 198 397 1230 1102 942 928 448 901 0 0 0 6146 

30 60 144 549 428 279 151 360 13 0 0 0 1984 

35 10 35 136 75 58 0 108 0 0 0 0 422 

40 5 8 17 1 5 0 51 0 0 0 0 87 

45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ∑ 5454 3996 11281 13986 16163 22959 24676 23726 27267 29402 31063   
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TRAÇÃO: 27% DA RMC 

f [Hz] 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ∑ 

A
m

p
li
tu

d
e
 (

μ
m

) 

5 1702 649 2040 2275 2259 4818 5647 4099 8802 8821 11797 52909 

10 2011 1015 2491 3105 4132 6928 8593 6521 15405 15031 14889 80121 

15 1274 1144 3151 4680 4932 5998 5938 6385 3414 4987 5273 47176 

20 620 821 2453 3123 2727 2629 2456 4277 152 911 213 20382 

25 239 517 1282 1155 971 864 1134 2257 0 0 0 8419 

30 41 144 446 181 333 213 479 964 0 0 0 2801 

35 7 15 86 35 60 45 113 210 0 0 0 571 

40 0 1 11 1 0 0 0 14 0 0 0 27 

45 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ∑ 5894 4306 11962 14555 15414 21495 24360 24727 27773 29750 32172   

TRAÇÃO: 29% DA RMC 

f [Hz] 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ∑ 

A
m

p
li
tu

d
e
 (

μ
m

) 

5 2326 730 2166 3448 2189 4207 6965 5487 14198 9670 13029 64415 

10 1917 922 2527 4106 3707 6208 8915 9839 10394 10986 16776 76297 

15 1157 972 2847 4387 5000 6278 4824 6980 3484 8076 2432 46437 

20 547 818 2380 2733 3124 2822 3934 2191 622 863 17 20051 

25 189 390 1328 1043 1214 512 1335 723 4 0 0 6738 

30 38 137 513 143 285 448 183 213 0 0 0 1960 

35 6 32 88 3 11 81 0 0 0 0 0 221 

40 0 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0 28 

45 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ∑ 6180 4004 11877 15863 15530 20556 26156 25433 28702 29595 32254   

TRAÇÃO: 31% DA RMC 

f [Hz] 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ∑ 

A
m

p
li
tu

d
e
 (

μ
m

) 

5 2262 1202 2516 2729 2066 2824 5110 3630 9394 9431 7620 48784 

10 2062 1540 3578 3667 3263 5076 7547 7592 10854 11665 13767 70611 

15 1229 1124 3278 4058 4456 5612 5156 7399 4957 6734 9904 53907 

20 414 613 2185 3027 3644 3488 3523 3820 1548 1783 923 24968 

25 100 294 925 1222 1773 1377 1698 1718 97 24 1 9229 

30 9 46 305 236 763 417 770 662 0 0 0 3208 

35 0 1 45 15 282 46 416 98 0 0 0 903 

40 0 0 1 0 95 1 195 1 0 0 0 293 

45 0 0 0 0 25 0 22 0 0 0 0 47 

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ∑ 6076 4820 12833 14954 16367 18841 24437 24920 26850 29637 32215   

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

 Novamente, a intepretação da TABELA 12, resulta que para o cabo Tern as 

maiores amplitudes de vibração ocorrem para trações axiais menores, sendo que 
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ocorre uma uniformização da distribuição das amplitudes conforme se aumenta a 

tração no cabo. 

 Uma informação relevante que a TABELA 12 fornece são as frequências que 

produzem maiores vibrações no cabo. Para o cabo Tern as frequências de 25 a 

45 Hz produzem amplitudes de vibração maiores do que para outras faixas. Isso é 

evidenciado quando observamos as faixas de frequência para todas as trações 

axiais e nota-se que entre 25 e 45 Hz o cabo atingiu níveis de amplitude de vibração 

de até 45 μm enquanto que outras faixas de frequência não atingiram essa 

magnitude de vibração. O conhecimento desta informação pode auxiliar nos projetos 

de sistemas de amortecimento de LT, dimensionando amortecedores que atuam nas 

frequências mais danosas à LT. 

  

TABELA 13 – QUANTIDADE DE CICLOS DO CABO PHOSHORUS PARA CADA CLASSE DE 
FREQUÊNCIA E AMPLITUDE DE VIBRAÇÃO EM TODAS AS TRAÇÕES AXIAIS ENSAIADAS 

TRAÇÃO: 17% DA RMC 

f [Hz] 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ∑ 

A
m

p
li
tu

d
e
 (

u
m

) 

15 1207 631 2173 2894 2294 4194 17391 21241 11655 16183 25842 105705 

30 1257 848 2994 4701 4540 8826 5090 3718 14498 13296 6149 65917 

45 854 800 2646 3696 4948 4455 125 0 404 212 0 18140 

60 476 459 1237 611 2229 99 0 0 0 0 0 5111 

75 228 166 356 46 295 0 0 0 0 0 0 1091 

90 91 52 21 0 0 0 0 0 0 0 0 164 

105 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

120 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ∑ 4135 2966 9427 11948 14306 17574 22606 24959 26557 29691 31991   

TRAÇÃO: 19% DA RMC 

f [Hz] 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ∑ 

A
m

p
li
tu

d
e
 (

u
m

) 

15 1026 929 3030 2159 4203 12817 12817 24106 17279 15781 16993 111140 

30 1136 1035 5363 5714 8627 8703 8703 1904 11748 13625 7958 74516 

45 972 880 3899 5927 5623 1252 1252 0 159 2810 4076 26850 

60 722 371 745 1743 655 39 39 0 0 181 14 4509 

75 405 169 14 79 39 0 0 0 0 0 0 706 

90 176 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 

105 38 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 

120 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ∑ 4489 3463 13051 15622 19147 22811 22811 26010 29186 32397 29041   
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TRAÇÃO: 21% DA RMC 

f [Hz] 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ∑ 

A
m

p
li
tu

d
e
 (

u
m

) 

15 961 791 2538 2736 2024 8156 11489 26303 24941 16957 27460 124356 

30 1357 1379 4214 5426 5651 10137 12858 5133 9917 10545 15 66632 

45 1330 1301 3827 4947 7576 4397 2364 1 140 7132 0 33015 

60 844 425 1153 1708 2995 161 417 0 0 192 0 7895 

75 382 44 185 286 363 0 67 0 0 0 0 1327 

90 133 2 18 35 12 0 0 0 0 0 0 200 

105 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

120 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ∑ 5058 3942 11935 15138 18621 22851 27195 31437 34998 34826 27475   

TRAÇÃO: 23% DA RMC 

f [Hz] 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ∑ 

A
m

p
li
tu

d
e
 (

u
m

) 

15 1194 709 2368 2180 2106 2596 7128 5427 19551 26408 18738 88405 

30 1418 1035 3119 4471 4427 5698 11277 10860 7529 2584 9091 61509 

45 1244 899 2700 4087 4998 6819 2192 5562 26 14 2515 31056 

60 763 423 1321 1257 2424 2249 3 1784 0 0 838 11062 

75 296 125 376 94 512 181 0 67 0 0 50 1701 

90 87 2 47 2 61 3 0 0 0 0 0 202 

105 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ∑ 5009 3193 9937 12091 14528 17546 20600 23700 27106 29006 31232   

TRAÇÃO: 25% DA RMC 

f [Hz] 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ∑ 

A
m

p
li
tu

d
e
 (

u
m

) 

15 1055 1280 2652 2641 1901 2336 6831 4653 14376 25812 22517 86054 

30 1243 1203 3846 4581 4781 6405 8700 9502 11503 3938 6285 61987 

45 1192 1310 3230 4380 5222 6699 3962 7063 972 3 1759 35792 

60 841 345 1142 990 2347 2063 1064 2157 1 0 214 11164 

75 433 29 173 99 507 93 181 358 0 0 0 1873 

90 148 1 5 16 21 2 2 1 0 0 0 196 

105 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 

120 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

135 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ∑ 4953 4168 11048 12707 14779 17598 20740 23734 26852 29753 30775   

TRAÇÃO: 27% DA RMC 

f [Hz] 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ∑ 

A
m

p
li
tu

d
e
 (

u
m

) 

15 1143 1195 2943 2701 2377 2431 5382 3808 8560 19284 23530 73354 

30 1357 1304 3912 5171 4884 5905 9472 10250 13521 9362 5445 70583 

45 1280 1124 2857 3668 5020 6262 4619 6218 3778 264 1359 36449 

60 858 440 1138 871 2009 2204 927 2334 266 0 557 11604 

75 360 68 234 33 419 276 33 486 0 0 3 1912 

90 131 3 22 0 91 24 0 24 0 0 0 295 

105 18 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 26 

120 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ∑ 5149 4134 11106 12444 14804 17106 20433 23120 26125 28910 30894   
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TRAÇÃO: 29% DA RMC 

f [Hz] 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ∑ 

A
m

p
li
tu

d
e
 (

u
m

) 

15 1355 1064 2970 1890 1387 2523 5636 3640 7734 21776 22289 72264 

30 1649 1292 3936 5192 4099 6507 10762 8786 14783 8799 6652 72457 

45 1287 1271 3371 4771 5832 6115 4460 7583 5707 561 1608 42566 

60 713 441 1068 1156 3151 2933 867 3635 78 6 116 14164 

75 294 51 211 75 786 340 32 1120 0 0 0 2909 

90 90 0 29 0 97 2 0 75 0 0 0 293 

105 12 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 16 

120 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ∑ 5401 4119 11585 13084 15356 18420 21757 24839 28302 31142 30665   

TRAÇÃO: 31% DA RMC 

f [Hz] 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ∑ 

A
m

p
li
tu

d
e
 (

u
m

) 

15 1367 1143 4077 4537 3795 2880 3522 3919 4805 12966 16746 59757 

30 1574 1558 4453 6077 6129 6699 8872 7582 12255 12487 11302 78988 

45 1293 1054 2733 3614 4912 6312 6496 6731 8270 3826 4193 49434 

60 704 387 1043 570 1746 2485 1662 4459 1398 869 678 16001 

75 276 56 235 18 281 224 294 1234 16 29 15 2678 

90 80 3 38 0 12 1 11 171 0 0 0 316 

105 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

120 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ∑ 5303 4201 12580 14816 16875 18601 20857 24096 26744 30177 32934   

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

A TABELA 13 revela o mesmo comportamento do cabo Tern ocorrendo no 

cabo Phosphorus, ou seja, maiores amplitudes de vibração ocorrem para trações 

axiais menores, sendo que ocorre uma uniformização da distribuição das amplitudes 

conforme se aumenta a tração no cabo. 

Entretanto é possível notar que, para o cabo Phosphorus, as frequências 

que produzem maiores amplitudes de vibração estão compreendidas na faixa entre 

8 e 25 Hz, produzindo vibrações de até 120 μm, podendo ser estas faixas de 

frequências consideradas como as que mais produzem danos no cabo Phosphorus. 

Com os valores calculados de “K”, apresentados na TABELA 10, e de posse 

das amplitudes de vibração obtidas dos ensaios na LTE para cada nível de tração 

axial, aplica-se a equação de Poffenberger-Swart e se obtém os valores de tensão 

dinâmica a que o cabo Tern está submetido. Os resultados são apresentados na 

FIGURA 39. 
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FIGURA 39 – TENSÕES DINÂMICAS OBTIDAS ATRAVÉS DA EQUAÇÃO DE POFFENBERGER-
SWART PARA O CABO TERN COM TRAÇÕES AXIAIS VARIANDO DE 17% A 31% DA RMC 

 
FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Para o cabo Phosphorus as características construtivas são mostradas na 

TABELA 14. 
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TABELA 14 – CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DO CABO PHOSPHORUS 

Nº de fios do alumínio 37 

Módulo de Elasticidade Final do Alumínio [MPa] 62 x 10³ 

Diâmetro dos fios mais externos do Alumínio [mm] 3,79 

Resistência Mecânica Calculada – RMC [kN] 91,20 

FONTE: ALUBAR (2018) 

 

 Os valores calculados do fator “K” do cabo Phosphorus, para trações axiais 

de 17% a 31% da RMC são apresentados na TABELA 15. 

 

TABELA 15 – VALORES CALCULADOS PARA O FATOR “K” DO CABO PHOSPHORUS PARA 
CADA UMA DAS TRAÇÕES AXIAIS ENSAIADAS 

% Tração EDS Fator “K” 

17% 56,024 

19% 57,704 

21% 59,309 

23% 60,851 

25% 62,337 

27% 63,772 

29% 65,163 

31% 66,513 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

 Com os valores calculados de “K” e das amplitudes de vibração obtidas dos 

ensaios para cada nível de tração axial, aplica-se a Equação de Poffenberger-Swart 

e obtém-se os valores de tensão dinâmica a que o cabo Phosphorus está 

submetido. Os resultados são apresentados na FIGURA 40. 
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FIGURA 40 – TENSÕES DINÂMICAS OBTIDAS ATRAVÉS DA EQUAÇÃO DE POFFENBERGER-
SWART PARA O CABO PHOSPHORUS COM TRAÇÕES AXIAIS VARIANDO DE 17% A 31% DA 

RMC 

 
FONTE: O AUTOR (2018) 
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5.4 VELOCIDADES DE VENTO ASSOCIADAS A FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO 

  

Uma das vantagens promovidas pela LTE é a possibilidade da realização de 

ensaios de fadiga em condutores para aplicação em linhas de transmissão 

implantadas em qualquer região do planeta. O objetivo principal dos ensaios é a 

simulação do efeito do vento sobre os cabos, ou seja, a amplitude resultante nos 

cabos devido a velocidade do vento que incide nestes. 

 Para os ensaios nos cabos Tern e Phosphorus é possível, através da 

equação (11) e dos valores de frequência apresentados nas TABELAS 12 e 13, 

obter-se de forma aproximada quais são as velocidades de vento que geram as 

maiores amplitudes de vibração nos cabos e, consequentemente, um maior 

desgaste, reduzindo a sua vida útil. 

Assim, os valores das velocidades de vento associadas às frequências de 

vibração são apresentados na TABELA 16. 

TABELA 16 – VELOCIDADES DE VENTO ASSOCIADAS AS FREQUÊNCIAS DE VIBRAÇÃO 

TERN 

f [Hz] 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Vento [m/s] 1,168 1,459 2,189 2,919 3,649 4,378 5,108 5,838 6,568 7,297 8,027 

PHOSPHORUS 

f [Hz] 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Vento [m/s] 1,147 1,434 2,151 2,868 3,585 4,302 5,019 5,736 6,453 7,17 7,887 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

 Conforme dito anteriormente, as frequências que produzem maiores 

amplitudes de vibração para o cabo TERN estão na faixa de 25 a 45 Hz, portanto, 

para este cabo é possível afirmar que as velocidades de vento mais prejudiciais são 

as que variam entre aproximadamente 3,649 a 6,568 m/s. 

 De forma análoga, para o cabo Phosphorus, as frequências que produzem 

maiores amplitudes de vibração estão entre 8 e 25 Hz, correspondendo a 

velocidades de vento entre 1,147 a 3,585 m/s. 

 Esta é uma aproximação inicial para determinação das velocidades de vento 

mais prejudiciais para determinados cabos utilizados, pois mais variáveis devem ser 

consideradas nos cálculos, como o ângulo de incidência do vento no condutor e o 

tamanho do vão. 
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 Resumidamente, os resultados das amplitudes de vibração e da tensão 

dinâmica máxima em função da frequência e da velocidade calculada do vento são 

apresentados na TABELA 17. 

TABELA 17 – AMPLITUDES DE VIBRAÇÃO E TENSÃO DINÂMICA EM FUNÇÃO DA FREQUÊNCIA 
E DA VELOCIDADE CALCULADA DO VENTO  

 TERN PHOSPHORUS 

AMPLITUDE MÁXIMA DE 
VIBRAÇÃO 

45 μm 120 μm 

TENSÃO DINÂMICA MÁXIMA 1,95 MPa 7,16 MPa 

FREQUÊNCIA 25 a 45 Hz 8 a 25 Hz 

VELOCIDADE CALCULADA 
DO VENTO 

3,6 a 6,6 m/s 1,1 a 3,6 m/s 

FONTE: O AUTOR (2018) 
 
  

 Os valores obtidos para a velocidade calculada do vento, apresentados na 

TABELA 17, vão de encontro com as velocidades de ventos laminares que 

produzem maiores danos aos cabos, conforme apresentado na TABELA 4, no item 

2.4.3.  

 

5.5 CURVAS DE TENSÃO DINÂMICA VERSUS NÚMERO DE CICLOS OBTIDAS 

DOS ENSAIOS 

 

 Os ensaios nos cabos fornecem um conjunto de pontos de amplitude de 

vibração de onde podem ser calculados os valores de tensão dinâmica para cada 

ponto, conforme foi mostrado anteriormente. Contudo, o volume de dados coletados 

é grande (na ordem de 1,8 milhões de pontos para cada um dos 16 ensaios) e 

então, se faz necessário definir classes de tensões dinâmicas para poder associar 

ao número de ciclos contidos em cada classe. 

 Desse modo, tanto para o cabo Tern quanto para o Phosphorus, foram 

definidas nove classes de tensão dinâmica e para cada classe foi determinado o nº 

de ciclos associado, obtido dos ensaios na LTE. A definição das 9 classes deu-se 

por conta de que acima da 9ª classe foi verificado que não havia mais ocorrência de 

ciclos de tensão dinâmica, sendo irrelevantes os resultados a partir de então. Para 

o cabo Tern, as classes e seus respectivos nº de ciclos são apresentados na 

TABELA 18. 
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TABELA 18 – CLASSES DE TENSÕES DINÂMICAS PARA CADA NÍVEL DE TRAÇÃO ENSAIADO E 
SEUS RESPECTIVOS NÚMEROS DE CICLOS ASSOCIADOS PARA O CABO TERN  

Tração Axial: 17% da RMC 

σA [MPa] 0,180 0,361 0,541 0,721 0,902 1,082 1,262 1,443 1,623 

Nº de ciclos 92429 68193 29037 10887 3726 1149 324 64 15 

Tração Axial: 19% da TMC 

σA [MPa] 0,186 0,373 0,559 0,745 0,931 1,118 1,304 1,490 1,676 

Nº de ciclos 79812 75337 38295 11590 4238 1067 161 17 0 

Tração Axial: 21% da RMC 

σA [MPa] 0,192 0,384 0,576 0,768 0,960 1,151 1,343 1,535 1,727 

Nº de ciclos 95616 72877 29685 13501 5523 1736 134 0 0 

Tração Axial: 23% da RMC 

σA [MPa] 0,197 0,395 0,592 0,789 0,987 1,184 1,381 1,579 1,776 

Nº de ciclos 87970 66674 15507 5358 2060 507 335 35 0 

Tração Axial: 25% da RMC 

σA [MPa] 0,203 0,405 0,608 0,810 1,013 1,215 1,418 1,620 1,823 

Nº de ciclos 72455 71660 39941 17277 6146 1984 422 87 1 

Tração Axial: 27% da RMC 

σA [MPa] 0,208 0,415 0,623 0,830 1,038 1,246 1,453 1,661 1,868 

Nº de ciclos 52909 80121 47176 20382 8419 2801 571 27 2 

Tração Axial: 29% da RMC 

σA [MPa] 0,212 0,425 0,637 0,850 1,062 1,275 1,487 1,670 1,912 

Nº de ciclos 64415 76297 46437 20051 6738 1960 221 28 3 

Tração Axial: 31% da RMC 

σA [MPa] 0,217 0,434 0,652 0,869 1,086 1,303 1,521 1,738 1,955 

Nº de ciclos 48784 70611 53907 24968 9229 3208 903 293 47 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Com os dados da TABELA 18 foi possível comparar as tensões dinâmicas 

associadas ao número de ciclos atingidos em cada ensaio do cabo Tern, com a Safe 

Border Line – ou curva SBL – definida pelo CIGRÉ e apresentada na FIGURA 19, no 

Item 2.8.3. Os resultados são apresentados na FIGURA 41. 
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FIGURA 41 – TENSÕES DINÂMICAS VERSUS NÚMERO DE CICLOS ATINGIDOS EM CADA 
ENSAIO DO CABO TERN COMPARADOS COM CURVA SBL 

 
FONTE: O AUTOR (2018) 

 

 É importante registrar que as curvas de ensaio, apesar de relacionar a 

tensão dinâmica com o número de ciclos, não é a curva S-N do cabo, pois o ensaio 

não levou o cabo à fadiga completa (rompimento de, no mínimo, 3 fios que 

compõem o cabo), por isso, não podem ser interpretadas como mecanismos para 

estimativa da vida útil do condutor. A informação contida no gráfico deve ser 

entendida no sentido de que os ensaios geraram tensões dinâmicas menores do que 

a curva SBL, o que, em teoria, significa que o cabo teria uma vida útil extensa. 

 Na FIGURA 42, as curvas de ensaio são mostradas sem a influência da 

curva SBL para uma melhor visualização e se pode confirmar que o aumento da 

tração axial produz um offset nas curvas de ensaio. Este fato é coerente com os 

valores de amplitude de vibração coletados na LTE, apresentados na FIGURA 35, e 

com os valores do número de ciclos associados a amplitude, contidos na TABELA 

18. 
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FIGURA 42 – TENSÕES DINÂMICAS VERSUS NÚMERO DE CICLOS ATINGIDOS EM CADA 
ENSAIO PARA CADA NÍVEL DE TRAÇÃO AXIAL DO CABO TERN 

 
FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Da mesma forma, para o cabo Phosphorus, as classes e seus respectivos 

números de ciclos são apresentados na TABELA 19.  
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TABELA 19 – CLASSES DE TENSÕES DINÂMICAS PARA CADA NÍVEL DE TRAÇÃO ENSAIADO E 
SEUS RESPECTIVOS NÚMEROS DE CICLOS ASSOCIADOS PARA O CABO PHOSPHORUS 

Tração Axial: 17% da RMC 

σA [MPa] 0,840 1,681 2,251 3,361 4,202 5,042 5,883 6,723 7,563 

Nº de ciclos 105705 65917 18140 5111 164 25 7 0 0 

Tração Axial: 19% da TMC 

σA [MPa] 0,866 1,731 2,597 3,462 4,328 5,193 6,059 6,924 7,790 

Nº de ciclos 111140 74516 26850 4509 706 238 54 15 0 

Tração Axial: 21% da RMC 

σA [MPa] 0,890 1,779 2,669 3,559 4,448 5,338 6,227 7,117 8,007 

Nº de ciclos 124356 66632 33015 7895 1327 200 40 11 0 

Tração Axial: 23% da RMC 

σA [MPa] 0,913 1,826 2,738 3,651 4,564 5,477 6,389 7,302 8,215 

Nº de ciclos 88405 61509 31056 11062 1701 202 13 0 0 

Tração Axial: 25% da RMC 

σA [MPa] 0,935 1,870 2,805 3,740 4,675 5,610 6,545 7,480 8,415 

Nº de ciclos 86054 61987 35792 11164 1873 196 39 1 1 

Tração Axial: 27% da RMC 

σA [MPa] 0,957 1,913 2,870 3,826 4,783 5,740 6,696 7,653 8,609 

Nº de ciclos 73354 70583 36449 11604 1912 295 26 2 0 

Tração Axial: 29% da RMC 

σA [MPa] 0,977 1,955 2,932 3,910 4,887 5,865 6,842 7,820 8,797 

Nº de ciclos 72264 72457 42566 14164 2909 293 16 1 0 

Tração Axial: 31% da RMC 

σA [MPa] 0,998 1,995 2,993 3,991 4,988 5,986 6,984 7,982 8,979 

Nº de ciclos 59757 78988 49434 16001 2678 316 9 1 0 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Com os dados da TABELA 19 foi possível comparar as tensões dinâmicas 

associadas ao número de ciclos atingidos em cada ensaio do cabo Phosphorus, com 

a Safe Border Line – ou curva SBL – definida pelo CIGRÉ e apresentada na 

FIGURA 19, no Item 2.8.3. Os resultados são apresentados na FIGURA 43. 
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FIGURA 43 – TENSÕES DINÂMICAS VERSUS NÚMERO DE CICLOS ATINGIDOS EM CADA 
ENSAIO DO CABO PHOSPHORUS COMPARADOS COM CURVA SBL 

 
FONTE: O AUTOR (2018) 

 
Analogamente ao cabo Tern, para o cabo Phosphorus as curvas de ensaio 

não podem ser confundidas com a curva S-N do cabo, pois o ensaio não levou o 

cabo à fadiga completa. Novamente, as curvas de ensaio ficaram abaixo da curva 

SBL. 

 Na FIGURA 44, as curvas de ensaio são mostradas sem a influência da 

curva SBL para uma melhor visualização e se pode confirmar que o aumento da 

tração axial produz um offset nas curvas de ensaio. Este fato também é coerente 

com os valores de amplitude de vibração coletados na LTE, apresentados na 

FIGURA 36, e com os valores do número de ciclos associados a amplitude, contidos 

na TABELA 19. 
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FIGURA 44 – TENSÕES DINÂMICAS VERSUS NÚMERO DE CICLOS ATINGIDOS EM CADA 
ENSAIO PARA CADA NÍVEL DE TRAÇÃO AXIAL DO CABO PHOSPHORUS 

 
FONTE: O AUTOR (2018) 

 

5.6 ESTIMATIVA DE VIDA ÚTIL DOS CABOS ENSAIADOS 

 

 O último passo do método definido no fluxograma da FIGURA 33 do Item 4.2 

trata da estimativa de vida útil para os cabos ensaiados na LTE. Duas metodologias 

são citadas no Capítulo 2: a regra de Palmgren-Miner (Item 2.6.2) e a regra do 

acúmulo do dano progressivo (Item 2.6.3). Ambas necessitam do número de ciclos 

em que ocorreria a falha para um determinado nível de tensão dinâmica (Ni) que é 

extraído da curva S-N. 

 A curva S-N, conforme descrito no Capítulo 2, é determinada em laboratório, 

quando um cabo é submetido a um determinado nível de tração axial e excitado até 

o rompimento de, no mínimo, 3 fios que compõem o condutor. 

 Não foi objetivo deste estudo levar os cabos instalados na LTE até a 

exaustão para levantamento das curvas S-N associadas. Entretanto, o trabalho de 

Tonetti (2017) em parceria com os Institutos LACTEC fornece as curvas S-N do cabo 

Tern para os níveis de tração de 18% e 27% da RMC e do cabo Phosphorus para os 

níveis de tração de 22% e 30% da RMC. 
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Dessa maneira, foi possível estimar a vida útil dos condutores ensaiados 

para estes níveis de tração onde as curvas S-N são conhecidas.    

Os ensaios de Tonetti (2017) para o cabo Tern em uma tração axial de 18% 

da RMC e o cabo Phosphorus em 22% e 30% não foram realizados neste estudo, 

então, para estas três trações axiais, foram necessárias interpolações simples com 

trações adjacentes com o intuito de se estimar os valores de tensão dinâmica e 

número de ciclos associados para realizar os cálculos de estimativa de vida útil 

destes dois condutores nas trações mencionadas. As interpolações simples 

consistiram na média aritmética dos valores adjacentes àqueles disponíveis nos 

ensaios de Tonetti (2017), por exemplo, para determinação dos valores de tensão 

dinâmica e do nº de ciclos para uma tração axial de 18% da RMC, para o cabo Tern, 

foram utilizados os dados obtidos nos ensaios na LTE para trações axiais de 17% e 

19% da RMC. Similarmente, para o cabo Phosphorus, foram utilizados os dados 

obtidos dos ensaios na LTE para trações de 21%, 23%, 29% e 31% da RMC. 

Para o cabo Tern, utilizando-se os dados da TABELA 18, obtém-se os 

valores estimados para as tensões dinâmicas versus o nº de ciclos em um ensaio 

com tração axial de 18% da RMC. Os valores de tensão dinâmica e número de 

ciclos para 27% da RMC não necessitaram de interpolação, sendo obtidos 

diretamente da TABELA 18. 

 Os resultados são apresentados na TABELA 20, incluindo os valores do nº 

de ciclos em que ocorreria a falha para um determinado nível de tensão dinâmica 

(Ni) que são extraídos da curva S-N. 

 

TABELA 20 – ESTIMATIVA DOS VALORES DE TENSÃO DINÂMICA E DO NÚMERO DE CICLOS 
PARA O CABO TERN ATRAVÉS DA INTERPOLAÇÃO DE DADOS COLETADOS NA LTE. 

Tração Axial: 18% da RMC (Interpolado) 

σA [MPa] 0,183 0,367 0,550 0,733 0,916 1,100 1,283 1,466 1,650 

ni (ciclos) 86121 71765 33666 11239 3982 1108 243 41 8 

Ni (10
6
 ciclos) 324 315 307 299 292 284 277 270 263 

Tração Axial: 27% da RMC 

σA [MPa] 0,208 0,415 0,623 0,830 1,038 1,246 1,453 1,661 1,868 

ni (ciclos) 52909 80121 47116 20382 8419 2801 571 27 2 

Ni (10
6
 ciclos) 111 108 105 101 98 95 92 89 87 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Na FIGURA 45 são apresentadas as curvas obtidas nos ensaios para o cabo 

Tern com trações axiais de 18% (interpolada) e 27% da RMC juntamente com a 
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curva SBL do CIGRÉ e as curvas S-N para as trações axiais de 18% e 27 da RMC 

obtidas em laboratório por Tonetti (2017). 

Nota-se na FIGURA 45, por meio dos ensaios na LTE, que o cabo Tern com 

tração axial a 27% da RMC possui maiores valores de tensão dinâmica em 

comparação a 18%. Ainda, a curva S-N para o cabo Tern a 27% possui maior 

inclinação do que a curva S-N para o mesmo cabo a 18% da RMC. Portanto, para 

uma mesma tensão dinâmica, uma tração axial maior necessita de menos ciclos até 

que o cabo se rompa. 

Este fenômeno se traduz numa redução da vida útil do cabo conforme se 

eleva o nível de tração axial. 

 

FIGURA 45 –TENSÕES DINÂMICAS VERSUS NÚMERO DE CICLOS ATINGIDOS DO CABO TERN 
COMPARADOS COM CURVA S-N E A CURVA SBL 

 
FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Substituindo-se os dados contidos na TABELA 20 nas EQUAÇÕES 24 a 27, 

obtém-se os valores de estimativa de vida útil para o cabo Tern, com trações axiais 

de 18% e 27% da RMC. Os resultados são apresentados na TABELA 21. 
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TABELA 21 – ESTIMATIVA DE VIDA ÚTILPARA O CABO TERN PARA AS TRAÇÕES AXIAIS DE 
18% E 27% DA RMC 

 
TRAÇÃO AXIAL DE 18% DA 

RMC 
TRAÇÃO AXIAL DE 27% DA 

RMC 

VIDA ÚTIL ESTIMADA – 
REGRA DE PALMGREN-

MINER 
1,23 anos (449 dias) 0,35 anos (128 dias) 

VIDA ÚTIL ESTIMADA – 
REGRA DO ACÚMULO DO 

DANO PROGRESSIVO 
1,22 anos (445 dias) 0,34 anos (124 dias) 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

 Para o cabo Phosphorus, utilizando-se os dados da TABELA 19, obtém-se 

os valores estimados para as tensões dinâmicas versus o nº de ciclos em um ensaio 

com tração axial de 22% e 30% da RMC. 

 Os resultados são apresentados na TABELA 22, incluindo os valores do nº 

de ciclos em que ocorreria a falha para um determinado nível de tensão dinâmica 

(Ni) que são extraídos da curva S-N. 

 

TABELA 22 – ESTIMATIVA DOS VALORES DE TENSÃO DINÂMICA E DO NÚMERO DE CICLOS 
PARA O CABO PHOSPHORUS ATRAVÉS DA INTERPOLAÇÃO DE DADOS COLETADOS NA LTE 

Tração Axial: 22% da RMC (Interpolado) 

σA [MPa] 0,901 1,802 2,704 3,605 4,506 5,407 6,308 7,210 8,111 

ni (ciclos) 106381 64071 32036 9479 1514 201 27 6 0 

Ni (10
6
 ciclos) 41 38 35 32 29 27 25 23 21 

Tração Axial: 30% da RMC (Interpolado) 

σA [MPa] 0,988 1,975 2,963 3,950 4,938 5,925 6,913 7,901 8,888 

ni (ciclos) 66011 75723 46000 15083 2794 305 13 1 0 

Ni (10
6
 ciclos) 13 12 11 10 9,1 8,3 7,6 6,9 6,3 

FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Os dados apresentados na TABELA 22 podem ser melhor visualizados 

através da FIGURA 46, contendo as curvas de tensão dinâmica versus nº de ciclos 

para o cabo Phosphorus nas trações axiais ensaiadas, as curvas S-N 

correspondentes e a curva SBL. 

 Na FIGURA 46 é possível visualizar que o cabo Phosphorus, diferentemente 

do cabo Tern, tem suas curvas S-N cruzando a curva SBL entre um número de 

ciclos compreendido entre 2.105 e 4.106, levando a crer em uma vida útil deste cabo 

inferior ao do cabo Tern. 

 Isto é comprovado com os valores apresentados na TABELA 23, mostrando 

que, caso o ensaio do cabo Phosphorus permanecesse nas mesmas condições, o 

cabo teria sua vida útil muito curta, inclusive tendo uma redução significativa quando 

aumentada a tração axial a que este está submetida. 
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FIGURA 46 – TENSÕES DINÂMICAS VERSUS NÚMERO DE CICLOS ATINGIDOS DO CABO 
PHOSPHORUS COMPARADOS COM CURVA S-N E A CURVA SBL 

 
FONTE: O AUTOR (2018) 

 

Substituindo-se os dados contidos na TABELA 22 nas EQUAÇÕES 24 a 27, 

obtém-se os valores de estimativa de vida útil para o cabo Phosphorus, com trações 

axiais de 22% e 30% da RMC. Os resultados são apresentados na TABELA 23. 

 

TABELA 23 – ESTIMATIVA DE VIDA ÚTIL PARA O CABO PHOSPHORUS PARA AS TRAÇÕES 
AXIAIS DE 22% E 30% DA RMC 

 
TRAÇÃO AXIAL DE 22% DA 

RMC 
TRAÇÃO AXIAL DE 30% DA 

RMC 

VIDA ÚTIL ESTIMADA – 
REGRA DE PALMGREN-

MINER 
0,04 anos (13 dias) 0,01 ano (3 dias) 

VIDA ÚTIL ESTIMADA – 
REGRA DO ACÚMULO DO 

DANO PROGRESSIVO 
0,04 anos (13 dias) 0,01 ano (3 dias) 

FONTE: O AUTOR (2018) 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Ao final desta dissertação pode-se constatar fatos e resultados coerentes 

com a literatura estudada a respeito do comportamento dos cabos utilizados em LT 

com relação às vibrações a que estes estão submetidos. 

Em primeira instância, observou-se que para valores de trações reduzidos 

os maiores valores de amplitude de vibração ocorrem em baixas frequências, porém, 

foi comprovado que, para o aumento da tração axial aplicada, há uma tendência de 

que o cabo passe a ter uma amplitude uniformizada, ou seja, com valores de 

amplitude mantendo-se, prioritariamente, em um mesmo patamar, para toda a faixa 

de frequência. Isso pode ser visualizado nas FIGURAS 35 a 38 e nas TABELAS 8 e 

9. Esse resultado está em consonância ao que foi levantado na literatura frente aos 

fenômenos de auto amortecimento e batimento à que os condutores estão sujeitos.  

Numa análise posterior foi possível determinar as faixas de frequência que 

produzem maiores amplitudes de vibração para os dois cabos. Esta etapa 

possibilitou estimar a velocidade do vento associada à cada faixa de frequência e 

quais as velocidades que mais provocariam danos nos cabos. Novamente, de 

acordo com a literatura consultada, as velocidades de vento encontram-se naquelas 

consideradas como mais prejudiciais às LT construídas no Brasil que são entre 1 e 7 

m/s.  

Entretanto, a análise cerne deste estudo, que se propõe a calcular a vida útil 

dos condutores ensaiados, revelou dados que necessitaram de uma análise mais 

criteriosa para explicação do comportamento dos condutores. 

Para ambos os cabos, a vida útil, calculada a partir de duas metodologias 

diferentes, é bastante curta quando comparada com o tempo de concessão de 30 

anos que são determinados pela ANEEL. Vê-se também que, conforme esperado, 

para um aumento da tração axial, a vida útil dos cabos é reduzida 

consideravelmente.  

Contudo, na análise dos resultados obtidos, há que se levar em 

consideração as seguintes premissas: 

 Os condutores ensaiados não dispunham de nenhum equipamento de 

supressão de vibrações (amortecedores); 

 A vida útil é calculada para o caso em que as condições de ensaio sejam 

mantidas constantes até o rompimento destes; 
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 Apresar de curta, os valores de vida útil estão condizentes com os 

resultados dos ensaios em bancada realizados por Tonetti (2017), para 

levantamento da curvas S-N dos cabos Tern e Phosphorus. 

Em consulta ao LACTEC, foi obtida a informação de que o tempo de ensaio 

para determinação das curvas S-N foi curto para o caso dos cabos submetidos a 

altas trações axiais (15 dias para o cabo Tern a 27% da RMC e 10 dias para o cabo 

Phosphorus a 30% da RMC). O significado deste tempo curto pode ser entendido 

como o tempo em que o cabo levou até atingir o limite da sua vida útil, ou seja, até o 

momento em que foram rompidos, no mínimo, 3 fios do condutor. Na prática, isso 

quer dizer que, quando submetidos à altas trações axiais, os cabos têm a tendência 

de reduzirem significantemente sua vida útil. Considerando que os valores de 

amplitude produzidos pelo sistema de vibração foram valores baixos (vide 

comparação com as curvas S-N e SBL nas FIGURAS 45 e 46), este resultado está 

em acordo com a teoria, quando cita que para altas frequências e baixas amplitudes 

o cabo experimenta maiores efeitos de fadiga, reduzindo sua vida útil.    

Ainda, foi constatada a fragilidade do cabo Phosphorus em comparação ao 

Tern, pelo fato do primeiro ter sua vida útil atingida antes do valor esperado pela 

curva SBL. Resultado este, também esperado, pois o cabo Tern possui alma de aço, 

aumentando a sua rigidez e capacidade de autoamortecimento, resultando em uma 

resposta mais eficaz frente aos danos causados pelas tensões dinâmicas. 

Portanto, a magnitude dos valores obtidos para a vida útil do cabo, tanto 

para o Tern quanto para o Phosphorus, não deve ser interpretada de forma absoluta, 

mas sim com o intuito de se observar o efeito que o aumento da tração axial produz 

na vida útil dos condutores, com dados obtidos a partir de uma LTE com dimensões 

reais e submetida tanto a vibrações forçadas quanto àquelas impostas pelo vento. 

Ainda, há que se considerar que, na operação real de uma LT, as condições 

impostas pelo sistema gerador de vibrações não são constantes, pois o vento 

incidente é um fenômeno aleatório. 

Dessa forma, do ponto de vista metodológico, a presente pesquisa atingiu 

seus objetivos específicos ao realizar (i) um levantamento bibliográfico pertinente ao 

efeito das vibrações eólicas na vida útil de cabos em LT, da (ii) elaboração um 

roteiro de ensaios para dois tipos de cabos em uma LTE, considerando as ações do 

meio ambiente e a condições de automatização oferecidas pela LTE, possibilitando 

a coleta de dados em um laboratório inédito e, por fim, (iii) validar a metodologia 
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através da comparação dos resultados obtidos com aqueles disponibilizados na 

literatura e por ensaios realizados em bancada. 

Como consequência, o objetivo geral também foi atingido já que foi possível 

propor uma metodologia para determinação da vida útil, ao menos para os dois 

cabos estudados, com o auxílio de uma LTE, visando o levantamento de dados que 

possibilitem a otimização do uso destes cabos em Linhas de transmissão aéreas. 

Por fim, respondendo à questão-problema apresentada no Capítulo 1, o 

resultado do aumento da tração axial em condutores de LT significa uma redução 

drástica da vida útil do condutor, no caso de LT sem o uso de sistemas de 

amortecimento. 

A partir de então, ficam como sugestões os seguintes tópicos que podem ser 

objeto de trabalhos futuros: 

 Realização de ensaios considerando o uso de sistemas de amortecimento: a 

LTE pode, neste caso, servir como laboratório para determinação de 

sistemas de amortecimento específicos para cada linha de transmissão, de 

acordo com suas características construtivas e seu local de implantação; 

 Realização de ensaios destrutivos: levando os cabos ao stress extremo para 

levantamento da curva S-N mais fiel à realidade, já que esta pode ser 

levantada com os efeitos do meio ambiente; 

 Determinação das velocidades de vento associadas à cada frequência de 

vibração: o método utilizado neste estudo é um primeiro passo neste 

sentido, entretanto, uma análise aprofundada, considerando elementos 

finitos para modelagem do condutor e um levantamento estatístico da 

variação do vento ao longo do vão, podem gerar resultados de velocidade de 

vento mais precisos e sua real contribuição na vibração dos cabos.  

 Determinação de uma metodologia refinada na estimativa de vida útil de 

cabos condutores empregados em LT instaladas em qualquer região: 

considerando o uso de sistemas de amortecimento específicos e o 

comportamento do vento para determinadas regiões, seria possível através 

da LTE, determinar o tipo ótimo de cabo a ser empregado para cada LT, 

reduzindo os custos de implantação. 
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