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Resumo. O Brasil conta com um sistema de transmissão de energia de longa distância, 

devido ao fato de o parque gerador ser constituído, predominantemente, de centrais 

hidrelétricas de grande e médio porte, instaladas em diversas localidades do território 

nacional. Os cabos de alumínio nu com alma de aço (ACSR - Aluminium Conductor Steel 

Reinforced) [1] são os condutores mais utilizados nas linhas de transmissão.  A 

caracterização do campo de escoamento sobre esses condutores elétricos é de suma 

importância para se conhecer distribuição de temperatura e de corrente elétrica sobre os fios 

que compõem os condutores. Esses parâmetros contribuem para o estudo da Ampacidade que 

é a propriedade que se refere à capacidade de transmissão de energia (corrente) dos 

condutores, limitada pelo aumento da temperatura, a qual é influenciada principalmente pela 

corrente e pelas condições climáticas[2]. 

Outra importância no estudo do escoamento sobre o condutor é auxiliar no dimensionamento 

estrutural das torres das linhas de transmissão devido ao arrasto gerado que será o foco do 

estudo desse artigo.  
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INTRODUÇÃO 

As forças (sustentação e arrasto) e os momentos aerodinâmicos em um corpo são 

baseados pela distribuição de pressão e pela distribuição de tensões cisalhantes na superfície 

do corpo [4].  

Como um modelo aproximado o cilindro tem um comportamento de arrasto semelhante 

ao cabo AeroZ® que será analisado, posto que seu formato em Z propicia um encaixe entre os 

fios de tal forma que a geometria do cabo se aproxime de um cilindro. Porém no estudo será 

analisado o efeito da rugosidade do material no coeficiente de arrasto. 

Muitas pesquisas analisam o comportamento do arrasto em função do número de 

Reynolds. Butt e Egbers (2013) mostraram que cilindros circulares produzem um grande 

arrasto devido a diferença de pressão entre a escoamento na parte inferior e superior do 

cilindro. Essa diferença de pressão é causada por separação periódica do escoamento sobre a 

superfície do cilindro. 

O objetivo desse trabalho foi realizar um estudo aerodinâmico do escoamento de ar sobre 

um cabo de transmissão selecionado (AeroZ®) utilizando o software Ansys® CFX. Foi 

possível mostrar o efeito das irregularidades das superfícies externas do cabo no escoamento 

(geração de turbulência). A análise se baseará em gráfico de coeficiente de arrasto em função 

do número de Reynolds o qual foi obtido em experimentos e ensaios de campo Olivari [3], 

pesquisa a qual foi encomendada por uma fabricante de cabos, a empresa Nexans. 

METODOLOGIA 

A metodologia será a abordagem clássica apresentada no Fox [5], White [6] e Arderson 

[4] que descreve o comportamento do arrasto em corpos cilíndricos. 

Para avaliar o comportamento do gráfico de coeficiente de arrasto que será obtido 

numericamente foi utilizado o ensaio de campo Olivari [3]. Foi destacado número de 

Reynolds iguais a 40000, 55000, 75000 e 100000 para um condutor de diâmetro de 32,4 mm 

para a digitalização do gráfico. 

Posteriormente, foram obtidas as velocidades através da equação que calcula o número de 

Reynolds: 

   
     

 
                                                                                                                                   

Onde, 

  é a densidade do ar; 

  é o diâmetro característico; 

  é a velocidade do vento; 

  é a viscosidade do ar. 



Conhecida a velocidade, com as simulações foi calculado o valor da força de arrasto dos 

condutores. É importante ressaltar que as simulações levaram em conta os espaços contidos 

entre os fios de alumínio que formam o condutor. 

Com o valor da força, o coeficiente de arrasto poderia ser conhecido desse modo: 

    
 

 
 
       

                                                                                                                            

Onde, 

  é a força de arrasto; 

  é a densidade do ar; 

  é a velocidade do vento; 

  é a área projetado pelo condutor. 

Para avaliar o efeito dos interstícios entre um fio de alumínio e outro do condutor é 

necessária a equação do coeficiente de arrasto para cilindros sem rugosidade White [6]: 

 

       
  

  
 
 

                                                                                                                                              

Onde, 

   é o número de Reynolds. 

Para realizar as simulações, malhas refinadas e bem estruturadas devem ser obtidas a fim 

de garantir uma convergência adequada e uma camada limite bem desenvolvida para garantir 

que as forças viscosas perto do condutor sejam corretamente consideradas. Para a obtenção de 

uma boa camada limite a qual é fundamental para se medir força de arrasto e sustentação, 

parâmetros como Y+ obtidas pelo software Ansys® CFX deve estar na faixa de 1 a 11 para o 

modelo de turbulência SST (Shear Stress Transport), o qual foi desenvolvido por Menter [7]. 

O modelo de turbulência SST, por sinal, se apresenta como o mais adequado para a 

simulação, pois em seus cálculos as forças viscosas são relevantes somente próximos aos 

corpos o que propicia uma simulação mais concisa e leve. 

As malhas geradas para esse modelo são mostradas nas Fig. 1 e Fig. 2: 

 



 

Figura 1. Vista geral da malha sobre o domínio 

 

 

Figura 2. Vista detalhada da malha na proximidade do condutor 

Como é recomendado para boas simulações é notável na figura 1 que a malha na região 

próxima ao condutor é bem refinada, pois os efeitos viscosos são relevantes como mostrado 

na Fig. 2. 

Um teste de malha é um dos postos fundamentais para garantir que as simulações são 

minimamente confiáveis do ponto de vista numérico. Esse teste consiste aumentar o número 

de nós da malha em 30% até que se atinja uma estabilidade do resultado requerido para a 

simulação que nesse caso é a força de arrasto. Essa metodologia é proposta pela ASME V&V 

2020 [6]. O teste de malha é mostrado para a Fig. 3: 

 



 

Figura 3. Teste de malha para o modelo analisado 

O modelo e as condições de contorno para uma simulação é de suma importância visto 

que um erro ao modelar um problema gera resultados não conclusivos e que fogem da 

realidade do comportamento físico do problema. A Fig. 4 mostra as condições de contorno 

usadas para o modelo analisado. 

 

Figura 4. Condições de contorno para as simulações 

Observa-se que na entrada coloca-se a velocidade e a direção com que o vento incidirá 

sobre o condutor que na Fig. 4 está representada com setas pretas. Nas extremidades e na 

saída o contorno é aberto com pressão relativa de zero Pa as quais estão representadas pelas 

setas azuis. Já as laterais do domínio possuem a condição de simetria por ser um problema de 

caráter bidimensional. E por fim, nas setas vermelhas temos a condição de parede que 

representa o condutor AeroZ®. 

 

RESULTADOS 

A velocidade para cada simulação é obtida através da Eq. (1). Seus valores são 

explicitados pela tabela 1:  
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Tabela 1. Parâmetros para o cálculo da velocidade 

Simulação 1 2 3 4 5 6 

Nº Reynolds 12306 39378 55376 61529 67682 73835 

Diâmetro (mm) 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 

Viscosidade cinemática (mm²/s²) 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 

Velocidade (m/s) 10 32 45 50 55 60 

 

Foram realizadas seis simulações variando a velocidade do vento e as especificações de 

cada uma delas se encontram na tabela 2: 

 

 

Tabela 2. Parâmetros das simulações 

Simulação 1 2 3 4 5 6 

Malha (nós) 549600 549600 549600 549600 549600 549600 

Modelo de turbulência SST SST SST SST SST SST 

Y+ 3,46 4,41 5,14 6,16 6,47 7,13 

Convergência 1x10-5 1x10-5 1x10-5 1x10-5 1x10-5 1x10-5 

 

Através Eq. (2) e da força de arrasto (F) obtida pela simulação o coeficiente de arrasto 

para cada velocidade do vento é mostrada na tabela 3.   

 

Tabela 3. Coeficiente de arrasto em condutor sem rugosidade 

  Simulação 1 2 3 4 5 6 

Força(N) 0,02021 0,19533 0,37562 0,46029 0,55354 0,65471 

            Área (mm²) 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 

    (Kg/m3) 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 

Coeficiente de arrasto 0,9024 0,8517 0,8282 0,8221 0,8170 0,8120 

       

 



 

Tabela 4. Coeficiente de arrasto em condutor com rugosidade 

  Simulação 1 2 3 4 5 6 

Força(N) 0,02016 0,19401 0,35966 0,45605 0,54778 0,64631 

            Área (mm²) 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 

    (Kg/m3) 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 

Coeficiente de arrasto 0,9001 0,8459 0,7931 0,8146 0,8085 0,8016 

 

As figuras abaixo, mostram campo de velocidade e comportamento do escoamento sobre 

o condutor: 

 

 

Figura 5. Escoamento sobre o condutor para a velocidade do vento de 10m/s 

 



Figura 6. Escoamento sobre o condutor para a velocidade do vento de 32m/s 

 

Figura 7. Escoamento sobre o condutor para a velocidade do vento de 45m/s 

 

Figura 8. Escoamento sobre o condutor para a velocidade do vento de 50 m/s 

 

Figura 9. Escoamento sobre o condutor para a velocidade do vento de 55 m/s 



 

Figura 10. Escoamento sobre o condutor para a velocidade do vento de 60m/s 

A Fig. 11 se refere a um gráfico digitalizado semelhante ao que Olivari [3] disponibilizou 

para Reynolds de 40000, 55000, 75000 e 100000 para o condutor AeroZ® de diâmetro de 

32,40 mm. 

 

 

Figura 11. Coeficiente de arrasto em função do número de Reynolds 

A Fig. 12 mostra a curva de arrasto em função do número de Reynolds para o condutor 

AeroZ® de diâmetro de 18,90 mm sem levar em considerar a rugosidade, e a Fig. 13 já leva 

em consideração a rugosidade do alumínio de 40  m. Ambos gráficos foram obtidos 

numericamente através de CFD. 
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Figura 12. Coeficiente de arrasto em função do número de Reynolds com rugosidade e sem rugosidade 

 

Usando a Eq. (3) e variando o número de Reynolds o gráfico do coeficiente de arrasto 

para cilindro sem rugosidade e mostrado na Fig. 13: 

 

Figura 13. Coeficiente de arrasto em função do número de Reynolds sem rugosidade do cilindro 

 

CONCLUSÃO 

As principais conclusões são: 

 O número de Reynolds aumenta com a velocidade e decresce com a viscosidade como 

pode ser observado nas equações. A turbulência surge quando o número de Reynolds é 

maior do que cerca de 2300. Através da simulação foi possível visualizar a esteira de 

vórtices se intensificando com o aumento do número de Reynolds. Fisicamente já era 
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esperado esse comportamento do escoamento visto quanto maior o valor de Reynolds 

mais rápido é o descolamento da camada limite sobre o corpo. Com as linhas de 

corrente claramente pode ser visto a intensificação do escoamento perturbado na parte 

traseira do condutor. Posto que o ar atrás do cilindro a velocidade não diminui e a 

pressão nessa região decresce, a diferença de pressão entre a parte dianteira e traseira 

do condutor gera a força de arrasto. Assim, as simulações mostram exatamente esse 

aumento da força de arrasto com o aumento da velocidade devido à diferença de 

pressão. 

 

 A curva da Fig. 11 obtida experimentalmente serviu de base para mostrar que os 

coeficientes de arrasto obtidos numericamente estavam seguindo a mesma ordem de 

grandeza e as curvas seguem a mesma tendência em ambas analises como pode ser 

visto pela Fig. 12. 

 

 Com relação à rugosidade do material é sabido que quanto mais rugosa é a superfície, 

maior será o número de Reynolds, pois o escoamento recebe energia após passar por 

regiões que possuem esses pequenos relevos. Desse modo diminui-se a pressão frontal 

do condutor e consequentemente a diferença de pressão entre a parte dianteira e 

traseira do condutor propiciando um menor arrasto. Esse processo é semelhante ao que 

ocorre na bola de golfe. Através da Fig. 12 para todos os Reynolds o coeficiente de 

arrasto no condutor com rugosidade se apresentou menor como era esperado. Para 

Reynolds de 12306 foi obtido uma diferença de 0,2474% e para Reynolds de 73834 

foi obtido uma diferença de 1,2826 % entre os cabos analisados. É importante 

observar que com aumento da velocidade o efeito da rugosidade é maior. 

 

 Outra informação importante é a relação dos vãos entre os fios de alumínio e o 

coeficiente de arrasto. Para medir essa influência comparou-se a curva posto na Fig. 

13 obtida pela Eq. 3 para o cálculo do coeficiente de arrasto em cilindros sem 

rugosidade. Comparando com a curva do coeficiente de arrasto do condutor sem 

rugosidade apresentado na Fig.12, encontra-se diferença 34,90 % para Reynolds de 

73834 e de 11% para Reynolds de 12306.  

A simulação se mostrou importante para a análise do escoamento sobre o condutor e para 

o cálculo do arrasto. A tendência da curva se manteve a mesma, o que mostra uma simulação 

concisa quanto à modelagem do problema a ser analisado.  Deve-se, portanto, realizar novos 

ensaios para validar as simulações apresentadas nesse trabalho e para verificar a influência de 

parâmetros com rugosidade e os vãos contidos entre os fios enrolados.   
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