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Resumo. Aumentar a ampacidade das linhas de transmissão aéreas é um objetivo almejado 

por todas as concessionárias de energia elétrica. No entanto, o aumento da corrente elétrica 

acarreta aumento na geração de energia térmica. Vários procedimentos podem ser adotados 

visando ao aumento do resfriamento externo do condutor como, pintura do cabo com tintas 

especiais, tubo envoltório para promover o efeito chaminé, geradores de turbulência ou 

turbuladores, mudança na geometria do condutor, entre outros. Este estudo é apresentado a 

fim de usar a técnica de volumes finitos para avaliar numericamente os efeitos térmicos e 

aerodinâmicos decorrentes do uso de um fio metálico envolto em um cabo ACSR (Aluminium 

Conductor Steel Reinforced). A modelagem do cabo convencional, sem e com turbulador, é 

feita a partir do software SolidWorks®. Simulações numéricas de ambos os casos foram 

feitas por meio de um software em CFD (Computational Fluid Dynamics). Simulou-se cinco 

condições de velocidade de vento em escoamento cruzado sobre a geometria de cada caso. 

Os resultados numéricos foram comparados com os resultados analíticos. No presente estudo 

foi possível mostrar os benefícios do uso do turbulador, que para todos os casos permitiu um 

regime de operação com menores temperaturas dos cabos condutores, possibilitando um 

aumento da ampacidade dos mesmos. 
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1  INTRODUÇÃO 

O sistema brasileiro de energia elétrica pode ser classificado como hidrotérmico de 

grande porte, tendo como característica grande predominância de usinas hidroelétricas, com 

múltiplos proprietários e geralmente afastadas dos grandes centros consumidores. O Brasil 

conta com 2.232 empreendimentos em operação, gerando 108.581.418 kW de potência. 

(ANEEL, 05/2010).  

Por estes fatores, foi criado o Sistema Interligado Nacional (SIN), o qual é responsável 

por 95% do fornecimento nacional. Sua operação é coordenada pelo Operador Nacional do 

Sistema Elétrico – ONS. 

Este sistema interligado permite que haja permutação de energia entre as diferentes 

regiões do país, quando uma delas apresenta queda no nível dos reservatórios. Algumas das 

vantagens dos sistemas interligados são: aumento da estabilidade, aumento da confiabilidade, 

aumento da disponibilidade do sistema e maior economia. Por outro lado, distúrbios em um 

sistema afeta os demais sistemas interligados e a operação e proteção tornam-se mais 

complexas. 

As linhas aéreas consistem de torres, condutores, isoladores, cabos pára-raios e estruturas 

de suporte para os condutores suportarem adequadamente as altas tensões. Os cabos de 

alumínio com alma de aço (ACSR) são os condutores mais utilizados. Os cabos de alumínio 

puro (AAC) são utilizados em regiões costeiras por causa de sua alta resistência a corrosão. 

Tipos híbridos de cabos constituídos de várias partes de alumínio, liga de alumínio e cabos de 

aço são utilizados para aplicações especiais. Um tipo comum de condutores híbridos são os 

cabos de alumínio com alma de liga de alumínio (ACAR) e liga de alumínio puro (AAAC) 

(Deb, 2000). 

Os efeitos das altas temperaturas nos condutores são: a perda de tração e alongamento 

permanente nos mesmos. Medidas corretivas são propostas para reduzir a possibilidade de 

superaquecimento dos condutores na linha incluindo o uso de programas para a ampacidade e 

o monitoramento da corrente e temperatura da linha de transmissão. Condutores especiais 

podem ser utilizados para suportar grandes correntes em circuitos congestionados de 

transmissão de energia.  

Aumentar a ampacidade ou a capacidade de transporte de corrente elétrica das linhas de 

transmissão aéreas é um objetivo almejado por todas as concessionárias de energia elétrica. 

No entanto, o aumento da corrente elétrica acarreta aumento na geração de energia térmica 

pelos efeitos Joule e ionização ferromagnética no condutor. Assim, considerando condições 

climáticas constantes, temperatura ambiente, velocidade do vento, intensidade de radiação 

solar e outras, o aumento na corrente elétrica acarretará aumento na temperatura do condutor, 

a menos que medidas de aumento do resfriamento do condutor sejam tomadas. 

O aumento da capacidade máxima de corrente elétrica (ampacidade) no cabo está 

vinculado a questões de segurança; de forma mais específica à dilatação do condutor. A 
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diminuição da dilatação resulta em flechas menores e maiores distâncias do centro do vão 

para o solo, possibilitando o uso de torres mais baixas, reduzindo os custos de instalação e 

manutenção de linhas aéreas.  

Vários procedimentos podem ser adotados visando ao aumento do resfriamento externo 

do condutor por radiação e convecção térmica como, pintura do cabo com tintas especiais, 

tubo envoltório para promover o efeito chaminé, resfriamento com nitrogênio líquido, 

geradores de turbulência ou turbuladores e mudança na geometria do condutor.    

Isozak e Iwama (1890) fizeram testes experimentais para avaliar o resfriamento 

convectivo forçado em condutores. Um condutor convencional foi envolto por um fio espiral 

de liga de alumínio (turbulador) e submetido a testes em um túnel de vento, com a velocidade 

do vento variando de 0,2 m/s a 4 m/s. Realizaram testes com o condutor sem a haste espiral e 

com fios espirais de 4, 5, 6 e 7 mm. De posse dos resultados, analisaram o processo de 

transferência de calor e plotaram o gráfico do aumento da temperatura do condutor em função 

da variação da velocidade para todos os casos analisados. Os resultados mostram que a 

temperatura do condutor reduz com o uso da haste espiral de liga de alumínio e que a redução 

da temperatura tende a aumentar à medida que o diâmetro externo do turbulador fica maior. A 

razão da redução da temperatura pelo uso da haste espiral é: (i) aceleração da dissipação de 

calor devido ao aumento da área superficial (aleta), (ii) efeito difusivo acompanhado pelo 

aumento da turbulência do vento, e (iii) restrição da elevação da temperatura devido ao 

aumento da capacidade térmica. 

O objetivo deste trabalho é usar a técnica de volumes finitos aplicada à Dinâmica dos 

Fluidos Computacional (CFD – Computational Fluid Dynamics) para avaliar numericamente 

os efeitos térmico e aerodinâmico decorrentes do uso de um fio metálico envolto em um cabo 

ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced). Os resultados numéricos obtidos serão 

comparados com resultados experimentais obtidos por Isozak e Iwama (1890).  

2  MATERIAIS E MÉTODOS 

Assume-se que o condutor está em regime permanente durante operação normal quando o 

ganho de calor devido à corrente (efeito Joule) e radiação solar se iguala a perda de calor 

ocasionada pelo vento (convecção) e a radiação. Em regime permanente, a corrente da linha 

de transmissão é considerada constante, as condições meteorológicas estáveis, e a temperatura 

no condutor uniforme. 

As equações para o cálculo da temperatura no condutor e ampacidade são derivadas da 

equação geral de transferência de calor para regime permanente. A equação diferencial da 

temperatura do condutor é desenvolvida da superfície para o núcleo do condutor a partir das 

mesmas equações. 
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2.1 Geração do modelo computacional 

A modelagem do cabo convencional escolhido foi feita utilizando dados dimensionais 

disponíveis no catálogo do fornecedor (Nexans, 2013), cabo ACSR - Aluminium Conductor 

Steel Reinforced, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1. Dados do condutor ACSR 

Bitola Seção transversal                                                                                   

(mm²) 

Formação do condutor Diâmetro 

nominal 

(mm) 

Ampacidade 

(A) 

Resistência Elétrica 

Máxima 

AWG 

ou 

MCM 

Alumínio Total Alumínio Aço Alma 

de 

aço 

Total CC 

20ºC 

CA-60 

Hz 

75ºC Nº 

fios 

Diâmetro                                                  

(mm) 

Nº 

fios 

Diâmetro                                                          

(mm) 

636 322,33 375 26 3,973 7 3,089 9,27 25,16 887 0,0896 0,1075 

 

Como o objetivo do trabalho é avaliar numericamente os efeitos térmicos e 

aerodinâmicos decorrentes do uso de um fio metálico envolto em um cabo ACSR, e 

considerando que a alma de aço é utilizada somente para sustentação do condutor, aproximou-

se o condutor ACSR a um cilindro maciço de alumínio, bidimensional e de superfície lisa. A 

Figura 1 ilustra a simplificação realizada, sendo: (a) desenho em SolidWorks
®

 do cabo ACSR, 

conforme dimensões expostas na Tabela 1 e (b) aproximação do cabo a um cilindro maciço de 

alumínio, utilizando o diâmetro nominal do condutor ACSR. 

 

 

Figura 1. Aproximação do cabo ACSR a um cilindro maciço de alumínio (a) Configuração de um cabo 

ACSR (b) Aproximação do condutor ACSR a um cilindro maciço 
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A aproximação reduz o esforço computacional necessário para a simulação numérica e 

consequentemente, o tempo de geração dos resultados, já que não se tem por objetivo 

principal do presente trabalho a obtenção de valores precisos para temperatura do condutor, 

mas sim indicar os possíveis ganhos do uso do turbulador. 

Por meio do software SolidWorks
®

, criou-se o modelo do cabo, conforme diâmetro 

nominal total fornecido pelo fabricante (Tabela 1). Utilizou-se uma espessura de 0,005 m 

(comprimento L, axial), aproximando o modelo tridimensional do condutor a um 2D, devido 

ao comprimento L mínimo. A Figura 2 apresenta a vista transversal do modelo sem o 

turbulador. 

 

 

Figura 2. Modelo do condutor sem turbulador 

 

Para a geração do modelo com o turbulador, a mesma metodologia foi utilizada. Apenas 

acrescentou-se ao cabo dois fios com diâmetro de 4 mm cada. A dimensão escolhida para a 

haste foi uma das testadas experimentalmente, no trabalho de Isozak e Iwama (1990). 

A vista transversal do modelo com o turbulador é ilustrada na Figura 3. 
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Figura 3. Modelo do condutor com turbulador 

 

Como cabo e turbulador são circulares, o contato entre eles acontece apenas por um ponto, 

o que dificulta a geração da malha a partir do recurso “Mesh” no software ANSYS. Portanto, 

para reduzir o esforço computacional, fez-se a interface cabo-turbulador por meio de uma área 

de 14 mm
2
.  Esse valor resultou do deslocamento linear de 0,1 mm do fio turbulador em 

direção ao centro do condutor.  

Considerando que os dois fios turbuladores serão encordoados junto ao cabo, a um 

determinado passo, em cada ponto ao longo do condutor os geradores de turbulência estarão a 

um ângulo axial diferente com o mesmo. Portanto, para a análise da eficiência do uso desse 

dispositivo, escolheu-se um ângulo hipotético de 90° e 270°. O detalhe do contato cabo-

turbulador está ilustrado na Figura 4. 

  

 

Figura 4. Detalhe do contato cabo-turbulador 
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Para que os resultados possam ser comparados com as referências bibliográficas, o 

material escolhido para o gerador de turbulência foi o alumínio. 

2.2 Malhas e elementos 

Após a modelagem do cabo com e sem turbulador, fez-se teste de malha, a partir de 

resultados de várias simulações com diferentes tamanhos, iniciando de uma malha grosseira e 

refinando até que os resultados não mais fossem dependentes da mesma. Utilizou-se o recurso 

“Mesh” no software ANSYS Workbench.  

No caso do cabo sem turbulador, uma camada limite constituída por cinco linhas 

(“inflation”) e com um fator de expansão de 1,2 (razão entre duas camadas consecutivas perto 

da parede) foi gerada. O número total de nós excede 290.000 e o número total de elementos 

foi de cerca de 1.440.000. O tamanho mínimo do elemento foi de 5x10
-2

 mm. A Figura 5 

ilustra a malha do modelo do cabo sem o fio metálico. E a Figura 6 uma aproximação da 

região de interface fluido-cabo. 

 

 

Figura 5. Modelo da malha para o cabo sem turbulador 
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Figura 6. Detalhe da região de interface fluido-cabo 

 

Para malha com turbulador, foi adotada uma metodologia semelhante. O teste de malha 

foi feito, indicando a menor malha para qual um refino na mesma não indica uma melhoria 

significativa nos resultados. A Figura 7 apresenta a relação da temperatura média do condutor 

em Kelvin com o número de pontos nodais das malhas testadas no modelo com turbulador. 

 

 

Figura 7. Relação da temperatura média do condutor com o número de pontos nodais das malhas 

testadas no modelo com turbulador 

 

Ar 

Al 
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Uma camada limite constituída por cinco linhas (“inflation”) e com um fator de expansão 

de 1,25 (razão entre duas camadas consecutivas perto da parede) foi gerada. O número total 

de nós excede 950.000 e o número total de elementos foi de cerca de 3.680.000. O tamanho 

mínimo do elemento foi de 1x10
-3

 mm. A Figura 8 ilustra a malha do modelo do cabo com o 

fio metálico. Assim como na malha do modelo sem turbulador, reduziu-se o tamanho dos 

elementos próximo a interface fluido-cabo ou fluido-turbulador, por meio do recurso “Body 

Sizing – Shere of Influence”, do “Mesh”. A Figura 9 é uma aproximação da região de 

interface fluido-turbulador. 

 

 

Figura 8. Detalhe da região de interface fluido-cabo  
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Figura 9. Detalhe da região de interface fluido-turbulador 

2.3 Condições de contorno 

Para o caso da simulação numérica sem o turbulador, dividiu-se o problema em 2 regiões 

(fluido e alumínio). Já na simulação numérica com o turbulador, tem-se uma terceira região 

(fio turbulador de alumínio). O fluido utilizado foi o ar. Na fronteira do fluido a Oeste, foi 

definido um escoamento na direção x, com velocidades variando entre 0,6 a 4,0 m/s. As 

outras três fronteiras da região do fluido foram definidas como abertas. 

Definiu-se a pressão de referência de 1 atm e a gravidade com o valor de -9,8m/s
2
 em 

relação ao eixo y. Na região de interface entre o alumínio-ar, turbulador-ar e turbulador-

alumínio, ativou-se a transferência de calor, com fluxo de interface conservativo.  

Para o alumínio, determinou-se por meio do cálculo do aquecimento por efeito Joule a 

geração térmica para cada caso, visto que a resistência do alumínio varia com a temperatura e, 

portanto, a geração. Os dados de ampacidade e resistência elétrica são fornecidos no catálogo 

Alumínio Cabos Nus (Nexans, 2013) para o cabo de modelo Grosbeak. Para aplicar a geração 

na região de alumínio é necessária a criação de um subdomínio dentro do próprio domínio de 

alumínio, utilizando a mesma geometria. 

A ampacidade é fixa em 887 Ampères (Catálogo Nexans, 20013). A resistência diminui 

com a redução da temperatura e consequentemente, com o aumento da velocidade do vento. 

Portanto, para cada velocidade de vento testada, tem-se uma geração específica. A Tabela 2 

apresenta as diferentes gerações em função da temperatura, resistência elétrica e velocidades 

do vento desejadas. Os valores de temperatura presentes na Tabela 2 foram calculados 

segundo a norma IEEE (2008). 
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Tabela 2. Geração em função da temperatura 

Geração  

[W/m³] 

Temperatura média 

do condutor  

[°C] 

Resistência 

Elétrica  

[ohm/m] 

Velocidade 

do vento 

[m/s] 

182.013 96 0,000115018 0,6 

170.600 76 0,000107858 1 

159.900 57 0,000101056 2 

155.900 50 0,000098550 3 

153.100 45 0,000096760 4 

2.4 Modelo de turbulência 

Segundo Incropera (1992), o escoamento externo em cilindros envolve o movimento de 

um fluido na direção perpendicular ao eixo de um cilindro circular. Como ilustrado na Figura 

10, o fluido na corrente livre fica em repouso no ponto de estagnação frontal, com 

consequente elevação de temperatura. A partir desse ponto, a pressão diminui com o aumento 

de x, a coordenada da linha de corrente, e a camada-limite se desenvolve sob a influência de 

um gradiente de pressão favorável (dp/dx < 0). Contudo, a pressão atinge um valor mínimo, e 

na região da face posterior do cilindro o desenvolvimento da camada-limite ocorre na 

presença de um gradiente de pressão adverso (dp/dx > 0). 

 

 

Figura 10. Formação e separação da camada-limite sobre um cilindro circular em escoamento 

cruzado 
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A partir de u∞ = 0 no ponto de estagnação, o fluido acelera-se devido ao gradiente de 

pressão favorável (du∞/dx > 0 quando dp/dx < 0), atinge uma velocidade máxima quando 

dp/dx = 0, e desacelera devido ao gradiente de pressão adverso (du∞/dx < 0 quando dp/dx > 0). 

À medida que o fluido desacelera, o gradiente de velocidade na superfície, du/dy|y=0 , 

acaba se tornando igual nulo, conforme Figura 11. Nesse local, classificado como ponto de 

separação, o fluido próximo à superfície não tem momento suficiente para superar o gradiente 

de pressão e a continuação do movimento para jusante torna-se impossível. Uma vez que o 

fluido afluente também impede o escoamento corrente acima, deve haver a separação da 

camada-limite. Essa é uma condição na qual a camada limite se afasta da superfície e uma 

esteira é formada na à jusante. O escoamento nessa região é caracterizado pela formação de 

turbilhões e é altamente irregular. 

 

 

Figura 11. Perfil de velocidades associado à separação sobre um cilindro circular sobre escoamento 

cruzado 

 

A ocorrência de transição na camada-limite, que depende do número de Reynolds, 

influencia significativamente a posição do ponto de separação. Como o momento do fluido 

em uma camada-limite turbulenta é maior do que o momento em uma camada-limite laminar, 

é razoável esperar que a transição retarde a ocorrência da separação. Se ReD ≤ 2×10
5
, a 

camada limite permanece laminar e a separação ocorre em θ ≈ 80°. Entretanto, se ReD ≥ 2×10
5
, 

ocorre transição na camada-limite e a separação é retardada até θ ≈ 140°. Os dois caso podem 

ser observados conforme Figura 12. 
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Figura 12. O efeito da turbulência na separação 

 

Portanto, para as velocidades de 0,6 a 4 m/s, com a predominância de convecção forçada 

e θ ≈ 80°, o escoamento foi classificado como turbulento.  

White (2003) também confirma o fato de que os resultados experimentais diferem 

expressivamente de um comportamento aproximado de regime laminar e escoamento não 

viscoso, podendo ser verificado, mesmo para números de Reynolds muito baixos, a presença 

de vórtices a jusante do cilindro. 

O modelo de turbulência utilizado no presente trabalho foi o SST – Shear Stress 

Transport. De acordo com o manual do software, esse modelo é recomendado para 

simulações que requerem alta precisão do comportamento da camada limite. Outra vantagem 

dessa formulação é o tratamento das regiões próximas a paredes para casos de baixo número 

de Reynolds, em que é mais preciso e mais robusto. Trata-se, portanto, de um modelo 

adequado ao caso tratado neste trabalho, em que se simula o escoamento de ar a baixos 

números de Reynolds sobre um cabo de transmissão simplificado como um cilindro maciço. 

Optou-se pelo modelo de turbulência de primeira ordem, um modelo de advecção 

Upwind e um resíduo tipo RMS com valor de 1e
-05 

como critério de convergência. 

Desprezou-se o calor perdido por radiação e o aquecimento solar. 

2.5 Tipo de escoamento 

A caracterização do escoamento transversal em cilindros quanto a definição de laminar 

ou turbulento, ainda é alvo de muita discussão e não possui uma definição baseada somente 

no número de Reynolds, como no caso da placa plana. Portanto, para esse estudo, embasou-se 

a escolha entre escoamento laminar ou turbulento, no tipo de convecção existente (livre, 

forçada ou mista) e no ponto (ângulo) de separação da camada limite. Todas as definições e 

equacionamentos utilizados nessa seção são conceitos segundo Incropera (1992). 

Para a determinação de convecção livre, forçada ou mista, tem-se a seguinte definição: 

• (GrD/ReD
2
) << 1: convecção livre desprezível; 

• (GrD/ReD
2
) >> 1: convecção forçada desprezível; 

• (GrD/ReD
2
) ~ 1: convecção mista. 



Template for SIMMEC/EMMCOMP 2014 (double-click to edit short title field) 

SIMMEC/EMMCOMP 2014 

XI Simpósio de Mecânica Computacional  e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 

ABMEC, Juiz de Fora, MG, 28-30 de maio de 2014 

Para todos os casos pode-se considerar convecção forçada pura. 

2.6 Validação da simulação 

A fim de se averiguar a validade da metodologia e da simulação os resultados 

encontrados foram comparados com os resultados analíticos resultantes da aplicação dos 

métodos presentes nas normas IEEE (2008), Cigré (1998) e Morgan (1981) 

Foi elaborado um programa utilizando o software EES
®
 para efetuar os cálculos da 

temperatura esperada no condutor baseado na ampacidade e nas condições de escoamento de 

ar. 

3  RESULTADOS 

3.1 Validação dos resultados por métodos analíticos 

A Tabela 3 apresenta os valores da temperatura média no condutor calculados por meio 

das três referências citadas e a temperatura média resultante da simulação numérica.  

 

Tabela 3. Temperatura média do condutor obtidas por meio da IEEE (2008), Cigré (1998), Morgan 

(1981) e Simulação Numérica 

Velocidade 

do vento 

 [m/s] 

Temperatura média do condutor                                                               

[°C] 

IEEE Cigré Morgan 
Simulação 

numérica 

0,6 96 92 93 86 

1 76 75 76 69 

2 57 58 58 53 

3 50 48 48 47 

4 45 43 43 43 

 

A Tabela 4 mostra as diferenças percentuais entre os valores da temperatura média do 

condutor calculados a partir das referências bibliográficas IEEE (2008), Cigré (1998) e 

Morgan (1981).  
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Tabela 4. Comparação entre os valores esperados de temperatura média do condutor para IEEE 

(2008), Cigré (1998) e Morgan (1981) 

Velocidade 

do vento 

 [m/s] 

Diferença Percentual 

[%] 

IEEE/Cigré IEEE/Morgan Cigré/Morgan 

0,6 3,9 3,0 0,9 

1 1,3 0,4 0,9 

2 1,9 2,3 0,3 

3 4,4 4,0 0,4 

4 5,1 6,2 1,2 

 

Como pode-se observar, existem diferenças nos valores esperados de temperatura entre as 

referências, que em geral não é maior que 6%. A divergência deve-se à utilização de 

diferentes metodologias de cálculos. 

A Tabela 5 apresenta a mesma relação percentual, mas agora comparando os valores de 

temperatura média do cabo obtidos nas simulações numéricas, com IEEE (2008), Cigré (1998) 

e Morgan (1981). Nesse caso, a máxima diferença foi de 10%. 

 

Tabela 5. Comparação entre os valores esperados de temperatura média do condutor para IEEE 

(2008), Cigré (1998) e Morgan (1981) 

Velocidade 

do vento 

 [m/s] 

Diferença Percentual                                                                    

[%] 

IEEE/Numérico Cigré/Numérico Morgan/Numérico 

0,6 10,0 6,3 7,2 

1 9,1 7,9 8,7 

2 7,0 8,8 9,1 

3 6,8 2,5 2,9 

4 4,7 0,5 1,7 
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Considerando a combinação dos erros apresentados pelas correlações analíticas com o 

erro inerente do processo de cálculo numérico, devido a discretização do domínio, pode-se 

concluir que os valores encontrados pelo cálculo numérico estão dentro de um intervalo 

aceitável em relação aos analíticos, indicando a eficiência do modelo utilizado, apesar das 

simplificações realizadas. 

Analisando as comparações feitas separadamente, observa-se uma tendência das 

diferenças serem maiores para menores velocidades. 

3.2 Validação da caracterização do escoamento: Laminar ou Turbulento 

Para as velocidades de 0,6, 1, 2, 3 e 4 m/s, um dos fatores que evidenciaram que o 

escoamento utilizado seria turbulento foi o ângulo θ ≈ 80°. Esse comportamento é 

apresentado qualitativamente por meio das Figuras 13 e 14, referentes aos resultados 

numéricos para as velocidades de 0,6 e 4 m/s respectivamente. As figuras mostram os vetores 

velocidade em uma vista frontal (eixo x), com o escoamento da esquerda para a direita. 

Em todos os casos mostrados, observa-se claramente o ponto de separação, ou seja, o 

ponto de descolamento da camada limite, com a formação de regiões de recirculação 

(turbilhonamento) à jusante do cabo e consequente inversão do escoamento.  

 

 

Figura 13. Vetores velocidade para velocidade de entrada de 0,6 m/s 
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Figura 14. Vetores velocidade para velocidade de entrada de 4,0 m/s 

3.3 Avaliação do uso do turbulador 

A Tabela 6 e a Figura 15 mostram a comparação dos resultados obtidos com a simulação 

do cabo com e sem turbulador para cada condição de vento. 

 

Tabela 6. Comparação entre os valores de temperatura  

Velocidade 

do vento 

 [m/s] 

Temperatura média do condutor  

 [°C] 
Diferença 

Percentual 

[%] Sem turbulador Com turbulador 

0,6 86 77 11 

1 69 61 12 

2 53 48 9 

3 47 44 6 

4 43 40 6 
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Figura 15. Comparação entre os valores de temperatura média do condutor sem e com turbulador 

 

Como pode ser verificado, o efeito do turbulador se torna mais pronunciado para menores 

velocidades de ar, podendo reduzir até cerca de 10% na temperatura do cabo no caso de 0,6 

m/s. O comportamento é semelhante ao observado experimentalmente por Isozak e Iwama 

(1890). É considerado como condição nominal de operação a velocidade de 2 m/s. 

Considerando uma temperatura de 48
o 

C, de acordo com o método analítico presente na 

norma IEEE (2008), a ampacidade poderia ser aumentada em 1,6%, o que implica operar com 

uma corrente de 901 Ampères ao invés de 887 Ampères. 

4  CONCLUSÕES 

O presente estudo analisou o comportamento térmico e aerodinâmico de um modelo 

simplificado de um condutor elétrico convencional. A mesma análise foi feita envolvendo o 

cabo em dois fios turbuladores de alumínio, assim como foi proposto experimentalmente por 

Isozak e Iwama (1890).  

Os resultados mostram que o uso do gerador de turbulência reduz a temperatura média do 

cabo em até aproximadamente 10% e que o seu efeito é maior para menores velocidades de 

vento. Com a redução da temperatura, considerando a velocidade média do vento de 2 m/s, é 

possível aumentar a ampacidade do cabo em 1,6%. 

A investigação de conduta numérica confirma uma possibilidade de modelar a geometria 

e de obter resultados que permitem analisar o escoamento e a transferência de calor em cabos 
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de energia, bem como avaliar os efeitos do uso de dispositivos que amplie o processo de 

resfriamento externo do condutor. 
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