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ANEXO A
CAMPO ENTRE DUAS CARGAS FILAMENTARES INFINITAS E
SIMÉTRICAS
O problema de um campo de duas cargas filamentares e simétricas é
de supremo interesse para condutores elétricos, seja do ponto de
vista elétrico que daquele térmico.
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Figura A.1 - Campo de duas cargas filamentares
Uma linha de carga de comprimento  é disposta ao longo do eixo Z
e deseja se calcular o campo num ponto P disposto a uma distancia r,
ao longo do mesmo eixo no centro da linha de carga e ortogonal a
mesma.
O eletromagnetismo básico, em modelo elétrico análogo põe o
problema com a seguinte solução:
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é a distribuição linear de carga,
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é o campo infinitesimal devido a uma carga
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infinitesimal distribuída na linha de carga,
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é a distância da distribuição linear

(A.3)

infinitesimal e a posição do ponto P que
se deseja calcular o campo,
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são as componentes do campo E.
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Assim, o campo total será dado por:
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e então
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O valor da componente

é nulo por razões de simetria.

Estendendo o comprimento a até o ∞ vem
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Como no caso de estudo de campo estamos muito interessados no
conhecimento dos potenciais (elétrico e térmico). Considerando que o
potencial é um escalar igual ao trabalho para trazer uma carga
unitária do ∞ até o ponto $. Se quisermos a diferença de potencial
entre dois pontos %& e % com distância
fontes filamentares, temos:
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Figura A.2
Veremos a seguir como podemos fazer uma caracterização simples
destes

potenciais

para

dois

filamentos

carregados com cargas de sinais contrários.

de

comprimento

∞

e

Seja duas cargas filamentares de comprimento ∞, ortogonais ao
plano do papel possuindo também cargas simétricas.
O potencial no ponto P devido às duas cargas é dado por:
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e então:
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Considerando as coordenadas e distâncias da figura A.2, vem
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(A.16)

 =  − - + .
Lembrando que

& = ,

(A.17)

e levando esta informação nas equações

anteriores, depois de algumas manipulações algébricas, vem:
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Fazendo o quadramento da equação anterior, vem:
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Que é uma família de circunferência de círculo, descrevendo as linhas
iso propriedade do campo em questão. No caso os centros das
circunferências são:
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e os raios
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Figura A.3 - Isotermas
Considerando que as iso propriedades são circunferências e que na
solução do problema de Dirichlet as linhas de fluxos são ortogonais
(também circunferência)
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pode ser calculado com as equações anteriores
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que pode ser tratada como
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que é a tão famosa
fórmula de
KENNELLY.

(A.26)

ANEXO B
TRANSFORMADA CONFORME DE UM CAMPO ENTRE FONTES
TÉRMICAS COM SIMETRIA DE PLANO
B.1 Cálculo das resistências térmicas
O objetivo deste anexo é mostrar como calcular a resistência térmica
dos elementos utilizando somente a fórmula

;4,<

4,<
= 4,<
=<

(B.1)

=< e 4,< são comprimentos adequados a serem lidos nos mapas e 4,<

a resistividade térmica do elemento. Todas as resistências térmicas,
em caso uniforme e não uniforme e também quando a resistividade é
dependente da temperatura, são compostos em conexões série e
paralelo de elementos simples.
Para conseguir isto serão feitas algumas aproximações em que o
campo transformado será de algum modo modificado e será calculado
exatamente. Todas as modificações introduzidas, entretanto, serão
visíveis nos mapas.
O ponto de partida para a computação das resistências é um mapa de
campo transformado onde uma grade de linhas, juntas com outras
figuras foram desenhadas tal que os cabos e partes de interesse do
solo possam ser localizadas. O mesmo número no inicio de cada
linha, no campo original e no campo transformado.
A principal propriedade da transformação conforme é que a
resistência calculada no campo transformado é a mesma daquela
calculada no campo original, se as mesmas condições de fronteira são
impostas. Uma nova fronteira é introduzida durante a transformação,

i.e. , os cortes que garantem uma correspondência 1 a 1 dos dois
campos através do que o fluxo térmico é continuo no campo original.
A mesma condição deve também ser imposta no grupo transformado
onde as duas bordas de um corte são deslocadas pela mesma
múltipla de *.
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Figura B.1 Transformação conforme para um par de fontes
(O mesmo número identifica o ponto original e o transformado)
Figura B.1 – Transformação conforme para um par de fontes
Entretanto, o problema tem grande relevância particular, por duas
razões. A primeira é que os cortes são feitos onde o fluxo térmico não
tem grande importância, tal como o meio do caminho entre os cabos
(quando esta parte do campo for de interesse, a transformação pode
ser mudada para tomar em conta o efeito); segundo é que os cortes
são

transformados

em

linhas

aproximadamente

verticais

e

a

componente horizontal do fluxo é geralmente desprezível, como
indicado posteriormente. Duas modificações são feitas no campo
transformado. A primeira é eliminar o componente do fluxo de calor
paralelo ao eixo > por divisão do campo em faixas paralelas ao eixo

?. Pode-se mostrar que, como uma conseqüência, a resistência no

campo modificado será maior do que aquela original. A segunda
modificação

é

alterar

as

fronteiras

da

região

com

diferentes

resistividades dentro de cada faixa tal que as fronteiras de regiões
com diferentes resistividades dentro de cada faixa tal que fronteiras
de regiões uniformes sejam paralelas ao eixo dos >.

Se =< é a largura de uma faixa e 4,< @4 = &, , , … , B< C é o comprimento

de cada região elementar com resistividade constante 4,< , a
resistência de cada faixa em paralelo será:
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(B.2)

Se existem muitos pares de fontes como cabos G =  então a
equação B. 2 define a resistência total de cada cabo; isto é uma

vantagem sobre os métodos tradicionais apresentados adiante e com

um único cálculo as não linearidades e resistências podem ser
levadas em conta.
Quando existe apenas uma fonte par

JK , JK

apenas a resistência

própria ;LL do cabo correspondente será computada pela equação

B. 2, As resistências mútuas ;=L são computadas observando que,
para a faixa que contém a superfície transformada do cabo = − éLG

a relação de sua temperatura N= para a temperatura NL é a mesma

que a respectiva relação da resistência de cada cabo e aquela da
superfície do solo.
O é o índice que define a resistência elementar,
De fato, se 4

;4O,< = 4O,<

P4O,<
=<

.

(B.3)

Do = − éLG cabo no campo transformado, é nulo para valores
desprezíveis de 4O,<

;=LL = ;LL

∑44E& 4,< P4,<
O

B<
∑4E&
4,< 4,<

(B.4)

Todos os recursos intermediários entre uma e  fontes são possíveis,

o mais significante é aquela de duas fontes que pode ser usada com a
vantagem da simetria. Por exemplo, se a transformação for definida

por duas fontes 1 e  então as equações B. 2 e B. 4 fornecem as
resistências ;<& e ;< para < = &, , , … , , então usando o mapa das

duas fontes (pares) as resistências ;&&, ;& , ;& , ;G não pode ser
obtidas separadamente.

Nenhuma regra pode ser dada em relação ao número de faixas que
se pode dividir o campo transformado desde que se suponha serem
arbitrárias

as

modificações

do

campo

antes

do

cálculo

das

resistências nele. O único aviso prático é mantê-lo no mínimo não
para reduzir o tempo de computação (que consiste somente de
operações elementares), mas ter detalhes na descrição e eliminar
erros de computação. Alguma idéia de aproximação será dada mais
adiante.
B.2 Resistência em solo uniforme
Quando existe somente um cabo em solo uniforme de resistividade ,
o campo transformado é um retângulo de largura * e comprimento
.R , tal que a resistência seja computada sem modificação do campo e

seja
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(B.5)

Que é o mesmo obtido pelas fórmulas teóricas tal que neste caso não
haja necessidade de uso de mapas.
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Figura B.2 – Resistência total de dois cabos que se tocam
Para dois cabos iguais colocados lado a lado as fronteiras dos cabos
devem ser modificadas para linhas retas.
O caso mais crítico é quando dois cabos se tocam. Neste e outros
casos similares, por razões de simetria o campo não pode ser
limitado na metade, mas também o fluxo ao redor do eixo ? é

rigorosamente zero tal que nenhuma aproximação feita no cálculo
seja dependente da faixa.
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Figura B.3 – Resistência total de três cabos que se tocam
Mesmo quando os cabos estão tocando com razoável profundidade
por inspeção do mapa é suficiente assumir a superfície do cabo como
TR da transformada da superfície do cabo e o comprimento total para

a computação da resistência.
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Figura B.4 – Resistência de um cabo e outro desenergizado
Quando existem três cabos colocados em formação plana então pelo
menos três faixas fazem o campo térmico ( i.e. metade para sua
simetria), o cabo central e os laterais que correspondem à parte
superior e inferior do cabo central, onde ambas as faixas modificadas
são introduzidas. A faixa central é mais estreita do que a lateral que
corresponde a temperaturas mais baixas do cabo externo comparado
com o cabo central. No pior caso prático em que os cabos quase se
tocam a retificação que deve ser feita nas fronteiras é bastante
severa, mas mesmo neste caso o resultado é bastante próximo da
exata mostrado na Figura B.4. Até 6 pares de fontes tem sido usados
efetivamente. O cálculo das resistências próprias e mútuas no solo
uniforme pode ser delineado como um caso particular de solo não
uniforme como os cabos que não sejam fontes de calor sejam
representados como regiões de resistividade térmica muito baixa.

As resistências totais obtidas dos mapas são praticamente iguais
aquelas calculadas com métodos tradicionais tanto que as diferenças
entre cálculos estão em boas aproximações.
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Figura B.5 – Resistência de três cabos e variação do backfill
Os mapas para solo uniforme pretendem somente mostrar sua
generalização, como exemplo simplificado.
Considera-se

que

métodos

tradicionais

dão

precisão

suficiente

quando as não uniformidades dos solos não sejam tomadas em
consideração.
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Figura B.6 – Resistência de três cabos que se tocam
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B.3 Resistência em solos não uniformes
Quando o solo é dividido em partes ou regiões de resistividade
térmica diferentes, todas as fronteiras devem ser desenhadas no
campo transformado e é necessária uma conveniente adaptação para
que a equação B. 2 possa ser aplicada plenamente.

Que exemplo de um sistema de 3 cabos onde há uma boa parte de
fronteira com alta resistividade substituída por resistividade baixa é
apresentada para demonstrar o procedimento.

Figura B.7 Resistência de três cabos em solo uniforme e não
uniforme
a – campo original, um par

d – campo transformado, dois pares de fonte

b – campo, um par de fontes

e – campo original, três pares de fonte

B.4 Resistividades não lineares e solos não uniformes
A resistividade térmica do solo é fortemente dependente do conteúdo
de umidade que por seu turno pode ser influenciado pela temperatura
ou gradiente de temperatura. Neste sentido pode ser proposta que
duas resistividades térmicas diferentes do solo sejam definidas, uma
abaixo da temperatura NLU , e outra maior que ela, NLU é usualmente

50 °C. Isto é um exemplo particular de um parâmetro não linear que
deve ser tratado com e sua não linearidade é tal que ainda existe
metodologia adequada de tratamento. A solução aproximada direta é
aquela dos mapas, mesmo quando a resistividade seja dependente da
temperatura, mas

também

não

uniforme, quando

um backfill

substitui o solo original.
B.5 Precisão do método e desenvolvimento: Comparação do
mapa e cálculo do campo
Como já antecipado a equação (B.2) calcula somente a resistência do
mapa modificado que é o mapa dividido em faixas, com fronteiras
retificadas. Embora nenhum erro esteja envolvido na transformação
conforme do campo original, alguns erros são introduzidos no mapa
modificado.
Um método para acessar o erro é calcular o campo térmico exato e
então avaliar a resistência em algum caso particular.
O cálculo do campo é muito cansativo quando executado sem auxilio
de programas com alguma heurística, tal que não será abordado
neste anexo.

Figura B.8 – Resistência de solo com resistividade não linear
Mesmo que a precisão obtida no cálculo do campo ser alta em relação
aos mapas, pode-se concluir que erros de poucos pontos do lado de
segurança podem ser esperados em situações normais quando se
calcula resistências térmicas com os mapas. Por outro lado os mapas
fornecem

detalhes

do

campo

térmico

a

serem

formados

em

considerações com tal simplicidade que eles devem ser usados não
somente para chegar, mas também para objetivos gerais do projeto.
Mesmo que os parâmetros térmicos e geométricos do sistema de
cabos enterrados sejam conhecidos e constantes entre percentuais
pequenos, os erros contidos nos mapas são aceitos sobre o ponto de
vista físico, tal que os mapas possuem seus próprios campos de
aplicações. Entretanto se uma elevada precisão for necessária para
dar um significado especifico ao campo térmico o cálculo numérico
dos campos seriam necessários.

ANEXO C

APLICAÇÕES DE MAPAS CONFORMES
(Guia Para Cálculo da Capacidade de Condução de Corrente e
Geometria do Backfill em Cabos Diretamente Enterrados)

1) Construir o mapa conforme transformado conforme ilustra a
figura C.1

Figura C.1 – Mapa conforme transformado

2) Simplificar o mapa transformado deixando apenas as regiões
com descontinuidade de materiais

Figura C.2 – Mapa conforme simplificado

3) Discretizar as descontinuidades em regiões mais simples e
equivalentes.

Figura C.3 – Descontinuidade em regiões

4) Comparar as simplificações

Figura C.4 – Comparação de simplificações

5) Calcular as resistências térmicas das regiões simples

6) Combinar as resistências em série e paralelo

(ρ equivalente)

Figura C.5 – Combinação de resistências em série e paralelo

ANEXO D
SOLO COM CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

A caracterização térmica de um solo foi enfrentada com o trabalho
pioneiro DONAZZI [14] e outros. O mecanismo que foi postulado e
posteriormente aceito para explicar o equilíbrio termo hidrológico nos
solos perturbados por fonte térmica foi o seguinte:
1) A quantidade de umidade contida no ambiente em torno ao
cabo é constante;
2) A variação de conteúdo de umidade em torno aos cabos se dá
por equilíbrio de fase vapor (que distância dos cabos por
variação de temperatura) e retorna em fase líquida (que se
aproxima dos cabos por gradiente de concentração);
3) A quantidade de vapor (e liquido) está diretamente ligada à
temperatura, ou seja, para cada temperatura está associada à
determinada quantidade de umidade (e vice versa).

Assim, na condição de equilíbrio temos:
VWE − VX

(D.1)

Onde:

JZ é fluxo em fase líquida;

J[ é fluxo em fase vapor.

Para uso deste modelo foram introduzidos dois novos parâmetros: (1)
A porosidade do solo e (2) O grau de saturação de umidade. A
Porosidade \ é a fração de volume de solo seca não ocupada pelos

grãos. O grau de saturação de umidade do solo 4 é fração de vazios

do solo (relacionado à sua porosidade) que é preenchida com água.
Deste modo e considerando o equilíbrio de (D.1), vem

Onde:
]W ^, ℎ
]` ^, ℎ

a, b

é a permeabilidade de água no solo, variando com o grau
de saturação e porosidade;
é a difusividade do vapor de água no solo, que depende
da saturação e da porosidade;

são constantes adequadas em =c/G², e

f respectivamente.

Em [14] ficou demonstrado que

]W = ]Wg ℎ − ℎhiKj k
]` = ]`g 1 − ℎ

(D.3)

(D.4)

Onde:

hnopq

é o grau de saturação critico, abaixo do qual as condições de
equilíbrio de d.1 não mais tem lugar.

Assim a quantidade de água é tão pequena que não mais existe
retorno por capilaridade e o equilíbrio é interrompido.
Combinado as equações (D.1), (D.2), (D.3) e (D.4) e integrando dos
dois lados de (D.2) vem,
{|

uv

ℎ − ℎhiKj k
1
 rs = − 
rℎ
t
1−ℎ

{wxyz

uwxyz

(D.5)

Com:

}hiKj

é

valor da isoterma crítica, coincidente com a “iso-umidade”

que caracteriza o solo;

}~

é a temperatura ambiente do solo;

ℎ

é o grau de saturação natural do solo;

η=

∙
∙

é a constante de permeabilidade.

Após a integração e algumas transformações algébricas vem:
k
1 ℎk − ℎhiKj
}hiKj = }~ − 
+ ℎ − ℎhiKj  ∙ 1 − 2ℎhiKj  + 1 − ℎhiKj k
t
2

1 − ℎ
∙  2
3
1 − ℎhiKj

(D.6)

O valor ℎ pode ser calculado diretamente dos parâmetros do solo

ℎ =

f∙r
∙^

(D.7)

Onde:
m
r


é o conteúdo de umidade do solo;
é a densidade a seco do solo;
é a densidade especifica da água.

Para a maioria dos solos conhecidos o grau de saturação natural ℎ é

dado nas tabelas a seguir.

Tabela D.1 – Grau de saturação natural

Com os valores de ℎ e dos valores medidos de ℎhiKj para os solos da

tabela anterior é possível calcular através da equação (D.6) as
correspondentes

temperaturas

críticas

para

os

diversos

solos,

conforme ilustrado na Tabela D.2

Tabela D.2 – Parâmetros típicos de materiais de reaterro

Na experimentação conduzida por DONAZZI [11] verificou-se uma
boa aderência para avaliação da resistividade térmica dos diversos
materiais de reaterro com a seguinte fórmula empírica,

U

&4 ∙\


= \ác ∙ &\
∙
/
0
1
ác

D.8

Onde:

ρqo
á~

é a resistividade com grau de saturação h ;
é a resistividade térmica da água = 1,7 mK/W;

~i

é a resistividade térmica do ar = 30 mK/W.

Calculando para os solos em questão temos os seguintes valores para
o grau de saturação natural e para o material de reaterro totalmente
seco ℎ = 0.

Tabela D.3 – Resistividades teóricas de materiais de reaterro
natural e seco

O exame da Tabela D.3 mostra a diferença essencial entre os
diversos

materiais

de

reaterro

com

ênfase

principal

para

as

denominadas areias selecionadas e os materiais bimodais. Os graus
de saturação natural dos dois materiais são significantemente

diferentes, onde ℎ do material bimodal é 0,38, enquanto da areia é

0,48. Esta diferença é ainda maior quando se observa os valores de
umidade natural para cada sistema e as respectivas porosidades. O

material bimodal consegue um equilíbrio com valor de umidade muito
menor,

à

custa

de

uma

baixa

compactação a úmido do material).

porosidade

(conseguida

por

Isto

permite

que

o

material

bimodal

consiga

uma

curva

de

resistividade (Figura-6) com um notável amortecimento da variação
da resistividade, quando comparado com todos os demais materiais.
Observando os valores medidos e comparando com os valores
calculados pelo modelo [14] verifica-se uma adequada aderência
entre modelo e medições

Tabela D.4 – Valores de resistividade medidos e calculados

Permitindo o uso do modelo para cálculo de capacidade de condução
de corrente de cabos diretamente enterrados.
Deste modo o intervalo de confiança da resistividade de projeto para
o cálculo da capacidade de condução de corrente será a interseção
dos intervalos de valores medidos e calculados

0,68 ≤ ρ solo ≤ 1,01
Como a isoterma crítica do material bimodal θ crit = 94°C é muito maior
que a temperatura máxima de exercício do condutor θ c = 85°C , resulta
que o material de reaterro (backfill) nunca secará. Portanto o valor de
resistividade será sempre em torno de

 = 0,68 f]/

ao grau de saturação natural deste material (ℎ

0,04.

relacionado

= 0,38

e

f=

Considerando a linha CORDOVIL-BRAZ DE PINA, com cabo do

tipo óleo fluido caracterizado abaixo e cuja trincheira de instalação é
ilustrada na Figura D.1.

Tabela D.5 – Cabo OF 138 kV 1000 mm2

1000mm

FIBRA LOOSE PREENCHIDA COM
MATERIAL TIXICOTROPICO

1500mm
500mm

500mm
(LTS CORDOVIL – BRAZ DE PINA)
Figura D.1 - Corte típico de vala

A capacidade máxima de condução de corrente é um valor aleatório
distribuído conforme uma função de densidade de probabilidade
normal (veja Figura 6), associada à resistividade 1, 

≤  ≤ &, 1&. E

assim, a potência máxima de operação com fator de carga de 100%,
será:

2(134) ≤ %G- ≤ 2 (101 MVA) com os dois circuitos em
operação;

1(165) ≤ P£¤ ≤ 1 (130 MVA) Apenas um circuito em operação.

ANEXO E
SOLOS SEM CARACTERÍSTICAS
Em muitas situações os solos em que devem ser instalados os cabos
não são caracterizados na forma de serem usados com algum
modelo, ou em outras ocasiões as informações são esparsas, de sorte
que não se podem adotar parâmetros confiáveis, nestes casos,
existem métodos simplificados que podem ser usados com um
mínimo de informação consistente. No ANEXO D o solo úmido é
considerado como tendo uma única resistividade, enquanto que a
energia dissipada pelo cabo acaba por secar alguma zona em torno
dele, nesta região a resistividade é assumida ser aquela do solo seco
e dentro de uma faixa delimitada por uma isoterma (a isoterma
coincide sempre com a iso-umidade) denominada como no caso
anterior de isoterma crítica. A diferença entre esta nova isoterma e a
anterior é que aquela pode ser derivada heuristicamente dentro de
um modelo, enquanto esta nova isoterma será arbitrada conforme o
tipo de terreno circunstante ao cabo. Na Figura E.1 a seguir está
ilustrado o efeito desta nova isoterma crítica a redor de um cabo.

θa
θX
θS
ρ2
ρ1
Figura - E.1 - Isoterma crítica
Onde

R

e

k

são

as resistividades

do

solo

úmido

e

seco,

respectivamente e }~ temperatura ambiente, } a temperatura na

superfície externa do cabo e } a temperatura da isoterma crítica que
será arbitrada.

No documento IEC 60287, edição de 1982, este enfoque foi abordado
e foi recomendada a seguinte fórmula para avaliação da corrente
máxima permissível:

¥=8

∆} − § ¨0,5sR + sk + sª + «s¬  + « − 1∆} ®
¯ ¨sR + 1 + °R sk + 1 + °R + °k sª + «s¬ ®

(E.1)

Onde:

∆θ = θ c − θ a Salto térmico entre condutor e ambiente;
∆θ x = θ x − θ a Salto térmico entre isoterma crítica e ambiente;

ν = ρ 2 ρ1

Relação entre resistividade a seco e úmida;

T1

Resistência térmica entre condutor e blindagem;

T2

Resistência térmica entre blindagem e armação;

T3

Resistência térmica da cobertura externa;

T4

Resistência térmica do solo úmido;

Wd

Perdas por fase no dielétrico;

n

Número de condutores no cabo;

λ1

Relação entre perdas na blindagem e condutor;

λ2

Relação entre perdas na armação e condutor.

Se o cabo não possui
forma:

armação a equação (E.1) passa a seguinte

¥=8

∆} − § ±0,5sR + @sk,ª + «s¬ C + « − 1∆} ²
¯±sR + 1 + °R @sk,ª + «s¬ C²

(E.2)

Com
T2,3

Resistência térmica da cobertura externa.

Com os parâmetros térmicos calculados adiante resulta como
capacidade de condução de corrente os seguintes valores:

MVA;

- Para material de reaterro arenoso: θ x = 40°C , ¥³~ ≤ 2(56)
- Para material de reaterro argiloso: θ x = 60°C , ¥³~ ≤ 2(65) MVA.

Em condições extremas em que a resistividade térmica do solo seco é
elevada ou não se pode conviver com qualquer fenômeno de
instabilidade hidrológica, a solução é fazer coincidir a isoterma de
temperatura crítica θ x com a isoterma da superfície do cabo ( θ s ).
Neste caso a corrente não deve ser superior a

¥=8

∆} − § s¬
¨¯ 1 + °R s¬ ®

(E.3)

Com os parâmetros térmicos calculados adiante resulta como
capacidade de condução de corrente os seguintes valores:
- Para material de reaterro arenoso: } = 40°´, ¥³~ = SEM

SOLUÇÃO;

MVA.

- Para material de reaterro argiloso: } = 60°´, ¥³~ ≤ 2(43)

1) Quando a LTS estiver com o novo material de reaterro (backfill)
bimodal os valores de potência máxima em 138 kV (fase – fase)
nos locais onde estiver este material será de:
- 2(134) ≤ $³~ ≤ 2(101)MVA, os dois circuitos em operação;

- 1(165) ≤ $³~ ≤ 1(130)MVA, apenas um circuito em operação;
2) Nas atuais condições de operação, estando os dois circuitos
operando com 90MVA (cada um com 45 MVA), considerando o
material de reaterro arenoso e susceptível à migração de
umidade e realizando o cálculo conforme equação (E.1), o
sistema opera com:
- Potência máxima

= 2(56) MVA;

- Temperatura com 2(45)MVA

= 78°C.

3) A despeito de todo o Processo de RECAPACITAÇÃO, a potência
nominal das duas linhas deverá ser mantida em seus valores
originais, ou seja, com os dois circuitos funcionando 2(82) MVA e
com um circuito apenas funcionando 1(111) MVA devido aos
trechos em dutos que não serão recapacitados e ao trecho da
mesma linha que permanece com o backfill original.
4) A instalação do novo backfill possibilitará os cabos trabalharem,
neste trecho,

com temperatura muito menores do que nos

trechos em dutos, não recapacitados e no trecho de linha não
incluído

no

projeto.

No

trecho

de

linha

recapacitado

a

temperatura de funcionamento dos cabos quando os dois
circuitos

estiverem

aproximadamente

transportando

58°C,

que

2(82)

servirá

de

MVA

será

de

temperatura

de

balizamento pelo sistema DTS de monitoração de temperatura
ou outro equivalente.

5) Quando o projeto de LTS é feito com material de backfill
termo

hidrologicamente

estável,

a

temperatura

de

isoterma crítica supera a temperatura de exercício do
condutor, decorrendo daí que o desempenho do backfill
guia

todo

o

processo

de

transferência

de

calor,

independente da espessura e posicionamento, desde que
envolva o conjunto de todos os cabos.
As dimensões básicas do cabo 138 kV, 1000 mm2 de alumínio são
aquelas apresentadas na Tabela D.5 do Anexo D.
Com as dimensões do cabo 138 kV (1000 mm2 Al) e mais as
dimensões do corte de vala da Figura D.1 do Anexo D, seguindo as
recomendações da IEC 60287, tem-se os seguintes parâmetros
principais:

Solo Parcialmente Seco

Item
2

Simbologia
ρR

3

R

1

4
5
6
7
8
9

ρk

θ
θ¤

Designação

Valor

Unidade

Resistividade térmica do solo úmido

0,68

Resistividade térmica do solo seco

1,01

K. m/W

4,31E-05

K. m/W
Ω/m

25

°C

Resistência do condutor em c.a temp. máxima
Temperatura máxima do ambiente
Temperatura da isoterma crítica

44

°C

Temperatura do condutor

85

°C

Número de condutores no cabo

1

-

Perdas no dielétrico por fase

7,735746

W/m

Resistência térmica do isolamento

0,207458

T¬

Resistência térmica da cobertura externa

0,0498422

Resistência térmica externa do cabo

2,030648

K. m/W

0,434327

-

θn

n

W·
TR

K. m/W

11

Tkª

12

λ

Relação das perdas nas proteções metálicas

188,27

A

θ

Temperatura no cabo

47

°C

Máxima corrente permissível

474

A

Potência máxima permissível

113

MVA

181

A

45,58

°C

Máxima corrente permissível

162

A

Potência máxima permissível

39

MVA

10

13
14
15
16
17
18
19
20

I

¥³~

$³~
I

θ
¥³~

$³~

Corrente no cabo

K. m/W

Isoterma Crítica = Temperatura Externa do Cabo
Corrente no cabo
Temperatura no cabo

Tabela E.1 – Parâmetros principais

[1]

WG 01 – SC 21, “Current ratings of cables buried in partially dried out soil – PART
1 Simplified method that can be used with minimal soil information 100% load
factor” ELECTRA N° 104, January 1986, pp 11-22

ANEXO F

ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DO BACKFILL

(Guia para controle de qualidade de materiais em obra usados como
envelope de circuitos de potência diretamente enterrados)

F.1 – OBJETIVO

Este procedimento prescreve a rotina mínima para o controle de
qualidade em obra, de materiais para envelope de circuitos de cabos
diretamente enterrados.

F.2 – REFERÊNCIAS

No uso deste procedimento pode ser necessário consultar as
seguintes referências:

•

Análise Granulométrica;

•

Determinação da densidade aparente (a seco) e umidade “in
situ”;

•

Terminologia usada na
Diretamente Enterrados.

Literatura

de

Cabos

de

Potência

F.3 – DEFINIÇÕES

•

Os termos usados neste procedimento são definidos em na
Terminologia usada na Literatura de Cabos de Potência
Diretamente Enterrados.

.

F.4 – CONDIÇÕES GERAIS

F.4.1 – Deve ser garantido que qualquer material fornecido à obra
possua certificado de homologação do fornecedor;

F.4.2 – O perfil altimétrico da linha deve especificar o tipo de
material, bem como a geometria do envelope;

F.4.3 – Na secção transversal da trincheira típica de cada região do
perfil altimétrico deve conter as seguintes informações:

•

Geometria do envelope;

•

Curva granulométrica do material;

•

Densidade mínima após compactação;

•

Para materiais naturais:




Grau de saturação crítico;
Curva de resistividade em função da umidade.

•

Para materiais artificiais:

•

 Curva de resistividade em função da umidade.
Para argamassas e misturas especiais:



A friabilidade (traço cimento e/ou aditivo);
A resistividade a seco do material.

F.5 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

F.5.1 – A granulometria ensaiada conforme norma pertinente, deve
ser controlada na fonte de fornecimento com 3 ensaios por lote: No
início, na metade e no fim do carregamento. Rejeitar o lote se
qualquer dos ensaios não satisfizer a especificação do material;

F.5.2 – A densidade deve ser medida (norma pertinente) a cada 5m
ao longo da vala, em todas as camadas compactadas. Rejeitar o
trecho precedente ao ensaio se a densidade a seco for menor que o
especificado para o material (densidade de campo);

F.5.3 – A quantidade de umidade (norma pertinente) do material
deve ser verificada simultaneamente ao item (F.5.2), devendo ser
aquela especificada para permitir a obtenção da densidade de campo.

Obs.: Se persistir em desvios de densidade em (F.5.2) verificar o
teor de umidade (5.3) e aumentar progressivamente o controle de
(F.5.1) e verificar a validade do ensaio de compactação do material
atual.

ANEXO G
CONSIDERAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA
EM MEIOS POROSOS
G.1 INTRODUÇÃO
A transferência de calor nestes meios porosos insaturados, que
constituem um sistema complexo de 3 fases (sólida, líquida e
gasosa), perturba sensivelmente a massa de água (líquida e vapor)
intersticial, ocasionando o seu movimento e, reciprocamente, este
influi no transporte de energia (ou calor). Assim, tais fluxos
combinados de massa e calor são fenômenos que realmente
interagem, sendo essencial descrevê-los precisa e simultaneamente,
de modo a conhecer como o estado termo-hidrológico do backfill atua
sobre a condutividade térmica.
O tratamento destes fenômenos de transporte tem sido desenvolvido,
principalmente,

por

PHILIP

(1957).

Seu

modelo

mecanístico,

originário no estudo de solos para fins agrícolas, foi adotado pela
maioria dos autores que procuram explicar o fenômeno da migração
de umidade nos materiais para backfills. Alguns o consideram a partir
do processo evolutivo do sistema (HILLEL, 1980) e outros (DE VRIES,
1958;

PREECE,

1978;

GRONEVELD,

1984)

adotam

o

estado

estacionário, extensão feita por de VRIES ao seu modelo generalizado
(evolutivo).
Um modelo

termodinâmico, de CARY e TAYLOR, baseado na

fenomenologia dos processos irreversíveis – teorema de ONSAGER,
não foi utilizado por nenhum dos pesquisadores nas áreas de cabos
subterrâneos, e, ainda, como é citado nos trabalhos de CASSEL, tal
modelo tem produzido resultados com erros da ordem de 4000% com
relação aos valores medidos experimentalmente.

A discussão destes modelos físicos e matemáticos para transferência
de calor e massa é tratada neste Anexo. Uma análise sob o aspecto
da Engenharia, também, será conduzida, visando soluções práticas
nos projetos de cabos de potência.
G.2

FLUXO SIMULTÂNEO DE CALOR E MASSA EM MEIOS

POROSOS
O modelo que DE VRIES (1984) desenvolveu para o estudo da
transferência de calor e massa, em meios porosos, tem servido a
vários autores como base no estudo dos materiais de reaterro
backfills

para

linhas

de

cabos

de

potência

subterrâneos.

A

estabilidade termo-hidrológica desses materiais foi abordada a partir
de modelos que consideram o fenômeno da migração de umidade sob
o gradiente térmico, tanto num sistema em regime evolutivo como
estacionário.
apresentados

No
de

fluxograma,
acordo

com

Anexo
o

A,

estes

sistema

ou

modelos

são

simplificações

estabelecidas ao modelo original de DE VRIES.
G.2.1 Modelo generalizado (regime evolutivo) de DE VRIES
De acordo com o modelo proposto por de VRIES (1984), o fluxo de
calor através do solo se dá, em ordem de importância, por condução,
convecção e radiação.
O mecanismo de condução de calor se manifesta principalmente
através das fases sólida e líquida, sendo absolutamente desprezível
para a fase gasosa.
O transporte de calor por convecção pode ser dividido em duas partes
distintas. A primeira, concernente ao significado físico usual de
transferência de calor por movimento de massa, é desprezível, na
maioria das aplicações (1). A segunda refere-se à ocorrência do ciclo
de destilação (2) (evaporação, fluxo de vapor, condensação),
responsável pela transferência de calor latente (3). Alguns autores

consideram o calor latente como sendo um quarto modo de
transferência de calor (3).
O calor transmitido por radiação deve ser levado em consideração
somente nos solos secos, a altas temperaturas e no interior dos poros
de grandes dimensões (1).
No modelo de DE VRIES, a transferência de líquido através da matriz
porosa segue a lei de Darcy:

º» = −]¼ . ∇¾

(G.1)

Fazendo:

¾ = ψ + ¿À

º» = −]¼ ∇ψ + ∇¿À
O gradiente de sucção hidráulica pode ser expresso em função dos
gradientes de temperatura e concentração, através da introdução das
difusividades da água, no estado líquido e no estado de vapor,
devidas a esses gradientes. DE VRIES (2) demonstra que o fluxo de
vapor também pode ser decomposto em duas parcelas, devidas aos
gradientes de temperatura e de concentração. O fluxo de massa total
transferida será:

º³ = º» + º` = −¼ Áj ∇T + Dθ∇θι + K¿À
Onde:

Dt = Dtι + Dtv

e

Dθ = Dθι + Dθv

(G.2)

A possibilidade de transferência de massa, por mudança da água do
estado líquido para vapor é introduzida por DE VRIES (1984) através
de uma parcela de taxa de evaporação nos poros. Assumindo que, a
cada instante, a fase líquida está em equilíbrio com o vapor, é
possível formular uma expressão para o transitório temporal da
concentração de vapor. Pode-se então descrever a seguinte relação
entre concentração e temperatura; aplicando-se o princípio da
equação (PHILIP, 1950):
¨1 + ÇR }¼. s®

È}
Ês
δr
+ Çk }¼ . s
= ∇. Á}∇}¼ + ∇DË ∇Ë  −
ÈÉ
ÊÉ
δZ

Onde:

ÇR }¼. s =

(G.3)

Ï
Î}Ï
−
ÐÑÁ~j³
¼

e
Çk }¼. s =

Ò − }¼ℎÓ
¼

A transferência de calor é expressa por DE VRIES (1958):

ºh = −°∗ ∇T + ÕÖ º` + ´× s − sÖ º` + ´» s − sÖ º»

(G.4)

A primeira parcela no segundo membro da expressão acima é a Lei
de Fourier para condução de calor, sendo a condutividade térmica no
caso hipotético da ausência de movimento de umidade. A segunda
parcela representa a transferência de calor latente devido ao fluxo de
vapor.
A terceira e a quarta parcelas representam o fluxo de calor de
convecção, respectivamente de vapor e líquido.

A interpretação da equação (G.4) fornece o calor total contido no solo
por unidade de volume. Aplicando-se o princípio da conservação de
calor no elemento de volume, obtém-se após algumas passagens (4):

¨ ´ + Çª }¼. s®

Øs
Ð}
+ Ç¬ }¼. s
=
ØÉ
ÐÉ

∇. ¨°∗ + Õ» Áj` ∇s® + ρι CÚ ¨Dθ[ ∇θι + Dq[ ∇q ∇q ® +

(G.5)

ρι . Cι ¨@Dθι ∇θι + DËι ∇T + K 
ÛÛÀ C∇T®
Onde:

Çª }¼. s = ÕÒ − }¼ℎÓ e

Ç¬ }¼. s =

Ðá
ℒ¼Î{`
− ℒÞ + » ß R àá − s 
ÝÑÎ~j³
Ðs

A principal hipótese simplificadora introduzida por DE VRIES é a
aditividade dos fluxos de calor no segundo membro da equação
(G.5). A única parcela que não está incluída nesta hipótese é a do
calor latente, porém é tratada assumindo-se o estado de equilíbrio
entre as fases liquida e vapor no interior dos poros.
Segundo HILLEL (1980), a dificuldade em tornar a teoria de DE
VRIES operacional reside nas medidas reais das difusividades.
Também, um problema fundamental é que, desde que os dois
mecanismos representados em cada uma das equações (G.3) e (G.5)
realmente interagem, não podem ser considerados, de um ponto de
vista normal, simplesmente aditivos.

G.2.2 Simplificações

Em várias situações práticas, diversas simplificações podem ser feitas
ao modelo generalizado de DE VRIES. Em casos específicos, alguns
coeficientes das equações (G.3) e (G.5) se anulam ou podem ser
desprezadas, devido a particularidades nas relações de dependência
existentes entre as variáveis envolvidas.
DE VRIES sugere que, para muitas aplicações, as equações (G.3) e
(G.5) podem ser escritas:

Ð}
Ð]
= ∇Dθ[ ∇θι  + ∇DË ∇Ë  −
ÐÉ
Ð¿
´

(G.3a)

Ðs
= ∇. ¨°∗ + Õ» Áj` ∇s®
ÐÉ

(G.5a)

G.2.2.1 – Modelo de PREECE e HITCHCOCK

O modelo proposto por PREECE e HITCHCOCK (1978) é inteiramente
baseado no modelo generalizado proposto por DE VRIES. Neste caso,
para a transferência de massa, não são assumidas algumas das
simplificações

DE

VRIES

e

o

efeito

da

gravidade

sobre

a

condutividade hidráulica é desprezada, resultando na equação:

Ð} Ò − }¼ℎÓ Ðs
+
= ∇Dθι  + ∇DË ∇Ë 
ÐÉ
¼
ÐÉ

Para o fluxo de calor escreve-se, em coordenadas cilíndricas:

(G.6)

â¼à 2á −

sÐá Ð}
Ðs
3ã
+ ¨´ + ÕÒ − } ℎÓ ®
=
Ðs
ÐÉ
ÐÉ

1
∇¨RLριDθv∇θ + Rλ∗ + LριDq[ ∇Ë +
ä

(G.7)

¨ριCιDθι∇θ + ¼´¼Áç ∇ ç ®∇ ç

G.2.2.2 Modelo de MITCHELL:

MITCHELL (1977) adota o modelo evolutivo de DE VRIES a partir das
simplificações feitas por este, conforme foi descrito no final da seção
G.2.1, sem desconsiderar a influência da gravidade, isto é, para o
fluxo de massa:

Ð}¼
δkθ
= ∇Dθ∇θ + ∇DË ∇Ë  +
ÐÉ
δZ

(G.8)

E para o fluxo de calor:

´

Ðs
= ∇λ∇T
ÐÉ

(G.9)

Onde:

° = °∗ + Õ¼Áj`
G.2.3 Regime estacionário do modelo de DE VRIES:

De VRIES estende o modelo para o caso de regime estacionário.
Nesta situação, as derivadas parciais temporais são nulas e as
equações (G.3) e (G.5) resultam:

∇θι =

qhDt − kλ − qmCιT − ToDË − qm λëρι
λDθ − LριDθvDË

(G.9)

qhDθ − kLριDθv − qmCιT − ToDθ − qmLDθv
∇T = −
λDθ − LριDθvDË

(G.10)

A interpretação física do estado estacionário, no processo de
migração de umidade em meios porosos, leva à constatação da
existência de dois fluxos, um devido ao gradiente de temperatura e o
outro devido às diferenças de concentração, que se anulam,
resultando um fluxo total ºf = 0.
G.2.3.1 Modelo de DONAZZI:

O trabalho de DONAZZI e outros (1979), tem como ponto de partida
a equação do fluxo de massa em regime estacionário (9), proposta no
modelo generalizado de DE VRIES. A equação (G.9) é reescrita de
modo a separar o fluxo de massa nos seus componentes liquido e
vapor. Assim, tem-se:

ºÏ
ë¼ = −Á}Ï∇θι − DË[ ∇T
º¼
ë¼ = −Á}¼∇θι − DËι ∇T

(G.11)

(G.11)

, desprezando-se a parcela referente ao efeito gravitacional na
condutividade hidráulica.
Uma simplificação importante é introduzida ao se restringir a validade
do modelo para a fase de capilaridade, que é aquela na qual a água
presente no solo é livre de movimentar-se através dos interstícios

matriciais o que ocorre quando o grau de saturação (OL/S) supera
um determinado valor crítico que representa o limite superior da fase
de absorção física. Neste caso, valem:

Dì[ ⋍ 0

e

DËî ⋍ 0

O fluxo de calor é representado pela conhecida Lei de Fourier:

∇s = 1ë° 

(G.12)

Esta aproximação térmica é feita com base na hipótese de que a
condutividade térmica do solo seja independente da temperatura. Os
autores propõem a seguinte expressão para a condutividade térmica.

1 1
1
°¼
k
.  .  R   .   {» ëñ
° °» °ï
°ð

(G.13)

Uma vez que o equilíbrio hidrológico é considerado para o estado
estacionário, as (17) escrevem-se lembrando a simplificação (17a):
∇}¼ =

Áçò
. ∇T
Á{»

(G.14)

G.2.3.2 – Modelo de BRAKELMANN

O modelo teórico desenvolvido por BRAKELMANN (1984) é dirigido
para o cálculo de situações práticas de cabos enterrados, com ou sem
backfill. O ponto de partida da formulação é o modelo generalizado
de DE VRIES e são introduzidas simplificações semelhantes às
sugeridas por DONAZZI e outros (1979) (Vide Seção G.2.2.1).

O

autor

considera

que,

para

as

temperaturas

normalmente

encontradas em instalações de cabos de potência, uma determinada
região do solo ao redor da fonte térmica segue completamente. Para
esta região, a condutividade térmica do terreno é constante e
conhecida, enquanto que, no restante do solo, é suposta função da
concentração de umidade e temperatura.
A equação que descreve o fluxo de massa é a (G.14) e, para o fluxo
de calor, é aplicada a equação de Fourier (∇. λ∇T = −W. Para o

tratamento da não linearidade presente na equação de Fourier é
utilizado o conceito de potencial elétrico:

ó: ∇φ = λ∇T = qõ .
Assim resultando na equação de Poisson:

∇∇φ = −W

(G.15)

que descreve o campo térmico em um meio homogêneo de
condutividade térmica igual a encontrada antes da ativação da fonte
térmica.
O campo de potenciais térmicos é facilmente resolvível por métodos
analíticos ou numéricos. A equação (44) de BRAKELMANN (1984):

óhi − ó
}
}hi
=
+

Ò
Ò
´ö

R
ª

(G.16)

Permite calcular a concentração em qualquer ponto onde seja
conhecido o potencial térmico e a equação (46) do trabalho de
BRAKELMANN (1984):

°
â° −g´ óã
∇φ
g
ù
s − sï = 
røÀ = 
°
´
ù
úÖ
ú

(G.17)

Permite calcular a temperatura nos pontos externos à região que
seca.
Para determinar os limites da região seca, a expressão (47) de
BRAKELMANN (1984) a equação:

shi − sï = −

@1 − ´ óûä C


°0
´

(G.18)

Fornece o salto térmico crítico para o início da secagem do solo.
No interior da zona seca, as temperaturas podem ser calculadas
através da expressão (42c) de BRAKELMANN (1984):

s − shi =

ó − óhi 
°s

(G.19)

G.2.3.3 Modelo de KEMA

A formulação dada por GROENEVELD, VERMEER e outros (1984) para
o problema de transferência de calor e massa em meio poroso
baseado no modelo generalizado de DE VRIES para o caso de regime
estacionário. O modelo foi desenvolvido tendo em vista a obtenção,
em laboratório, das condições críticas para transferência de calor e
umidade em amostras de solo.
Assim, sendo as principais modificações introduzidas são:
•

Fluxo total de massa nulo, considerando as fases: líquida e
vapor;

Fluxo exclusivamente na direção vertical.

•

Com estas hipóteses simplificadoras, as equações (G.8) e (G.9) se
escrevem:

r}¼
ºℎÁç − °ü
=
r¿ °Á{ − Õ¼Áç Á{`

(G.20)

rs
−ºℎÁ{ + Õ¼]Á{`
=
r¿
°Á{ − Õ¼Áç Á{`

(G.21)

São levados em consideração, ainda, os efeitos das diferenças entre
as curvas de potencial de sucção em função da concentração de
umidade

(curvas

desumedecimento

de

ρF)

nas

(histerese).

fases
Isto

de
é

umedecimento

feito,

e

corrigindo-se

numericamente a difusividade da fase líquida devido à concentração
de

umidade,

por

intermédio

de

um

fator

observado

experimentalmente para um determinado tipo de solo.
Define-se, deste modo:

Èá
3
È}ù
Á{» =
ý}ù 
]2

(G.22)

Onde:

ý}¼ = 1,

øý Ç ≥ 2

ý}¼ = 3 − Ç }¼,

øý Ç < 2

G.3

DISCUSSÃO

G.3.1 Modelos de regime evolutivo

O modelo generalizado apresenta alguns inconvenientes, além da
aproximação anteriormente citada na hipótese de aditividade dos
fluxos

de

líquido

e

experimentalmente

a

determinar

os

temperatura

vapor.
teoria

parâmetros

e

da

Todas

as

esbarraram

na

desconhecidos

concentração

tentativas

de

testar

dificuldade

que

são

de

se

funções

da

de umidade, especialmente

o

parâmetro DT.
Além disso, segundo o próprio autor, muito pouco se sabe sobre a
validade das simplificações introduzidas no desenvolvimento do
modelo. E a aplicação da teoria deve ser oportunamente pesquisada,
nas condições de umidade em que taxas de fluxo de vapor e líquido
são de ordens de grandeza comparáveis.
Deve se notar que esta formulação teórica não leva em consideração
os efeitos da histerese que existe no fenômeno de sucção hidráulica,
e que deve ser ocasionado pela capilaridade.
O modelo desenvolvido por PREECE é dirigido para o estudo do
comportamento termo-hidrológico dos “backfills” ao redor de cabos
de potência enterrados, enquanto que o modelo original de DE VRIES
resultou de considerações sobre a utilização dos solos para fins de
agricultura. Deste modo, os parâmetros físicos, dependentes de T e
θ,

determinados

representativos
considerações

em

uma

faixa

daqueles
levadas

a

de

valores

encontrados
efeito

por

nos
PREECE

de

T

e

θ

“backfills”,
para

mais
as

introduzir

simplificações no modelo são mais facilmente justificáveis
Outras considerações feitas por PREECE são: quanto ao “backfill” ser
um meio

isotrópico

infinito

e

a não

consideração

de efeitos

gravitacionais no movimento da água. A primeira evita condições de
contorno complexas, mas é limitada se o lençol freático estiver muito
próximo

dos

unidimensional,

cabos.

A

sendo,

segunda
contudo,

conduz

o

modelo

insuficientes

as

ao

caso

evidências

experimentais para justificar totalmente esta simplificação.
Quanto ao modelo evolutivo de MITCHELL por ter adotado as
simplificações feitas por DE VRIES no seu modelo generalizado,
cabem-lhe as mesmas considerações descritas acima.
MITCHELL acredita que a grande influência nas variações da umidade
com o tempo, pelo efeito da temperatura, é mais dependente do
fluxo gravitacional e das isotermas de difusão, especialmente nos
primeiros estágios após o aquecimento do cabo. Ainda, ele considera
que um modelo numérico para os fluxos de calor e massa acoplados
deveria ser bidimensional e não unidimensional, conforme análises
dos seus experimentos.
G.3.2 Modelos em regime estacionário

Quanto às hipóteses, introduzidas por alguns autores (DE VRIES,
1958; GROENEVELD, 1984; DONAZZI, 1979; BRAKELMANN, 1984),
que simplificaram o problema, levando o modelo evolutivo para a
solução em regime estacionário, algumas considerações devem ser
feitas.
O regime estacionário de fluxo de calor e umidade pode ocorrer em
um das três seguintes situações:
•
•
•

Sistema fechado, sem troca de massa através das
fronteiras;
Sistema com ausência de umidade; e
Sistema aberto em desequilíbrio termo-hidrológico, ou
seja, existe um contorno através do qual o fluxo de
massa total (o que sai mais o que entra) é nulo.

No modelo desenvolvido pelo KEMA (6), prevê-se um equilíbrio
dinâmico, no solo, entre a taxa de vapor saindo e a taxa de líquido
retornando, satisfazendo as condições da terceira possibilidade de
ocorrência

de

estado

estacionário.

Neste

estado

de

equilíbrio

(instável), estabelece-se uma relação entre a temperatura, o fluxo
hidráulico e o potencial de sucção e a condutividade térmica, de tal
modo que esta última não diminui em relação aos valores iniciais
(antes da ativação da fonte de perturbação térmica). Este equilíbrio
pode ser entendido como a capacidade do solo de reabsorver água a
partir do lençol freático e deve levar em conta a condutividade
hidráulica do solo.
Se alguma das grandezas entre a temperatura, fluxo hidráulico e
potencial de sucção atingir um valor crítico, o equilíbrio é rompido e a
instabilidade causada pela diminuição da condutividade hidráulica
leva à migração da umidade até estabelecer-se um novo estado de
equilíbrio que satisfaz à segunda possibilidade, pois o terreno
sufocaria completamente.
DONAZZI

(1979) e

DE

VRIES

(1958)

consideram

a

primeira

possibilidade, ou seja, sistema fechado, sem troca de massa através
das fronteiras. O modelo de VRIES para o regime estacionário foi
construído com a finalidade de verificar dados experimentais obtidos
em sistemas fechados. DONAZZI baseou seu modelo em hipóteses
referentes

à

primeira

possibilidade,

verificadas

em

condições

experimentais de laboratório. Para passar situações de campo,
DONAZZI considerou a hipótese que o contorno citado para terceira
possibilidade é a própria superfície do cabo. Esta hipótese é vinculada
a não influência da temperatura na condutividade térmica. Deste
modo, a condutividade térmica dependeria somente da concentração
de umidade e a porosidade do solo. Para uma determinada
porosidade, existiria uma concentração crítica de umidade (grau de

saturação crítico) abaixo da qual ocorreria a migração da água
quando submetido aplicação de um gradiente térmico.
BRAKELMANN (1984) desenvolveu seu modelo baseado praticamente
nas mesmas hipóteses assumidas por DONAZZI, sendo a diferença
fundamental

a

consideração

da

influência

da

temperatura

na

condutividade térmica do solo. Isto permite individualizar duas
regiões distintas ao redor do cabo: uma, mais interna, que seca
completamente e outra, externa, onde resulta uma concentração de
umidade

variável

com o

potencial térmico, que

é

obtida

da

condutividade térmica e da temperatura. Na região interna, a
hipótese de regime estacionário se verificaria imediatamente, com
base na segunda possibilidade, entre as três anteriormente citadas,
quanto que na região externa o regime estacionário se estabeleceria
com base na terceira possibilidade. A fronteira entre duas regiões é
determinada através do salto térmico, crítico, em relação ao
ambiente, acima do qual se inicia o processo de migração de
umidade.
G.3.3 Aplicação em Engenharia

O modelo indicado para aplicação em Engenharia, no projeto de
instalações de cabos diretamente enterrados deve ser tal que os
cálculos necessários possam ser efetuados manualmente ou através
de calculadoras de pequeno porte ou então, produzir tabelas e
nomogramas. Assim sendo, qualquer modelo que leve a complicar os
cálculos interativos deve ser evitado, desde que a exatidão dos
resultados não fique comprometida.
O modelo de BRAKELMANN para regime estacionário pode vir a ser
indicado para aplicações em Engenharia, já que satisfaz os requisitos
anteriormente citados de ser baseado em uma grandeza crítica que
define

os

limites

entre

as

regiões

seca

e

úmida.

Seria

convenientemente, entretanto, introduzir simplificações ulteriores que
permitam evitar cálculos interativos complicados na localização da
isoterma crítica. Uma vez conhecida a isoterma crítica, seria possível
considerar as regiões seca e úmida com condutividade térmica
constante e aplicar a conhecida fórmula de KENNELLI, para calculo da
resistência térmica entre cilindros excêntricos.
G.4

CONCLUSÕES

G.4.1 Os modelos físico-matemáticos até hoje apresentados para
explicar a transferência simultaneamente de calor e massa através de
meios porosos não atingem seus objetivos de modo completo,
devido, principalmente, à complexidade de interações entre as
variáveis de estado do fenômeno e à dificuldade tanto na descrição
das condições de contorno dos sistemas como na obtenção dos
parâmetros

físicos

envolvidos.

Além

disso,

as

simplificações

introduzidas pelos diversos autores dizem respeito a sistemas
específicos, que nem sempre respeitam as condições presentes em
uma instalação real. No caso das hipóteses que conduzem ao estudo
do

regime

estacionário

do

sistema,

são

necessários

dados

experimentais em testes de campo, até hoje não coletados, que
confirmem a sua validade.
G.4.2 O modelo que mais se aproxima das aspirações dos projetistas
é aquele proposto por BRAKELMANN, sendo necessárias, porém,
oportunas modificações para tornar mais prática a determinação dos
limites entre as regiões seca e úmida. Em uma primeira fase, poderia
ser feito um levantamento experimental, em laboratório, da isoterma
crítica, através do controle simultâneo da umidade e temperatura, em
um sistema simulado constituído de um corpo de prova cilíndrica
entre duas placas paralelas, uma de aquecimento e outra à
temperatura ambiente, de tal modo que o campo térmico seja
uniforme.

G.4.3 No estado atual do conhecimento pode ser desenvolvido um
simulador numérico para o fenômeno de transferência de calor e
massa, baseado em um modelo evolutivo completo nas variáveis:
temperatura, pressão e concentração de massa, para cada uma das
fases do sistema com tal simulador é possível estudar a evolução de
um sistema qualquer durante um determinado período, possibilitando
a escolha dos melhores parâmetros críticos a serem considerados
para o projeto.
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G.6

LISTA DE SÍMBOLOS

Símbolo

Descrição

Unidade

û

Calor específico

J/kg.K

Capacidade térmica volumétrica

J/m³.K

Coeficiente de difusão molecular de água em ar

m²/s

Coeficiente de difusão térmica

m²/s.K

Á

Coeficiente de difusão de umidade

m²/s



Taxa de evaporação

1/s

à

Aceleração da gravidade

m/s²

ℎ

Umidade relativa

-



Entalpia específica

-

V

Equivalente mecânico do calor

-

Condutividade hidráulica

m/s

Õ

Calor latente de vaporização

J/kg



Pressão

Pa

Ç

Log (sucção)

-

Densidade do fluxo

-

Coordenada radial

-

Porosidade

-

Tempo

s

Temperatura

K

´

Á~j³

Áç

]

º
ä

Ò
É

s


J

Ý
}

Ó
°
«



¾

á

Potência dissipada

W/m

Coordenada vertical (positiva para baixo)

m

Fator de tortuosidade

-

Concentração volumétrica de umidade

-

= −r⁄rs

kg/m³.s

Condutividade térmica

W/m.K

Fator de fluxo de massa

-

Densidade

kg/m³

Potencial total de umidade

m

Potencial de matriz

m

Os seguintes índices são associados aos símbolos da lista precedente:
a
c
cr
L
m

- ar
- cabo
- crítico
- líquido
- massa

p
v
w
*
o

- pressão atmosférica
- vapor
- água
- equivalente
- inicial

Figura G.1 – Transferência de calor em meios porosos

ANEXO H
CONSIDERAÇÕES SOBRE TEMPERATURA CRÍTICA E GRAU DE
SATURAÇÃO
A figura H.1 apresenta o resultado das medições da resistividade
térmica em função da quantidade de umidade contida no backfill,
neste caso particular do material de duas modas.

O valor Hs é devido ao grau de saturação de umidade do backfill de
duas modas para o valor de compactação máxima do mesmo, que
corresponde a cerca de 90% do proctor normal. Para o backfill bi
modal o valor de umidade contida é da ordem de 8% a 10% em

RESISTIVIDADE mK/W

RESISTIVIDADE mK/W

volume.
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Figura H.1 – Resistividade versus Umidade
No caso dos ensaios resumidos na figura H.1 cada experimento foi
conduzido nas umidades declaradas no eixo das abscissas. Assim, o
backfill apresenta um valor de Hs da ordem de 5% em volume, o que
pode ser considerado um valor bastante baixo para materiais de
backfill.

O valor de Hs é um valor de transição, mas ainda não é o valor crítico
(hiKj ), abaixo do qual, o material secaria dentro de uma determinada

região.
Considerando que na figura H.1 a curva  ,  pode ser considerada
uma somatória de variáveis aleatórias. Então, seja pela forma da
curva, seja pela teoria das probabilidades a função  ,  ajusta-se

bem a uma f.d.p. de GAUSS. Se esta premissa for aceita, o valor de
Hs=4,8% pode ser tomado como entorno de +3Ø (no conceito de que
quando todos os valores de uma destruição aleatória estão dentro de
±3Ø esta distribuição é normal). E assim, para o primeiro momento
da NORMAL teríamos  = 0 e para o segundo momento o valor Ø.

O desvio padrão corresponde a mudança de concavidade da curva de
GAUSS (ponto de mudança dos gradientes). Em outras palavras, o
gradiente

da

comportamento

resistividade

em

crescente

para

relação

a

umidade

decrescente,

ou

muda

vice

de

versa,

dependendo do estado do backfill ser seco ou úmido.
Deste modo, o valor de  = Ø pode ser considerado o conteúdo critico
de umidade para o grau de saturação crítico do meio.

Figura H.2 – Resistividade versus Umidade

Na figura H.2 está ilustrado como hiKj pode ser estimado. Este novo
Este movo método permite economizar um tempo notável de
experimentação em relação ao método precedente.
Com o valor de hiKj é possível estimar }hiKj com
}hiKj = }~ −

R uv uwxyz
k

+ ℎ − ℎhiKj 1 − 2ℎhiKj  + 1 − ℎhiKj k  5Ru

Ruv

wxyz

6

(H.1)

ANEXO I
BACKFILLS ARTIFICIAIS
I.1 METODOLOGIA

A metodologia para caracterização de materiais para backfill é aquela
descrita por ALMEIDA e outros em Cabos de Potência em Solo
Parcialmente Seco IV – Caracterização dos Meios Porosos. São
considerados materiais para enterramento de cabo de potência os
seguintes backfills:
a) Areias selecionadas;
b) Areias artificiais misturadas com hidrocarbonetos;
c) Concreto

magro

(argamassa)

carregados

com

fillers

inorgânicos;
d) Areias artificiais com granulometria bi modal.

I.1.1 Solução (a) com areias selecionadas

As areias selecionadas empregadas como backfill nos EUA, Reino
Unido, Holanda e Itália são classificadas granulometricamente dentro
de um intervalo de curvas como é exemplificado na Figura I.1. As
areias naturais encontradas no Brasil não se classificam dentro da
maioria dessas especificações, ora por falta de grãos finos (areias
lavadas), ora por granulometria muito uniforme.

Foram simulados

dois tipos de areia a partir de pedra moída, uma representando o
limite superior e a outra representando o limite inferior da curva de
[12] (ver Figura I.1). Neste confronto, inclui-se uma areia, também
de pedra moída e encontrada em diversas pedreiras, com distribuição
granulométrica próxima à de máxima compactação Talbot [14] para
grãos com diâmetro máximo de ∅G- =

,  GG.

I.1.2 Solução (b) com areias artificiais misturadas com
hidrocarbonetos

A substituição da água por uma emulsão de cera pó polímero, trás a
vantagem de esses últimos terem uma grande dificuldade de
migração para as entidades de campo térmico em jogo. Assim,
experiências preliminares [8,10] mostraram que estas misturas
podem ser usadas com vantagens em certas regiões.

Talbot diâm etro máxim o 4,76 mm
Bi Modal 60% de pedregulho + 40% de pó de pedra
Areias Selec ionadas (região sombreada - ref [12]

Figura I.1 - Curvas granulométricas para as soluções a, b e d.

Aditivos:
1) Creme de parafina (40% de sólidos);
2) Cera líquida (30% de sólidos);
3) Látex de estireno (48% de sólidos);
4) Teores adicionados de 6 a 10% por massa de areia, granito
moído (ver Figura I.1).

I.1.3 Solução (c) com concreto magro (argamassa)
carregados com fillers inorgânicos

Neste caso os parâmetros de maior interesse são: A resistividade a
seco e a friabilidade, pois possuem comportamento aproximadamente
recíproco (aumentando um diminui o outro e vice versa). Assim, para
romper com esta lei, a tentativa é carregar o concreto com um filler
de baixa resistividade tais como: grafite ou resíduo siderúrgico,
reduzindo a carga de cimento (a proporção tradicional é 14:1 em
massa de areia para cimento [13].

Areias: dois tipos de areias foram utilizados como agregado à
mistura de concreto magro (argamassa): o granito moído e a areia
comum usada para construção civil (Norma CEGB 993208 [13], BS
882 e ASTM C-33 ver Figura I.2).

Aditivos:
1) Pó de grafite (de menor grau de pureza);
2) Resíduos siderúrgicos, obtidos de precipitados eletrostáticos,
nas chaminés siderúrgicas, com elevado teor de óxido de ferro.

Areia c om um (cavas brasileiras)
Granito m oido (granulometria de areia)
LIMITES (região sombreada) ASTM C-33

Figura I.2 - Curvas granulométricas para a solução c

I.1.4 Solução (d) com areias artificiais com granulometria bi
modal.

Os materiais artificiais obtidos da moagem de rochas são aqueles que
mais prometem num futuro breve, por que sendo de confecção
simples, eles podem substituir os materiais convencionais [5,12,13]
adotando as técnicas conhecidas de obras civis [14]. Os trabalhos
exploratórios [10] destacaram um material com granulometria bi

modal (60% de pedregulho, ou pedra britada de ∅G- = &1 GG e 40%

de

pó

de

pedra

(finos

de

feldspato),

mantendo

as

mesmas

características térmicas da areia similar AMERICANA denominada Fire
Valley Thermal Sand [8,9].

I.2

RESULTADOS E DISCUSSÕES

I.2.1 Areias selecionadas
As densidades aparente a seco r utilizadas nestes ensaios, para

todas as areias, correspondem a 95% do valor da de máxima

compactação obtida nos ensaios de compactação (ASSHO 25 golpes
[11]), ver Figura I.3, critério este empregado para transporte dos
resultados de laboratório para condições de campo.

Figura I.3 - Curvas de compactação

A variação da resistividade térmica em função da umidade tem sido
um dos parâmetros fundamentais na avaliação de um material para
backfill. Três valores apresentam interesse especial: A resistividade
do material a seco (umidade zero), o joelho da curva de resistividade
versus umidade % e o valor assintótico da resistividade versus
umidade

%.

Na

Figura

I.4

são

apresentados

os

resultados

considerando o material compactado a seco.
Quando a areia têm uma grande fração de partículas finas ∅ =

75 ff como as areias do limite superior, além de possuírem valor

de resistividade a seco mais alta tem o joelho da curva deslocado

para valores de umidade mais alto (ver Figura I.4) , isto é, a abrupta
subida de resistividade é iniciada bem antes a umidade mais altas.
As análises do comportamento termo hidrológico em dispositivos
termodinâmicos fechados (DTF) [11] de provas de migração de
umidade, mostram que a curva do limite superior a um grau de

saturação com 4 = 1,  que o material apresentou estabilidade
hidrológica, mas quando o ensaio foi realizado a com 4 = 1, &

ocorreu à migração de umidade.

Figura I.4 - Resistividade térmica de areias selecionadas
Portanto o 4LU deve estar situado num intervalo de 0,18 < 4LU <

0,22 (ver Figura I.5 a). Por outro lado na seqüência das Figuras I.5

b) e I.5 c) para a curva Talbot e limite inferior, o intervalo de 4LU é

de 0,13 < 4LU < 0,18 para os dois tipos de material.

A) Limite superior d= 1,77g/cm ³ e G= 0,33
Umidade inicial

8
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Uo= 7% h= 0,36

6

4

Uo= 4% h= 0,22
Uo= 3% h= 0,18

2

0

100

200

300

B) Granito Moido TALBOT d= 1,87g/cm³ e G= 0,30
Umidade inic ial

8

Umidade final

6

Uo= 5% h= 0,31
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Uo= 3% h= 0,18
Uo= 2% h= 0,13
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100

200

300

C)Limite Inferior d= 1,93g/cm³ e G= 0,28
Um idade inic ial

8

Umidade final

6

4

Uo= 3% h= 0,23
Uo= 2% h= 0,18
2

Uo= 2% h= 0,14

0

100

200

300

Figura I.5 - Curvas de estabilidade termo hidrológica

I.2.2 Areias artificiais misturadas com hidrocarbonetos

Os resultados das medidas de resistividade térmica estão na Figura
I.6 a). As medidas foram feitas após secagem completa em estufa,
com amostragem de 3 corpos de prova para cada condição. A
influência da mistura polimérica reduzindo a resistividade térmica é
significativa, em especial para as misturas de creme de parafina:
1,01 ± 0,14 Km/W e 0,85 ± 0,07 Km/W. A 6 e 10% em massa de
creme, respectivamente. Nas misturas de LATEX de estireno a 10% a
resistividade ficou 1,18 ± 0,03 Km/W.

LATEX

CERA

CREME

LATEX

CERA

2,00

CREME

RESISTIVIDADE mK/W

Valor referente ao material seco e com aditivo
(1,9 mK/W) e ds= 1,70 g/cm³

1,00

0
6% DE ADITIVO

10% DE ADITIVO

Figura I.6 - Resistividade térmica de misturas especiais

Quanto à friabilidade (ver Figura I.7) a mistura com creme de
parafina ou cera líquida são bastantes freáveis , no máximo 3 golpes
para romper o corpo de prova. Porém, o mesmo não ocorre nas
misturas com látex de estireno, sendo necessário de 10 a 20 golpes
para romper os corpos de prova com 10 % de teor de látex (Valor da
mesma ordem da argamassa 14:1). Assim, a melhor alternativa,
entre as misturas de granito moído e emulsões poliméricas tanto
pode ser a aditivação com creme de parafina como a com cera
líquida, teor de 10% de massa e r = 1,70 à/ûf³ .

LATEX

CERA

CREME

LATEX

CERA

N°de golpes a ruptura

30

CREME

Ds= 1,70g/c m³

20

10

0
6% DE ADITIVO

10% DE ADITIVO

Figura I.7 - Friabilidade de misturas especiais
O uso de misturas com látex de estireno seria restrito no caso de
existir risco de bio degradação ocasionada por microorganismos. As
cadeias de polímeros são suficientemente longas, com relação às
parafinas,

permitindo-lhes

biológica

[16].

Não

uma

boa

obstante

os

estabilidade
experimentos

à

degradação
preliminares

conduzidos por pesquisadores da Universidade de Berkeley, [17] não
constataram efeitos degradativos por micro organismos em ceras
utilizadas com aditivos em backfill.

I.2.3 Concreto magro (Argamassa) aditivadas com fillers
inorgânicos
O delineamento experimental no estudo da friabilidade e resistividade
térmica de argamassas observou 4 fatores abaixo:
FATORES

NÍVEIS

A- Areias

A1: areia comum
A2: granito moído

B- Densidades

B1: d cura=1,70 g/cm3
B2: d cura= 1,80 g/am3

C- Areia: cimento

C1: 14:1
C2: 20:1
C3: 40:1

D- Aditivos

D1: sem aditivos
D2: com grafite (6%)
D3: resíduo siderúrgico (10%)

Tabela I.1 – Fatores

Os ambientes de cura (28 dias) das argamassas foram: (1) Umidade
relativa e temperatura ambiente, para medidas de resistividade
térmica e umidade relativa 95% e temperatura ambiente, para
medias de friabilidade.

As medidas de resistividade térmica das argamassas, aditivadas ou
não, são apresentadas na Figura I.8 para granito moído e areia
comum.

Observa-se

que

a

mistura

aditivada

com

resíduos

siderúrgicos não apresentaram efeitos desejados, redução de valores
de resistividade térmica. Nas misturas aditivadas com grafite, uma
significativa

redução

de

resistividade

foi conseguida,

com era

esperado.

No tratamento estatístico dos dados foram excluídos o nível C3,
proporção 40:1 de areia cimento, e D3, aditivos de resíduos
siderúrgicos, uma vez que os valores de resistividade térmica foram
muito elevados, descaracterizando-os com alternativa técnica para
backfill.

Isto permitiu ordenar os dados para formar um fatorial

completo 2 4 (4 fatores e 2 níveis) . A partir dessas análises, admitese com 99 % de confiança, a influência individual de todos os fatores
na resistividade térmica das argamassas; tipo de areia; densidade,
proporção de cimento e aditivação.

3

2

1

0

Areia Selec ionada

Sem aditivo
10% resid.sider.
5% grafite

RESISTIVIDADE mK/W

Granito Moido

Ds= 1,70 Ds= 1,80

Ds= 1,70 Ds= 1,80

Figura I.8 - Resistividade térmica da argamassa

Quanto a friabilidade dessas argamassas, na Figura I.9 nota-se a boa
friabilidade das misturas com proporção mais reduzida de cimento
40:1 com ou sem grafite. Já a proporção 20:1 tem sua friabilidade
melhorada em relação à convencional 14:1. Há uma redução do valor
mínimo de golpes para romper os corpos de prova (- 50%) entre
20:1 e 14:1 não tendo influência o tipo de areia, o aditivo ou
densidade.

A análise do fatorial 2 4 com 99% de confiança confirma o ensaio de
percussão

[11]

como

um

método

aplicativo

na

avaliação

da

friabilidade de argamassa, verificado pelo alto grau de significância
apresentado pelo fator C, proporção cimento areia.

Além do teor de cimento, outro fator influente, mas de menor grau de
explicação é o tipo de areia, artificial ou natural. Contudo, ao
contrário do que já foi observado para a resistividade térmica, os
fatores densidade e aditivos (grafite) não foram significativamente

Granito Moido
20

10

0

Areia Selec ionada

Sem aditivo
10% resid.sider.
5% grafite

N°de golpes a ruptura

influentes.

Ds= 1,70 Ds= 1,80

Ds= 1,70 Ds= 1,80

Figura I.9 - Friabilidade das argamassas

A existência das interações duplas AC e AD Areia + cimento e Areia +
Aditivo, deveriam ser estudadas com experimentação onde fossem
avaliados os fatores A, B e D em função do processamento da
mistura do material, de sua compactação e condição de cura.

I.2.4 Areias artificiais com granulometria bimodal

Os

ensaios

de

compactação

de

granito

moído,

com

curva

granulométrica semelhante aquela FVTS (Fire Valley Thermal Sand)

revelaram valores de densidade a seco de 2,1 à/ûfª entre 7% a 9% de

umidade, região definida como ótima [14] Figura I.3. A presença de
60% de pedregulho, com até 10 mm de diâmetro (brita) tem
favorecido o aumento da densidade nessa areia bi modal confronto

com as areias convencionais, 1,65 à/ûfª . As areias mono modais,
também de granito moído: 1,87 à/ûfª [10] Embora, altos valores de

densidades tenham sido obtidos, a sua curva granulométrica não
corresponde àquela indicada para a máxima compactação de um
material granular: Modelo Talbot [10,14] mesmo considerando
partículas esféricas com ∅³~ = 10 ff.

Nas medidas de resistividade térmica em função da umidade as

r = 2,0 à/ûf³ Figura I.10 observa-se que o joelho da curva está
2% de umidade, para uma resistividade térmica de 0,5 K.m/W. Com

o material totalmente seco, a resistividade é 1,17 K.m/W. Mas o valor
de 1,17 K.m/W foi obtido com o material compactado a seco.
Enquanto que ao compactar o material ainda úmido (9%) e levando o
material a secagem completa em estufa, as medidas de resistividade
térmica foram ainda mais baixas: 0,90 K.m/W, sem desfazer o corpo

RESISTIVIDADE mK/W

RESISTIVIDADE mK/W

de prova (Figura I.10).
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Figura I.10 - Resistividade térmica da areia bimodal

I.3

CONCLUSÕES

1) Areias

artificiais

pedregulho

+

com

40%

de

granulometria
granito

bimodal

moído)

com

(60%

de

valores

de

resistividade térmica a seco de 0,9 K.m/W r = 2,0 à/

ûf³ representam uma solução interessante como backfill

estabilizado termicamente, tanto para condições de projeto dos
cabos de potencia como nas facilidades de instalação dos
cabos;

2) As argamassas aditivadas com grafite (5%) quando preparadas
com areias artificiais (granito moído mono modal na proporção
de 20 (areia): 1 (cimento) permitem obter resistividade térmica

de 0,8 K.m/W r = 1,8 à/ûf³. Quando não aditivadas, podese usar areia comum de construção civil também de proporção
20:1 e a resistividade térmica é de 1,10 K.m/W

r =

1,7 à/ûf³. Em ambos os casos a friabilidade é melhorada de
cerca 50%

com relação as argamassas convencionais de

proporção 14:1);

3) Mistura de areia com hidrocarbonetos (cera líquida ou creme de
parafina); apresentam resistividade térmica de 0,85 K.m/W

r = 1,70 à/ûf³

e melhor friabilidade que as argamassas

20:1 (também menos 50%);

4) Os materiais analisados e estabilizados termicamente evitam o
fenômeno

de

migração

de

umidade

em

backfills,

são

interessantes como materiais de engenharia nas instalações de
cabos subterrâneos onde o solo circundante (backfill) aos cabos
pode apresentar instabilidade termo - hidrológica;

5) Existe diferença entre

4LU

dos materiais ajustados na

fronteira da especificação convencional para backfills de areias
selecionadas, ensaiados conforme metodologia [11, 12].

ANEXO J
ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DO BACKFILL
(Guia para controle de qualidade de materiais em obra usados como
envelope de circuitos de potência diretamente enterrados)

J.1 OBJETIVO

Este procedimento prescreve a rotina mínima para o controle de
qualidade em obra, de materiais para envelope de circuitos de cabos
diretamente enterrados.

J.2 REFERÊNCIAS

No uso deste procedimento pode ser necessário consultar as
seguintes referências:
•

Análise Granulométrica;

•

Determinação da densidade aparente (a seco) e umidade “in
situ”;

•

Terminologia usada na
Diretamente Enterrados.

Literatura

de

Cabos

de

Potência

J.3 – DEFINIÇÕES

Os termos usados neste procedimento são definidos em Terminologia
usada na Literatura de Cabos de Potência Diretamente Enterrados.

J.4 – CONDIÇÕES GERAIS

J.4.1 Deve ser garantido que qualquer material fornecido à obra
possua certificado de homologação do fornecedor;
J.4.2 O perfil altimétrico da linha deve especificar o tipo de material,
bem como a geometria do envelope;
J.4.3 – Na seção transversal da trincheira típica de cada região do
perfil altimétrico deve conter as seguintes informações:
•

Geometria do envelope;

•

Curva granulométrica do material;

•

Densidade mínima após compactado;

•

Para materiais naturais:

•



Grau de saturação crítico;



Curva de resistividade em função da umidade.

Para materiais artificiais:


•

Curva de resistividade em função da umidade.

Para argamassas e misturas especiais:


A friabilidade (traço cimento e/ou aditivo);



A resistividade a seco do material.

J.5 – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

J.5.1 – A granulometria ensaiada conforme MP-353/204, deve ser
controlada na fonte de fornecimento com 3 ensaios por lote: No
início, na metade e no fim do carregamento. Rejeitar o lote se
qualquer dos ensaios não satisfizer a especificação do material;

J.5.2 – A densidade deve ser medida (MP-353/212) a cada 5m ao
longo da vala, em todas as camadas compactadas. Rejeitar o trecho
precedente ao ensaio se a densidade a seco for menor que o
especificado para o material (densidade de campo);
J.5.3 A quantidade de umidade (MP-353/212) do material deve ser
verificada simultaneamente ao item (J.5.2), devendo ser aquela
especificada para permitir a obtenção da densidade de campo.
Obs.: Se persistir em desvios de densidade em (J.5.2) verificar o
teor de umidade (J.5.3) e aumentar progressivamente o controle de
(J.5.1) e verificar a validade do ensaio de compactação do material
atual.

ANEXO K
TERMINOLOGIA USADA NA LITERATURA DE BACKFILL
(Terminologia usada na literatura de cabos de potência diretamente
enterrados)

K.1 OBJETIVO

Esta terminologia apresenta o significado dos diversos termos usuais
na literatura de circuitos de cabos diretamente enterrados, referentes
aos aspectos térmicos do terreno circunstante.

K.2 DEFINIÇÕES

K.2.1 Resistividade térmica
É a relação entre o gradiente de temperatura e a quantidade de calor
necessária

para

provocá-lo,

por

unidade

de

tempo.

É

uma

característica do meio;
K.2.2 Resistência térmica
É a resistência que o meio oferece à passagem do fluxo de calor. Tem
a mesma dimensão da resistividade térmica, mas é afetada pela
geometria do meio;
K.2.3 Campo térmico estacionário
É a configuração de linhas de fluxo de calor e suas ortogonais
isotermas na condição estacionária;
K.2.4 Campo térmico estacionário transformado
É o mapa conforme do campo térmico estacionário da transformação

¿ + ¿
¿ = ü â
ã
¿ − ¿̅ 

(K.1)

K.2.5 Instabilidade térmica
É a condição que atinge o solo circundante ao cabo com as seguintes
características:
•
•
•

Perda de umidade devido ao campo térmico;
Aumento da temperatura devido à perda de umidade;
Repetição dos ciclos anteriores até a nova condição
estacionária, normalmente ocasionando superaquecimento nos
cabos diretamente enterrados.

K.2.6 Grau de saturação típico
É o parâmetro que mede o valor limiar de umidade no envelope de
material, abaixo do qual ocorre a instabilidade térmica;
K.2.7 Isoterma Crítica
É a temperatura da isoterma acima da qual o envelope de material
deve ser considerado totalmente seco;
K.2.8 Percolação
É qualquer movimento de água em meios porosos;
K.2.9 Migração
É a percolação devido a campo térmico;
K.2.10 Envelope
É o material que envolve os circuitos de cabos de potência
diretamente

enterrados.

transversal retangular.

Geralmente

apresenta

uma

seção

K.2.11 Trincheira
É o leito obtido pela escavação do terreno para a colocação no
envelope;
K.2.12 Material estabilizado
É qualquer material para envelope de circuitos de cabos de potência
diretamente enterrados, quando completamente seco.
K.2.13 Material natural
É

qualquer

tipo

de

material

encontrado

na

natureza

com

granulometria contida nos limites da figura 1a ou pedras moídas
(granito, dolomito, calcário) figura 1b que se enquadrem, nos mesmo
limites. As pedras moídas apresentam distribuição granulométrica
conforme modelo de TALBOLT para permitir altos valores de
densidade. É determinada pelo modelo:

% = 8 - &11
S

(K.2)

Onde:



é a porcentagem de material passante em qualquer
peneira da série Tyler;
é a abertura da peneira subseqüente (mm);

S

é o diâmetro aparente do grão de maior dimensão (mm).

K.2.14 Material artificial
É qualquer tipo de pedra moída (granito, dolomito, calcário) com
granulometria pré-estabelecida, compondo-se de uma mistura de
pedra britada graduada e pó de pedra graduado;

K.2.15 – Argamassa
É o material obtido através de mistura de material natural ou artificial
e cimento com baixo traço deste último;
K.2.16 Mistura especial
É o material obtido através de misturas de materiais naturais ou
artificiais

com

emulsões

orgânicas

(ceras

ou

parafinas)

ou

argamassas aditivadas com grafites.
K.2.17 Pedra moída ou pedrisco graduado
É o material proveniente do britamento de pedra (calcária, dolomítica
ou granítica) de dimensão nominal máxima inferior a 4.8m e de
dimensão nominal mínima igual a 0,037mm, obedecendo uma
distribuição granulométrica especificada;
K.2.18 Pedra Britada Graduada Pedregulho
Material graúdo proveniente do britamento de pedra, obedecendo a
uma distribuição granulométrica especificada.
K.2.19 – Pó de pedra graduado ou filler
Material fino proveniente do britamento de pedra, obedecendo a uma
distribuição granulométrica especificada;
K.2.20 Friabilidade
É a característica de fragilização das argamassas;
K.2.21 Densidades de campo (a seco)
Refere-se a 95% do máximo valor de densidade – densidade “ótima”
–, corrigida a seco e referida à respectiva umidade (ótima), obtida na
compactação do material em laboratório (proctor).

(a)

(b)
Figura K.1 – Teste granulométrico em materiais naturais

ANEXO L

CONSIDERAÇÕES SOBRE SISTEMA DE MEDIÇÃO DE
TEMPERATURA

L.1 INTRODUÇÃO

Para este projeto foram considerados três possíveis opções para o
monitoramento

das temperaturas do

cabo

ao

longo

da linha

subterrânea (também apresentados no Estado Atual da Arte do
Sistema de Monitoramento), sendo que cada sistema tem o custo
variável

em

função

da

quantidade

de

pontos

monitorados

e

tecnologias empregadas nesta aquisição.

L.2 OPÇÕES PARA MONITORAMENTO DAS TEMPERATURAS DO
CABO

Uma breve descrição de cada opção é feita por ordem custo (do
menor ao maior).

L.2.1 Sistema de Medição Pontual sem Transmissão de Sinais
(leituras locais)

Neste sistema as medições de temperaturas são realizadas sobre a
cobertura externa dos cabos (ambos os circuitos) em localidades a
serem definidas previamente no percurso da linha (duas ao longo dos
cabos e emendas sob as ruas e a terceira nas proximidades dos
terminais dentro da subestação), sendo os sensores empregados do
tipo termo resistência de Platina (RTD), conectados a respectiva

unidade

de

aquisição

(leitura

no

próprio

local).

Algumas

desvantagens são as necessidades de alimentação elétrica para cada
unidade de aquisição e de instalação de caixas de proteção dos
dispositivos de medição locais. Além disso, devido à falta de um
sistema

de transmissão dos dados até uma

unidade central,

periodicamente um funcionário deveria ser deslocado a cada unidade
para

leitura

das

medições

(método

pouco

confiável

pela

descontinuidade das medições no tempo e os dados das demais
remotas não serem simultâneos para sua avaliação).

L.2.2 Sistema de Medição Pontual com Transmissão de Sinais
(leituras remotas)

As medições de temperaturas são realizadas da mesma forma que o
modo anterior, porém é empregado um par de fibras ópticas de cada
circuito para interligação em rede feita por interfaces eletro-ópticas
entre as remotas e uma unidade central (constituído por um
controlador micro processado ou por um PC conectado a um
conversor RS232/RS485). Apresenta as mesmas desvantagens do
item anterior, exceto pela disponibilidade de dados a distância pela
rede óptica, o que favorece a análise dos dados de medição na
subestação para cada localidade de remota e com simultaneidade. A
figura 1 representa a rede a ser implementada com os componentes
básicos agrupados por localidade. O sistema apresenta nas unidades
remotas

entradas

analógicas

para

medições

de

temperaturas

(entradas para sinal de resistência RTD); na unidade central há duas
entradas para transdutores de temperatura (entradas de sinal de
corrente 4-20 fa) e são previstas outras seis entradas (sinal de
tensão 0-10Vcc) para transdutores de corrente de carga de ambos os

circuitos (provenientes da medição da Light) no interior da sala de
controle da subestação CORDOVIL. A rede óptica tem topologia em
estrela (usando um par de fibras entre a unidade central e cada

localidade remota (duas). Para o comprimento monitorado da linha
(1500 metros) é suficiente o monitoramento em três localidades sob
condições de instalação distintas (incluindo o terminal de cabos),
podendo no futuro ser expandido para incorporar localidades do
restante da linha (demais 3000 metros até a outra subestação). No
lado RS485 (meio elétrico a dois fios, tipo half-duplex) podem ser
interligados até 30 dispositivos de medição (escravos da série 7000)
no barramento de cada localidade, os quais possuem um endereço
distinto para as chamadas por polling provenientes do Mestre (PC ou
controlador). Para a comunicação desse sistema com outros sistemas
da concessionária (para descarga dos dados ou monitoração por um
SCADA) poderá ser usado uma interface de rede Ethernet padrão
10/100 ø (disponível no PC ou controlador instalado na sala de
controle), cabendo no futuro a Light adequar este sinal aos meios de
telecomunicação disponíveis ao seu Centro de Operações (COR).

Figura L.1 –

Configuração da rede óptica com 2 pares de fibras

Para distâncias acima de 2 km entre remotas ou um número de
localidades maior que três (incluindo o terminal na unidade central),
a configuração representada na Figura 2 poderia ser implementada
(topologia da rede óptica em barramento serial). O custo deste
sistema cresceria consideravelmente, visto que para cada localidade
remota adicional é necessário um par de interfaces de fibras ópticas
extras (mais o hardware de aquisição e caixas de emendas das
fibras), além do fato que na eventual falta de energia elétrica em
uma unidade remota intermediária, os dados das demais unidades
deste ramo ficam indisponíveis para a unidade central.

Figura L.2 - Configuração da rede óptica com 1 par de fibras

L.2.3 Sistema de medição distribuído (medição usando as
próprias fibras ópticas)

Este sistema consiste na forma ideal para medição das temperaturas
na linha, pois permite a monitoração de qualquer ponto ao longo da

linha (com precisão de + 1°C e resolução espacial média de 1 metro
usando as fibras ópticas do tipo multímodo), identificando assim
qualquer ponto quente da linha a qualquer momento e com leitura à
distância (no equipamento DTS, instalado na subestação).

O princípio de funcionamento para a medição de temperaturas
distribuídas é baseado na técnica de OTDR (Optical Time Domain
Reflectance),

também

conhecida

por

retro-espalhamento

(Back

Scattering) e na detecção da componente Raman. Para isso pulsos
de luz de alta intensidade são injetados numa extremidade da fibra
óptica em intervalos de tempo diferentes. Estes pulsos se difundem
ao

longo

da

fibra

por

mecanismos envolvendo

alterações na

densidade, na composição e agitação térmica (Rayleigh) como
também por vibrações moleculares (Raman) e vibrações no volume
(Brillouin). Uma fração da luz é absorvida e outra parcela é refletida
em direção à fonte tanto devido aos espalhamentos como à reflexão
Fresnel (pela interface fibra / ar na extremidade da fibra). O sinal
retornado é separado por um acoplador direcional para o detector,
com sensibilidade necessária para medir o sinal.

Numa fibra óptica, a intensidade do sinal retro-difundido decai
exponencialmente com o tempo (distância), dando perdas uniformes
dentro da fibra (espalhamento Rayleigh). O espalhamento Raman
produz a menor intensidade entre as demais componentes de
espalhamento, no entanto, seu sinal é composto por duas bandas

Figuras L.3 - Componentes do espalhamento
deslocadas e quase simétricas sobre o comprimento de onda
incidente, sendo uma delas sensível a temperatura e a outra não.
Estas

bandas

são

denominadas

por

Anti-Stokes

e

Stokes,

respectivamente e são diferenciadas pelo comprimento de onda
(Figura L.3).

Estas bandas são suficientemente distantes para possibilitar sua
separação por meio de um filtro espectroscópico das demais
componentes de espalhamento e serem detectadas simultaneamente
por fotodiodos de avalanche (APD). As duas bandas de luz são
convertidas em sinais elétricos e a comparação entre ambos permite
determinar a temperatura, sendo canceladas diversas variações
ocorridas na fibra ou da fonte de luz. A informação é armazenada
como temperatura em função da posição ao longo da fibra, isto é, um
perfil de temperaturas do trajeto da fibra.

Figura L.4 – Hardware de uma unidade DTS
O custo deste sistema é determinado principalmente pela compra da
unidade de medição de temperaturas distribuídas (DTS), sendo o
custo

das

fibras

sensores

normalmente

diluído

quando

do

fornecimento e instalação de cabos de energia com fibras integradas
a eles (na blindagem ou na cobertura externa) em linhas novas. Para
linhas existentes o custo-benefício para instalação da fibra junto ao
cabo no sistema DTS é considerado impraticável, face às despesas
com a reconstrução, riscos de acidentes e desligamento forçado da
linha.

L.3 ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO

L.3.1 Cabo óptico

Dado a oportunidade única de abertura da vala para substituição do
solo ao redor dos cabos, está sendo realizada a instalação de um
cabo com um par de fibras ópticas para medição sobre um dos cabos
de dois circuitos paralelos em trifólio, deixando-os prontos, para
integração futura com a tecnologia DTS. Neste cabo óptico foi
adicionado um segundo par de fibras para a transmissão de sinais
dos dispositivos remotos de medição pontuais conectados em rede
estrela a unidade central. As características do cabo óptico usado
(Optic-Lan com 4 fibras - Furukawa) são descritas a seguir:

Cabo óptico dielétrico tipo loose constituído de fibras ópticas do tipo
multímodo com diâmetro de 62.5 / 125 µm, com revestimento
primário

em

acrilato,

protegidas

por

um

tubo

de

material

termoplástico. O interior do tubo é preenchido com gel para evitar a
penetração de umidade e garantir à fibra uma maior proteção
mecânica. Esse tubo e o elemento de tração (dielétrico) são
revestidos por um material termoplástico. Cada cabo pode conter de
2 a 6 fibras.

CARACTERÍSTICAS DAS FIBRAS ÓPTICAS:
Características

Unidade

Valor

Diâmetro do núcleo

µm

62.5±3

Não Circularidade do Núcleo (máxima)

%

6

Diâmetro da Casca

µm

125±2

Não Circularidade da Casca (máxima)

%

2

Off-Set entre Núcleo e Casca (máxima)

µm

3

-

0.8

µm

250±15 >

Concentricidade Fibra / Revestimento Primário
Diâmetro do Revestimento Primário

Abertura Numérica

-

850nm
Largura de Banda

0.275±0.0
15
160

Mhz.km
1.310nm

500

850nm

3.5

Atenuação Máxima

dB/km
1.310nm

Uniformidade de Atenuação

1.5
dB/km

0.2

Tabela L.1 - Características das fibras ópticas
CÓDIGO DE CORES DAS FIBRAS ÓPTICAS:
Fibra

Cor

01

Verde

02

Branco

03

Amarelo

04

Azul

05

Encarnado

06

Violeta

Tabela L.2 - Características das fibras ópticas
CARACTERÍSTICAS DO CABO ÓPTICO:
Características

Unidade

Valor

Número de Fibras Ópticas

-

2a6

Diâmetro Externo Nominal

mm

5.2

kg/km

20

Raio Mínimo de Curvatura

mm

50

Temperatura de Operação

°C

-10 a +65

Carga Máxima durante a Instalação

kgf

40

Massa Nominal

ESPECIFICAÇÃO: DTE - PT – 0330
Tabela L.3 - Características do cabo óptico

L.3.2 Acessórios ópticos

Como apresentado na figura 1, cada uma das duas localidades com
unidade remota será interligada a unidade central (SE CORDOVIL)
por um par de fibras de cada cabo óptico (fixado em um circuito
diferente). Assim seriam necessárias pelo menos duas caixas de
emendas de cabos com derivação (cinco entradas) e um rack de
distribuição óptica (DIO ou mini-bastidor óptico) com estojo para 8
conectores tipo ST, de entradas compatíveis para cabos Optic-Lan
com 4 fibras multímodo 62,5/125µm (diâmetro externo de 5,2 mm).
Entretanto, dada as condições dessa obra (obstáculos na instalação
dos cabos, abertura das valas em duas frentes de trabalho e
comprimento dos cabos ópticos nas bobinas), será necessário um
número maior de caixas de emendas.

A Figura 5 apresenta as possíveis caixas de emendas a serem
utilizadas em instalações diretamente enterradas. Internamente estas
caixas apresentam bandejas para guarda das emendas por fusão e do
excedente das fibras e podem ser pressurizadas. Para verificação de
vazamentos

devem ser obedecidas as instruções de montagem

previstas pelo respectivo fabricante. O primeiro modelo tem as
entradas dos cabos somente por um lado (ex: FOSC 400 da
Raychem), com tampa cilíndrica removível e fixada por um grampo
anular, é instalado em geral como uma derivação dos cabos fora da
vala dos cabos, facilitando os serviços de emenda por fusão e futuras
modificações (desde que seja deixado um excedente de cabos
conveniente). O segundo modelo, com duas entradas em cada
extremidade (ex: Série 2178 da 3M) e com tampas fixadas por
parafusos é aplicado para instalações em linha, geralmente usado
para reparo de cabos danificados (após sua instalação) e em nossa
aplicação evitaria expor desnecessariamente os cabos ópticos para
fora da vala (em localidades sem previsão de remotas).

Figura L.5 - Tipos de caixa de emendas para cabos ópticos
enterrados

“Para a ligação das fibras multímodo dos dois cabos ópticos na
substação Cordovil poderá ser instalado um rack de distribuição
óptico (DIO), para instalação no armário padrão 19”, já existente na
sala de controle (chegada das fibras mono modo usadas no meio de
telecomunicação), internamente existe um estojo para guarda das
emendas e conectores mecânicos (tipo ST e/ou E2000) para ligação
de jumpers ópticos entre o rack e quadro da unidade central do
Sistema (fixada a parede acima da entrada do cabo piloto). Outra
opção seria a chegada dos cabos ópticos em um mini-bastidor
mini bastidor óptico
para junto ao quadro da unidade central, eliminando o uso de
jumpers ópticos por utilizar os pigtais conectados diretamente aos
a
cabos ópticos de fibras multímodos.. Na figura 6 são apresentados um
DIO da Furukawa e uma Caixa de Terminação Óptica da Maclan.

Figura L.6 - Rack de Distribuição Óptica (DIO) e mini-bastidor
(caixa de terminação)

L.3.3 Sensores de temperatura PT-100

As medições de temperaturas serão realizadas através de
sensores

com

bulbo

de

resistência

sensível

a

temperatura,

denominados termo resistências de platina PT100. Basicamente estes
bulbos são constituídos com fios de alta pureza em material do tipo
platina, encapsulado em um corpo cerâmico, vítreo ou de fibra de
vidro.

Apresentam

uma

variação

praticamente

linear

de

sua

resistência com a temperatura, sendo sua resistência de 100 ohms a
0°C, com coeficiente α = 0,003850 °C . Para este Sistema foram
adotados sensores cerâmicos de classe B (faixa de trabalho: -200 a
800°C), com elemento simples a 3 fios, bainha de Aço Inox

de 7

metros com ponta de medição (skin-point) e cabo blindado flexível de
15 metros, fabricação IOPE. Na medição de temperaturas nos
terminais da SE CORDOVIL serão usados transdutores externos de

resistência para corrente (4-20 fa), com cabos blindados em série a

protetores de transientes até a unidade central na sala de controle.

L.3.4 Acessórios em geral

Para fixação dos cabos ópticos e dos sensores de temperaturas (pela
ponta de medição e parte da bainha metálica) aos cabos de energia
de cada circuito (em trifólio), serão usadas abraçadeiras de nylon 5.6
com dimensões: C=520 x L=13 x E=1,8 mm, tipo K115L (Reimold),
para uso em cabos de diâmetro até 140 mm, temperatura de
trabalho: de -20 a 80°C (até 150°C em picos), tração 115 KG/F
(mínima) e testado conforme norma MIL-S-23190.

L.3.5 Componentes de aquisição de dados

As características básicas do Sistema (diagrama da Figura L.1) foram
apresentadas

na

seção

L.2.2,

sendo

formado

pelos

seguintes

componentes fornecidos pela empresa LR-INFO (RS), similares da
linha importada ADAM (USA):

•

Módulo LR-7520R – realiza a conversão do meio RS232 (rede
ponto a ponto) para o meio RS485 (rede multiponto). Opto isolado
no lado RS485. Possibilita a ligação da porta serial RS232 do PC
(Mestre) com os demais módulos endereçados (escravos) no meio
RS485. O protocolo utilizado é o ASCII (via comandos do DOS ou
por instruções de programação em C ou Pascal).

•

Módulos LR-2541 – realizam a conversão dos sinais do meio
elétrico RS232/RS485 para sinais ópticos nas fibras, mantendo
altas taxas de transmissão de dados em distâncias até 2 km
(livre de interferências eletromagnéticas). Para cada enlace
óptico é necessário um par destes módulos.

•

Módulo LR-7017 – permite a aquisição de até 8 entradas
analógicas, sendo duas delas para entradas de corrente (420mA) e outras seis para entradas em tensão (0-10Vcc).
Alimentação: 10-30Vcc (não regulada). Tensão de Isolação:
3000 Vcc. Proteção para faltas de sobretensões: até + 35 V.

•

Módulo LR-7033 – permite a aquisição de até 3 entradas
analógicas de termo resistência PT100. Alimentação: 10-30Vcc
(não regulada). Tensão de Isolação: 3000 Vcc.

•

Módulo LR-7188E2 – realiza a conversão da interconexão
Ethernet para dispositivos conectados na porta serial RS232 e
na porta RS485 deste módulo. Internamente possui um
processador 80188 e memórias, funcionando como um
controlador de comunicação, mas não dispõe de circuito de
relógio de tempo real (RTC). Basicamente ele substitui o
módulo 7520R e o PC local, em aplicações à distância, usando
PC’s conectados na rede da empresa ou mesmo pela Internet
(via Roteadores e Hubs) para obtenção dos dados do Sistema
de Monitoração.

L.4 MODO DE INSTALAÇÃO

L.4.1 Cabos ópticos

Os cabos ópticos deverão ser fixados sobre os condutores mais
próximos do centro da vala, amarrados a cada meio metro pelas
abraçadeiras K115L passadas entre este condutor do trifólio para
cada circuito depois de realizado a remoção de incrustações (os
desenhos em AUTOCAD desta linha deverão ser revisados, pois os
cabos ópticos estão representados sobre a fase central de cada
circuito). Quando da impossibilidade de uso de braçadeiras devido ao
derretimento das coberturas (cabos do trifólio colados) poderá ser
aplicado à cola Primacor da DOW Química (conforme instruções do
fabricante) para fixar o cabo óptico sobre o condutor do de energia.

L.4.2 Emendas ópticas

Nas localidades com emendas ópticas em ambos os circuitos e sem
remota, deverá ser utilizada uma caixa de emendas adequada a
instalação existente (enterrada) como apresentada na figura 5, na
qual todas as fibras serão emendadas por fusão (8), mantendo a
continuidade das quatro fibras existentes em cada cabo. Para esta
emenda as quatro pontas dos cabos ópticos deverão ser afastadas
dos respectivos circuitos e dispostas em linha com as entradas da
caixa de emendas (posicionada no centro do vão entre circuitos a
uma altura adequada). Para a fusão das emendas, deve ser deixado
um excesso de alguns metros de fibra (enrolados na bandeja
interna). Após as emendas serem executadas e fechadas a caixa,

fixar os cabos ópticos com braçadeiras sobre o respectivo circuito e
preencher com backfill os espaços ao redor da caixa de emendas,
tomando cuidado com os cabos ópticos nas entradas da caixa (para
não forçá-los excessivamente).

Em localidades com a unidade remota, deverá ser feita na caixa de
emendas a derivação de um par de fibras do cabo óptico de um dos
circuitos,

usando-se

para

isto

um

terceiro

cabo

óptico

de

comprimento suficiente para alcançar a caixa remota na calçada
(instalada no poste), onde haverá uma bandeja para emenda com
cordões ópticos (pigtais). O trajeto da vala até a unidade remota
deverá ser protegido por um eletroduto de 1”, onde além desse cabo
passarão outros dois cabos dos sensores de temperatura e um cabo
de cobre nu de 6mm2 para aterramento da caixa em haste cravada
no solo). A caixa de emendas tipo FOSC 400 (Figura 5) poderá ser
adaptada com o kit adequado para obter cinco entradas de cabos
(caso coincida com o término dos lances ópticos de ambos os
circuitos) ou então usadas duas caixas (uma para cada circuito),
mantendo vedadas as entradas de cabos não utilizadas. Vedar as
extremidades dos cabos não usadas ainda contra a penetração da
umidade (extremidade do cabo óptico no lado da remota).

As emendas de fusão e derivações serão executadas para atender
estes objetivos:

•

O primeiro par do cabo (fibras verde e branca) está reservada,
para um futuro DTS, devendo ser emendadas para manter a
continuidade de ponta a ponta nos dois cabos colados sobre o
mesmo circuito (tanto no 1, como no 2);

•

O segundo par (fibras amarela e azul) dos cabos provenientes da
SE CORDOVIL (por ambos os circuitos) será emendado com o

mesmo par de fibras do cabo óptico conectado a remota. O
segundo par de fibras (amarelo e azul) do cabo com sentido para a
SE Brás de Pina deverá ser emendado com as fibras verde e
branca do cabo da remota.

•

As extremidades dos cabos ópticos a 1500 metros da SE
CORDOVIL, deverão ser emendadas, tanto para dar continuidade
entre os pares de fibras verde e branca dos cabos de ambos os
circuitos (um único loop do DTS), como também para permitir a
possibilidade de ligação das remotas para ambos os cabos de cada
circuito (rede em barramento série nas remotas ou uma rede em
anel com modems ópticos usando os pares de fibras amarela e
azul).

•

Entre unidades remotas sucessivas deverá ser alternado o circuito,
no qual será derivado o par de fibras ópticas para cada remota, de
forma a evitar ligação em cascata de remotas vizinhas, exceto no
caso do comprimento do cabo óptico entre qualquer remota e a SE
CORDOVIL exceder 2 km (ou mesmo um valor próximo, devido as
perdas ópticas em emendas intermediárias).

L.4.3 Sensores de temperatura

As 3 localidades para medição das temperaturas estão em fase de
definição, sendo uma delas provavelmente instalados próximo a caixa
de emendas 3 (emenda STOP), considerado um ponto crítico da linha.
Uma segunda numa região intermediária entre a caixa 2 e a caixa 1
(emendas normais). A terceira delas será nos cabos próximo aos
terminais da SE CORDOVIL. Nas duas primeiras localidades deverá
haver postes nas proximidades com alimentação em baixa tensão
(120 Vac) para alimentação das caixas remotas (que também
poderão ser instaladas nos mesmos).

Para a fixação dos sensores serão utilizados os mesmos cabos
condutores fixados aos cabos ópticos, podendo os sensores, serem
instalados numa outra posição angular do cabo (sugestão: 135° e
45°, no sentido horário do respectivo circuito) próximos ao centro da
vala, para fixar a skin-point (extremidade do PT100) proceder a
limpeza da cobertura do cabo nesta região, escavar o backfill envolta
do cabo a ser medido com uma colher de pedreiro, por onde será
passada 5 voltas da fita I10m sobre a ponta do sensor e o este cabo.
Três e meio metros da bainha metálica do PT100 deverão ser
amarrados de metro em metro neste mesmo cabo (sugestão: 180° e
0°, idem ao anterior) por meio das abraçadeiras K115L sentido a
caixa de remotas ou de emendas, após isto caminhar dentro de
eletrodutos até a caixa da unidade remota. Vedar as extremidades
dos cabos não ainda usadas contra a penetração da umidade

L.5 CONCLUSÃO

O sistema ainda requer alguns levantamentos e esclarecimentos
junto a Light e fornecedores para definir alguns Itens pendentes,
como:

•

Padrão de caixa a ser usada nas remotas em postes nas calçadas
em função das características dessa instalação (altura no poste,
não interferência com outros dispositivos nos postes, requisitos
para alimentação elétrica, aterramento, etc.);

•

Plantas com o caminhamento de cabos nas canaletas externas da
Sala de Controle na SE CORDOVIL, dentro da sala e desenho com
detalhes das chegadas de cabos subterrâneos nos terminais da SE

CORDOVIL. Para definir passagem do cabo óptico e cabos de
sensores de temperatura dos terminais até a sala de controle.

•

Disponibilidade de sinais de 0-10 Vcc provenientes de transdutores
dos TC’s (tranformadores de corrente) da medição para integração
das correntes e temperaturas ao mesmo tempo no sistema.

•

Há disponibilidade na SE CORDOVIL de meios de acesso a
distância usando o padrão Ethernet 10/100 ø (routeadores e
hubs) para supervisão do Sistema por um PC a distância (ex.:
no COR, rodando o software para leitura e armazenamento de
dados).

•

Transmissores de temperatura adequados a instalação nos
terminais (local para fixação, caminhamento e tipo de cabos
blindado para evitar interferências eletromagnéticas, definir os
fornecedores).

