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Resumo 

Neste trabalho é estudada a fabricação de condutores elétricos com objetivo de minimizar 

o uso de matéria prima no processo de fabricação respeitando as especificações de 

projeto. Inicialmente, foram descritos diferentes tipos de cabos e suas principais 

aplicações. Em seguida, é descrito o processo de fabricação de um condutor elétrico de 7 

fios de alumínio e a variação dos parâmetros chaves na fabricação: diâmetro e passo de 

encordoamento e sua influência na massa do condutor. Em seguida, é proposto um 

procedimento experimental para determinar, respeitando as condições encontradas na 

fábrica, o passo e diâmetro ótimos. Finalmente, são realizados experimentos e analisados 

os resultados obtidos. 

Palavras-chave: Otimização de Condutor, Condutor Elétrico, Passo de Encordoamento, 

Massa do Condutor 

 

 

 

 

 



Abstract 

In this work the manufacture of electric conductors is studied in order to minimize the 

use of raw material in the manufacturing process, respecting the design specifications. 

Initially, different types of cables and their main applications were described. Next, is 

described the manufacturing process of a 7-wire aluminum conductor and the variation 

of the key manufacturing parameters: diameter and layer, also, their influence on the 

conductor mass. Then, an experimental procedure is proposed to determine, respecting 

the conditions found at the factory, the optimum pitch and diameter. Finally, experiments 

are performed and the results obtained are analyzed. 

Key words: Conductor Optimization, Electric Conductor, Stranding Layer, Conductor 

Mass 
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1) INTRODUÇÃO 

Os condutores elétricos de transmissão de energia são os componentes mais 

importantes em uma linha de transmissão e representam até 40% do custo total da construção 

de uma linha. Em função dos produtos fabricados na China e na Índia, vendidos no Brasil 

com preços extremamente competitivos, a indústria brasileira de cabos elétricos precisa 

aperfeiçoar constantemente seus processos e métodos de fabricação. Desta forma, as fabricas 

brasileiras investem fortemente no aumento da produtividade das máquinas e na produção 

com o menor desperdício de matéria prima possível (MADURO-ABREU, SAAVEDRA, et 

al., 2011). 

Para reduzir o custo de seus produtos, a indústria pode adotar diversas 

estratégias, tais como: 

• Utilização de uma menor quantidade de material; 

• Uso de material com propriedades semelhantes e mais barato; 

• Ferramentas com propriedades de conformação mecânica mais 

adequadas; 

• Reutilização do material produzido; 

• Aditivos que aumentam o desempenho do produto. 

Independentemente das estratégias adotadas, a empresa deve garantir que o 

produto entregue ao cliente tenha propriedades mecânicas e elétricas adequadas. Por isso, 

é fundamental que qualquer alteração no produto ou no processo de fabricação seja 

criteriosamente analisada e validada pelo centro de qualidade da fábrica, evitando, assim, 

qualquer não conformidade que venha a prejudicar o desempenho da linha de transmissão. 

A figura 1 ilustra o reparo de um cabo marinho e o grau de complexidade de eventuais 

manutenções nessas linhas de transmissão.  
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Figura 1 – Reparo de um cabo marinho 

Fonte: Tecmundo, 2018. 

 

 

1.1) CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA  

A história da eletricidade teve seu início na Grécia Antiga, quando o filósofo 

Thales de Melito realizou os primeiros experimentos por volta do ano 600 a.C. De acordo 

com o registrado na história, a eletricidade foi descoberta quando ao esfregar um bastão 

de âmbar (elektron em grego) em um pedaço de lã, Thales de Melito observou que o 

bastão passava a trair pequenos pedaços de palha e retalhos de madeira. (ANJOS, 2011) 

Também na Grécia Antiga já havia o conhecimento de que as pedras oriundas 

da Magnesia – unidade regional da Grécia, localizada na região da Tessália – eram 

capazes de atrair o ferro sem qualquer tipo de contato. Os estudos deste fenômeno deram 

início ao magnetismo. No século XI, era comum a utilização dessas pedras – as 

magnetitas – flutuando na água para a orientação durante as travessias marítimas. 

Durante muito tempo a eletricidade e o magnetismo foram considerados como 

sendo o mesmo fenômeno físico, até que em 1600 William Gilbert, físico e pesquisador 

médico inglês – Gilbert também ficou marcado na história por ser o médico da Rainha 

Elizabeth I – separou esses fenômenos. A partir dele, começou a se utilizar a palavra 

eletricidade, que é derivada de “elektron”. Ele também provou que o efeito elétrico não é 

exclusivo do âmbar e que existem outros materiais que são carregados eletricamente ao 

serem esfregados (OKA, 2000). 
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Em 1747, o físico e naturalista inglês William Watson foi responsável pela 

primeira experiência bem-sucedida de transmissão de energia elétrica. Nesse 

experimento, foi construída uma linha de 3200 metros com fios de juta e fibra têxtil 

vegetal, que tinha como objetivo a transmissão de informações entre as margens do rio 

Tâmisa, localizado em Londres. Para realizar seu experimento, Watson contou com ajuda 

de um assistente que segurou em uma das extremidades da linha a ponta de um fio e, na 

outra, ele próprio segurava uma haste metálica mergulhada nas águas do rio (JANNUZZI, 

2007). 

Exatos 48 anos depois da experiência de William Watson, em 1795, o espanhol 

Dom Francisco Salva realizou as primeiras experiências utilizando papel para isolar os 

condutores utilizados para as transmissões de energia. Entretanto, em meio a diversos 

ajustes de processo, foi o engenheiro militar russo Barão Von Schilling que construiu em 

1828 o primeiro telégrafo eletromagnético na cidade de São Petersburgo, Rússia, para a 

comunicação entre dois palácios do czar Russo Nicholas I (STRAUCH, 2008). 

O mecânico belga Zénobre Gramme, no ano de 1871, criou o dínamo em anel. 

Esse equipamento tornou possível a utilização prática de um gerador de corrente contínua 

em alta tensão. A partir disso, sistemas elétricos de luz e força tornaram-se realidade, e 

fios e cabos que passaram a ser utilizados tanto para a transmissão quanto para a 

distribuição de energia (ANJOS, 2011). 

A história da transmissão de energia não pode ser contada sem se mencionar a 

participação de Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada incandescente. Em 1822, os 

primeiros cabos utilizados por Edison para a alimentação das lâmpadas eram dois grossos 

segmentos de cobre, separados por um papel entrelaçado por jutas, que se encontravam 

no interior de um tubo de ferro totalmente preenchido com betume, uma escura e viscosa 

mistura de hidrocarbonetos oxigenados. Esses tubos tinham comprimento máximo de seis 

metros para facilitar seu transporte em carroças. Em 2 de abril de 1822, Thomas Edison 

implementou o primeiro sistema registrado de iluminação pública incandescente da 

história, com 1600 lâmpadas de 50 Watts na tensão de 100 Volts (STRAUCH, 2008). 

A partir da década de 1880, quando começou a ser gerada em centrais elétricas, 

a energia elétrica se torna relevante no dia a dia da sociedade. No Brasil, os marcos 

pioneiros da geração de energia elétrica foram a construção, em 1883, da usina 
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hidrelétrica do Ribeirão do Inferno no município de Diamantina, MG, a construção, em 

1885, da usina hidrelétrica da Companhia Fiação e Tecidos São Silvestre, na cidade de 

Viçosa, MG, e a inauguração, em 1887, da usina hidrelétrica de Ribeirão dos Macacos 

pela Compagnie des Mines d’Or du Faria em Nova Lima, MG, (JANNUZZI, 2007). 

O mercado de cabos elétricos e transmissão de energia acompanha o 

desenvolvimento das cidades como um todo. Nesse passo, o Brasil com sua grande 

extensão territorial é um dos maiores fabricantes de cabos elétricos do mundo. Das 19 

fábricas com maior receita nesse ramo, todas tem sede em território nacional. Além de 

ser um mercado com grande receita, é marcado também pela pluralidade de produtos. A 

Prysmian, considerada a maior fábrica de cabos do mundo, desenvolveu no Brasil o 

primeiro cabo elétrico ecológico do mundo, o Afumex Green, que suporta tensões de 450 

a 750 Volts. Esse cabo apresenta ao mercado a substituição do polímero de isolação 

(derivado do petróleo) pelo polietileno verde, material desenvolvido a partir da cana de 

açúcar e 100% renovável  (House Press, 2011). 

1.2) OBJETIVOS 

Esse trabalho tem como objetivo principal a redução da massa de um condutor 

elétrico mantendo as demais propriedades mecânicas e elétricas inalteradas. O objetivo 

secundário são os testes que serão feitos na fábrica, variando os parâmetros considerados 

chaves para a otimização.  

1.3) ESTRUTURA DO TRABALHO 

O capítulo 1 apresenta a introdução do trabalho. Assim, nesse capítulo, é 

discutido inicialmente a importância dos condutores elétricos, que são responsáveis pela 

transmissão de energia, a contextualização histórica da distribuição da energia e da 

transmissão e o objetivo principal e secundário do trabalho, que é a minimizar o uso de 

matéria prima na fabricação de um condutor.  

O segundo capítulo traz uma visão geral dos tipos de cabos elétricos e suas 

variações. Por isso, ele é divido em seções quanto a sua aplicação: cabos de baixa 

voltagem, média e alta. Para cada uma delas é apresentado onde esse condutor é utilizado 

e a faixa de carga suportada nesses cabos. Além disso, há a apresentação dos termos 

técnicos determinados por norma. Ainda nesse capítulo é apresentado o processo de 

fabricação que esses cabos são realizados.  
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No capítulo três é apresenta a teoria que fundamenta o processo de otimização. 

Inicialmente, é apresentada a composição física dos condutores. Em seguida são definidos 

os parâmetros considerados chaves para a otimização. A partir disso, foi divido em dois 

itens para a discussão em separado desses parâmetros e sua influência no resultado final. 

Já o capítulo 4, o de metodologia, descreve os equipamentos utilizados no 

experimento, os parâmetros iniciais do projeto escolhido, a faixa de atuação do 

experimento e os instrumentos que foram utilizados para a medição dos parâmetros. 

O capítulo cinco, o dos resultados, é divido em subitens conforme foram 

realizados os experimentos. À medida que esses resultados são apresentados, há uma 

discussão se os resultados encontrados são aceitáveis ou não. No final, há um parecer 

final sobre o experimento.  

O sexto e último capítulo apresenta uma visão geral sobre o trabalho e as 

expectativas para o futuro envolvendo próximos estudos. 
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2) CABOS ELÉTRICOS  

Conforme NBR 5471 a definição de cabo elétrico é conjunto de fios 

encordoados, isolados ou não entre si, podendo o conjunto ser isolado ou não. Segundo a 

mesma norma, fio é um produto metálico maciço e flexível, de seção transversal 

invariável e de comprimento muito maior do que a maior dimensão transversal 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS , 1986). 

2.1) PRINCIPAIS CONCEITOS 

As linhas de transmissão de energia são classificadas em três grandes grupos. 

São eles:  

• Linhas de baixa voltagem  

• Linha de média voltagem  

• Linha de alta voltagem  

2.1.1) Linha de baixa voltagem 

 

Condutores elétricos de baixa tensão são aqueles trabalham com carga de, no 

máximo, 1000 Volts. São os mais utilizados em domicílios e em equipamentos 

eletrônicos, onde a tensão varia de 110 a 220 Volts.  

Os cabos CAT, geralmente utilizados na transmissão de energia para 

computadores, podem ser divididos em três grupos: 

• CAT 5; 

• CAT 5e, e; 

• CAT 6. 

O CAT 5 proporciona uma menor velocidade de transmissão de dados e seu uso 

é mais indicado nos casos em que a velocidade de transmissão não é prioridade. Essa 

categoria foi substituída pelo segundo grupo, CAT 5e, na qual, além de uma maior 

velocidade de transmissão, há um menor grau de interferência externa. Essa segunda 

categoria é mais indicada para a transferência de dados entre uma empresa de médio a 

grande porte, ou até mesmo de um conjunto de casas. A terceira categoria, o CAT 6, é a 

classe mais nova e possui maior velocidade de transferência de dados. Entretanto, seu 

elevado custo e sua menor flexibilidade muita das vezes são barreiras para o seu uso. Eles 
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são utilizados nas instalações em que se deseja uma opção para a utilização da fibra 

óptica.  

Estes cabos são torcidos para reduzir a interferência de conversas cruzadas, um 

fenômeno muito comum nos telefones mais antigos. Torções mais precisas e menos 

consistentes geram um menor grau de interferência, o que consequentemente aumenta a 

qualidade da transmissão de dados. Na figura 2 são apresentados cabos CAT 5e torcidos:  

 

Figura 2 – Cabo Cat 5e conectado ao computador 

Fonte: Nexans, 2019 

 

 

2.1.2) Linha de média voltagem 

 

São condutores elétricos que trabalham com tensão superior a 1000 Volts e 

inferior a 69000 Volts. Os cabos de média voltagem são amplamente utilizados devido a 

sua aplicabilidade em redes de transmissão. As tecnologias mais conhecidas são: 

• Cabos FIPEX TR, e; 

• Cabos Marinhos. 

Os cabos FIPEX TR em sua grande maioria são de 15000 Volts, 25000 Volts e 

35000 Volts, dependendo da necessidade da intensidade de corrente e distância a qual se 

deseja a transmissão de energia. Esses cabos são revestidos com uma cobertura de 
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polietileno reticulado (XLPE) que tem características especificas para evitar fenômenos 

como o trilhamento de corrente (formação de um caminho no condutor que acaba gerando 

um aquecimento local e, como consequência, uma baixa na condutividade do condutor) 

e conferir uma resistência aos raios ultravioletas (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2011). 

Além disso, a cobertura desses cabos tem outra importante função: a utilização 

de condutores sem proteção frequentemente gera danos ao mesmo, uma vez que esses 

cabos são instalados muita das vezes passando por arvores e sua exposição ao ambiente 

leva a necessidade de frequente manutenção. A seguir, na figura 3 é apresentada uma 

imagem de um cabo FIPEX TR: 

 

Figura 3 – Cabo FIPEX TR de 7 fios 

Fonte: Nexans, 2019 

 

Outra aplicação dos cabos de média voltagem é a transmissão de energia pelos 

oceanos. Os cabos destinados a construção naval possuem características que agregam 

complexidade ao processo de fabricação. Esses cabos devem ser: 

• De fácil instalação, uma vez que o processo possui dificuldades impostas pelo 

ambiente externo; 

• Não tóxicos, já que em qualquer falha do cabo, esse não poderá poluir o oceano, 

e; 

• Otimizado em relação ao peso, o transporte desses cabos e sua instalação limitam 

o processo. 
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Os cabos submarinos, contrariando a crença de muitos que acreditam que as 

informações transoceânicas são transmitidas majoritariamente via satélite, são 

responsáveis por 99% dessas operações. A seguir, na figura 4 é apresentado um gráfico 

mostrando as alocações desses cabos ao redor do mundo: 

 

Figura 4 – Distribuição dos cabos submarinos ao redor do mundo 

Fonte: Telegeograhy, 2018 

 

Os cabos marinhos são conhecidos no meio técnico pelo elevado grau de 

complexidade em sua fabricação, uma vez que as tolerâncias e desvios permitidos para 

sua operação nas profundezas são extremamente pequenos. A figura 5 apresenta um cabo 

marinho: 
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Figura 5 – Medição de diâmetro de um cabo marinho 

Fonte: Nexans, 2019 

 

2.1.3) Linha de alta voltagem 

 

 

Os cabos de alta tensão são aqueles que suportam tensões acima de 69000 Volts. 

Entre as aplicações desses cabos, uma das mais usuais, é o transporte da eletricidade desde 

o parque eólico até as redes de transmissão de energia. (SILVA, 2011) 

Por estarem sujeitos a grandes tensões, sua produção é a mais complexa em uma 

fábrica de cabos, devido às várias etapas necessárias para garantir suas características 

elétricas e mecânicas. Um cabo de média voltagem, por exemplo, normalmente passa por 

três etapas em sua fabricação: trefilação dos fios, encordoamento e extrusão para dar a 

cobertura do cabo. Já os cabos de alta tensão podem passar por até 4 etapas: trefilação, 

encordoamento, dupla extrusão e blindagem. A figura 6 apresenta um corte de um cabo 

de alta voltagem ilustrando o grau de complexidade desse tipo de cabo.  



25 

 

 

Figura 6- Corte de um cabo de alta tensão 

Fonte: Nexans, 2019 

 

2.2) MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE CABOS DE MÉDIA 

VOLTAGEM 

Dependendo do tipo desejado, a fabricação de cabos elétricos varia de modo 

considerável. Ou seja, a fabricação de cabos de baixa voltagem é completamente diferente 

da fabricação de cabos que são empregados em uma linha de alta voltagem. Por isso, a 

maioria das fábricas dedicadas à fabricação de cabos, especializa-se na fabricação de 

apenas um ou dois tipos (baixa, média e alta voltagem) ou, até mesmo, dentro de um tipo 

de cabos, dedica-se apenas a um pequeno segmento, por exemplo, os cabos de alumínio 

nú de média voltagem. Nesta seção, serão descritas apenas as matérias primas utilizadas 

na fabricação de cabos de média voltagem, mais especificamente, cabos que passam pelo 

processo de extrusão, objetos deste estudo. 

Os cabos de média voltagem são constituídos por condutores elétricos e uma fina 

camada de isolamento, como pode ser visto na figura 7: 
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Figura 7 – Camadas de condutores elétricos 

Fonte: Nexans, 2019 (Adaptado pelo autor) 

2.2.1) Condutores 

Os condutores dos cabos elétricos de média voltagem são, em sua maioria, de 

alumínio ou cobre. O processo inicial se dá na trefilação, com o recebimento dos 

vergalhões (ver figura 8). Segundo a norma NBR 5471, vergalhão é o “produto metálico 

de seção maciça circular, destinado à produção de fios” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE NORMAS TÉCNICAS , 1986). 

 

Figura 8 – Vergalhão de alumínio 

Fonte: Autor 

                                               

Esses vergalhões, então, passam pela trefila (ver figura 9), que reduzirá seu 

diâmetro para a seção desejada. A norma NBR 5471 diz que fio é o “Produto metálico 

maciço e flexível, de seção transversal invariável e de comprimento muito maior do que 

a maior dimensão transversal”. Esses fios são armazenados em bobinas para darem 

CONDUTOR ALUMÍNIO CONDUTOR COBRE ESTANHADO

ISOLAMENTO
ISOLAMENTO
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continuidade ao processo em outra máquina (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS , 1986). 

 

Figura 9 – Trefila de alumínio Henrich 

Fonte: Autor 

Após o processo de trefilação, essas bobinas são levadas para as máquinas que 

irão trançar os fios, ver figura 10, dando origem ao condutor. Os fios são espaçados de 

forma equidistantes um dos outros. A norma NBR 5471 diz que o condutor é o “produto 

metálico, de seção transversal invariável e de comprimento muito maior do que a maior 

dimensão transversal, utilizado para transportar energia elétrica ou transmitir sinais 

elétricos” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS , 1986). 

 

Figura 10 – Origem dos condutores: trancamentos dos fios 

Fonte: Mario Rocha, 2004. 
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A matéria-prima dos condutores elétricos deve possuir um elevado grau de 

pureza, uma vez que as impurezas aumentam as perdas por efeito Joule, elevando a 

resistência elétrica dos condutores acima de valores aceitáveis. Desse modo, os cabos de 

média e alta tensão são fabricados utilizando cobre ou alumínio com elevadas taxas de 

pureza  (SILVA, 2011). 

A utilização de cobre é devida a sua elevada capacidade de condução de corrente, 

o que faz desse material o mais utilizado no mundo no ramo de cabos elétricos. 

Por outro lado, a utilização do alumínio vem ganhando força com o passar dos 

anos. Isso porque o alumínio possui boas propriedades mecânicas (o que possibilita tanto 

a trefilação como o seu posterior trançamento) e condutividade de corrente satisfatória, 

além do seu baixo custo se comparado com o cobre. A tabela 1 apresenta algumas 

propriedades de materiais metálicos, entre eles, o cobre e o alumínio. 

 

Tabela 1 – Propriedades de materiais metálicos  

Fonte: Nexans, 2019 (Adaptado pelo Autor) 

 

Analisando a tabela 1 é possível comparar algumas características de diversas 

matérias primas, entre elas o cobre e o alumínio. O IACS (International Annealed Copper 

Standard – Padrão Internacional de Cobre Recozido) é uma padronização que utiliza a 

condutividade elétrica do cobre recozido a 20º Celsius como referência para comparar a 

condutividade elétrica de diferentes matérias. Assim, verifica-se que o cobre fica atrás 

apenas da prata em relação a sua condutividade (4% menor). Porém, seu uso é indicado 

devido ao preço muito inferior (134 vezes menor). Já o alumínio, é o quarto em 

condutividade elétrica (40% a menos que o cobre), mas com o preço 4 vezes inferior em 

IAC (%) Condutividade Térmica (W/m.k) Densidade (g/cm3) Custo (R$/t)

Prata 105 420 10,5 4200000

Cobre 101 401 8,9 31200

Ouro 70 317 19,4 220000000

Alumínio 61 237 2,7 8400

Zinco 27 116 7,1 8000

Tugstênio 15 174 19,3 188000

Níquel 22 91 8,8 72000

Estanho 15 67 7,3 82000

Chumbo 7 35 11,3 8400

Aço Inoxidável 10 15 7,9 2200
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dólares por tonelada. Além disso, o fato de sua densidade ser menor torna sua utilização 

mais indicada em grandes distâncias.  

A escolha de cobre ou alumínio deve passar por uma série de avaliações. Por 

exemplo: se o cabo for para a transmissão de energia de uma hidrelétrica até uma 

distribuidora, é válida a utilização do alumínio, já que a distância percorrida será muito 

extensa e a perda da eficiência da transmissão (devido à condutividade menor) não trará 

grande prejuízo ao projeto, tornando assim os custos menores. Por outro lado, se a 

qualidade da informação for importante e em menores distâncias, o mais indicado é o uso 

do cobre. 

2.2.2)  Isolamento 

Os condutores de cobre ou alumínio que recebem o isolamento são denominados 

de condutores isolados. Esse processo se dá por meio de extrusoras específicas para a 

mistura do material. A figura 11 mostra uma extrusora típica para esse processo 

 

Figura 11 – Extrusora de capa 

Fonte: Wire Bunching Machine, 2016 (Adptado pelo autor) 

O processo de extrusão se baseia na introdução do material no cone coletor de 

matéria prima que é transportado para a cabeça de formação por uma rosca helicoidal 

com um gradiente de temperatura pré-definido. Esse material, após passar por um 

processo químico, formará o isolamento do cabo nu. 

Com o crescente aumento do desempenho dos cabos e, consequentemente, do 

seu isolamento é importante que o material utilizado para o isolamento tenha as seguintes 

características (JUNIOR, 2004): 

CABEÇA DE FORMAÇÃO

DEPOSITO DE MATERIAL

ROSCA
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• Fácil dissipação de calor, logo, baixa resistividade térmica; 

• Estabilidade térmica em regimes permanentes, em regimes transitórios, 

emergenciais e naqueles com a presença de curto circuito; 

• Resistência ao envelhecimento com as condições de gradientes elétricos 

aplicados. É esperado que os cabos tenham vida útil de, pelo menos, 30 

anos; 

• Flexibilidade, principalmente nos casos de equipamentos móveis, e; 

• Estabilidade de suas propriedades elétricas quando em contato com água. 

 

2.3) PROCESSO DE FABRICAÇÃO 

Os cabos elétricos são fabricados por conformação mecânica. Após sua 

fabricação é aplicada uma corrente elétrica para verificar se suas características elétricas 

estão de acordo com as exigências de projeto. 

Por ser mais viável técnica e economicamente, as fabricas de cabos elétricos 

costumam comprar os vergalhões, tanto de alumínio como de cobre, de fornecedores 

especializados que garantem as características do produto. O processo de fabricação 

desses vergalhões é basicamente o derretimento da matéria prima em fornos e a posterior 

laminação para obtenção do produto. 

A fabricação de cabos elétricos a partir do vergalhão se dá, basicamente, por dois 

processos de conformação mecânica: trefilação e extrusão.  

O primeiro é um dos processos mais antigos de conformação de metais. Em 3000 

anos antes de cristo os faraós egípcios já utilizavam adornos de ouro em forma de arame 

trabalhado. Entretanto, os maiores avanços dessa técnica se deram nos últimos 30 anos 

com o aperfeiçoamento das técnicas de tratamento térmico (MARTINEZ, 1998). 

O processo de trefilação ocorre pelo tracionamento do fio, barra ou tubo 

forçando a passar através de uma fieira. Nesse processo, o mais usual é que o produto 

final tenha uma geometria circular (que é o caso da trefilação do vergalhão dando origem 

aos fios). Além disso, o escoamento plástico é produzido pela ação conjunta de forças 

trativas e compressivas provocadas pela fieira de deformação (DITER, 1988). 
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A fieira é o dispositivo básico de trefilação. É composta por 4 zonas, como 

mostrado na figura 12 

 

Figura 12- Zonas das feiras de trefilação 

Fonte: Marcos Borges, 2017 

O outro processo utilizado é a extrusão. Essa operação consiste em forçar a saída 

por um orifício, com a atuação de forças de pressão de um metal ou de um plástico no 

formato de um fio (SANTOS, 2010). 

O processo de extrusão realizado nas empresas de cabos elétricos é encontrado 

na literatura como extrusão de cobertura. Os componentes principais desse processo são: 

• Rosca; 

• Matriz, e; 

• Depósito de Material.  

O fluxo de produção tem início na escolha do material que será utilizado. O 

material utilizado é uma mistura de termoplásticos que deve, após o seu aquecimento, 

possuir propriedades aderentes de boa qualidade e que atendam as normas de proteção 

dos condutores que eles irão sobrepor. 

Após o material ser devidamente selecionado e britado, ele desce pela ação da 

gravidade para uma rosca que irá aquecer e misturá-lo em movimento circular. A figura 

13 mostra os principais elementos de uma extrusora. 
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Figura 13- Componentes extrusora  

Fonte: Wire Bunching Machine, 2016. (Adaptado pelo autor) 

 

Com o material já misturado e aquecido, a última etapa é a passagem do material 

pela matriz de extrusão. O cabo passa pela matriz e, por pressão, esse material cobre o 

cabo. Para uma melhor visualização, a figura 14 apresenta um corte da matriz de extrusão. 

 

Figura 14 – Corte de matriz de extrusão 

Fonte: Wire Bunching Machine, 2016. 
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3) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O trabalho de minimização no uso de matéria prima será realizado na fabricação 

de um condutor compacto metálico de alumínio, como mostrado na figura 15 abaixo:  

 

Figura 15 – Condutor 7 fios de Alumínio  

Fonte: Nexans, 2019. 

Esse condutor é formado na fase posterior a trefilação, que é o encordoamento 

dos fios, e anterior a extrusão que será responsável pela cobertura dele. O objetivo do 

trabalho é tornar esse condutor o mais leve possível, sem perder suas propriedades 

mecânicas e elétricas. Na literatura e na prática os dois parâmetros chaves para variação, 

que influenciam diretamente na massa do condutor são: passo de encordoamento e o 

diâmetro final do condutor. Assim, esse capítulo apresenta como a variação dessas 

variáveis influencia na massa e na resistência elétrica (parâmetro chave estipulado por 

norma que deve estar dentro dos limites). 

3.1) ORGANIZAÇÃO DOS CONDUTORES DE ALUMÍNIO  

Segundo a NBR 5471 (1986), passo de encordoamento é o “comprimento da 

projeção axial de uma volta completa dos fios ou grupo de fios, ou outros componentes, 

de uma determinada coroa” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

, 1986). 

O encordoamento é realizado por uma máquina chamada Cordeira (Standards). 

O elemento central não sofre torções e os demais fios, que estão em bobinas, são 

rotacionados para que haja a torção dos mesmos. 
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A arrumação dos fios varia de acordo com o projeto. Normalmente, o 

grupamento possui 7, 19, 37 ou 61 fios, como mostrado na figura 16. 

 

Figura 16 – Formação convencionais de condutores  

Fonte: Autor 

Neste trabalho, será utilizado um condutor de 7 fios, cuja arrumação está 

apresentada na figura 17:  

 

Figura 17- Organização frontal de um condutor de 7 fios  

Fonte: Autor 

3.2) INFLUÊNCIA DO PASSO DE ENCORDOAMENTO NA OTIMIZAÇÃO DOS 

CONDUTORES  

O passo do encordoamento é o primeiro parâmetro a ser alterado na otimização 

dos condutores durante o processo de encordoamento. Isto se deve ao fato de que a 

alteração do passo é simples e possível de ser realizada durante o processo.  

 

Condutor de 7 fios     Condutor de 19 fios 

 

       
 

 

 

Condutor de 37 fios     Condutor de 61 fios 
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Por outro lado, para alterar o diâmetro do cabo deve-se corta-lo e reiniciar o 

processo, já que as fieiras de conformação (que são as peças que dão o diâmetro final do 

cabo) não podem ser desmontadas durante o processo de encordoamento. A figura 18 

mostra uma fieira de conformação para compactação comumente encontrada no mercado. 

 

Figura 18 – Fieira de compactação  

Fonte: Retimicron, 2011. 

 

Já o passo, usualmente, é definido pela montagem de engrenagens, externas a 

máquina, que combinadas, determinam o passo de encordoamento.  

Máquinas modernas de encordoamento possuem sistemas elétricos para a 

alteração do passo, o que aumenta a precisão deste parâmetro. 

3.2.1) Relação entre passo e massa do condutor 

Na prática, quando se altera o passo de encordoamento, a massa do condutor é 

alterada. A massa de um condutor pode é calculada utilizando a equação (3.1), que 

relaciona massa, densidade e volume: 

𝑀 = 𝑉 ∗   ρ (3.1) 

onde: 

M [g] = massa; 

V [cm3] = Volume; 

ρ[g/cm3] = Densidade. 
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Para utilizar a equação são necessárias algumas simplificações: 

• O fio tem o formato de um cilindro; 

• A densidade da liga de alumínio é constante ao longo de todo o produto; 

• Não há variação de diâmetro ao longo do fio. 

A partir das simplificações é possível o cálculo da massa de um único fio de alumínio 

Assim, para o cálculo de volume, segue que: 

𝑉 =  π ∗
𝑑2

4
∗ 𝑙 

(3.2) 

 

onde: 

d[mm] = diâmetro do fio; 

l[mm]= comprimento do fio. 

Desta forma, a massa de um fio será calculada pela equação (3.3): 

𝑀 =  π ∗
𝑑2

4
∗ 𝑙 ∗  ρ  

(3.3) 

 

Para o cálculo de um condutor elétrico com diversos fios agrupados, o cálculo 

da massa é obtido por: 

𝑀 =  π ∗
𝑑2

4
∗ 𝑙 ∗  ρ ∗ n 

(3.4) 

 

onde: 

n= número de fios do condutor. 
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Quanto à relação entre o passo do condutor e sua massa, é preciso uma análise 

mais detalhada do processo de fabricação. Os cabos elétricos são normalmente vendidos 

pela metragem.  

Para entender a relação entre o passo e a massa, suponha um condutor metálico 

com passo de 100 mm como mostrado na figura 19: 

 

Figura 19 – Passo de encordoamento  

Fonte: MEYBERG, 2016. 

Os fios arrumados no condutor descrito acima possuem um peso determinado. 

Caso o passo seja aumentado para, por exemplo, 150 mm, a massa do condutor nos 

primeiros 100 mm iniciais naturalmente será menor, já que o número de fios será o 

mesmo. Por isso, a relação entre passo e massa do condutor é inversamente proporcional: 

se houver um aumento do passo, a massa do condutor irá reduzir. 

Entretanto, há duas restrições para o aumento do passo. O limite máximo da 

abertura é tornar os fios encordoados com o mesmo comprimento do fio central (aquele 

que não sofre torção). Isso se dá devido ao fato de que cabos elétricos, segundo a norma 

NBR 5410 impõe que os cabos devem ser flexíveis. Em caso de fios completamente 

paralelos, não haveria qualquer flexibilidade do conjunto. A segunda restrição, é dada 

pela resistência. O passo de encordoamento tem influência direta na resistência do 

condutor. A abertura excessiva do passo pode gerar valores de resistência elétrica 

elevados, ultrapassando as condições do projeto inicial, o que gera uma perda de função 

do condutor (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS , 1986). 

3.2.2) Relação entre passo e resistência elétrica 

Durante o processo de otimização, a variável crítica no processo é a resistência 

elétrica. Isso porque com a redução da massa do condutor, ocorre o aumento da 

resistência. Por outro lado, o aumento da massa gera uma redução na resistência elétrica. 

Valores acima do especificado produzem problemas durante a instalação elétrica já que a 

100 mm
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corrente aplicada de um terminal a outro não são suficientes para atender as propriedades 

elétricas. 

O caminho helicoidal dos fios encordoados possui comprimento superior ao do 

cabo condutor e a passagem de corrente gera um acréscimo ao comprimento a ser 

percorrido pela corrente, o que altera a resistência elétrica (GOLDSCHMIDT, 1952). 

Considerando o caminho helicoldal H, de raio Rm, passo p, e os vetores unitários 

“i”, “j” e “k” nas direções x, y e z. Assim, a trajetória do caminho pode ser descrita como: 

𝑙(∅) = Rm cos( ∅) î + 𝑅𝑚 sin(∅) 𝑗 + 
𝑝

2π
  ∅ 𝑘  (3.5) 

Sendo, Rm o raio médio da camada, p o passo de encordoamento. Além disso, Δl 

o comprimento do cabo e o parâmetro Ø tem limitação em: 

0 ≤  Ø ≤
2Δl 𝜋

𝑝
 

(3.6) 

 O caminho é representado por um passo de 10 unidades e raio médio de 5, como 

ilustra a figura 20 (MEYBERG, 2016): 

 

Figura 20 – Caminho Helicoidal passo de 10 unidades e raio de 5 unidades  

Fonte: MEYBERG, 2016. 
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O comprimento do caminho helicoidal em um metro de cabo é dado pela integral 

abaixo: 

∫ 𝑑𝑠 =  ∫ ‖𝑙′(Ø )‖ 𝑑Ø 

2𝜋Δl 
𝑝

𝑂𝐻

 

(3.7) 

A derivada da função parametrizada l (Ø) é descrita por:  

𝑙′(Ø) = −𝑅𝑚  sin Ø  î + 𝑅𝑚  cos Ø 𝑗 +
𝑝

 2𝜋
 𝑘 (3.8) 

Sendo assim: 

‖𝑙′(Ø )‖ =  √𝑅𝑚
2 sin Ø2 + 𝑅𝑚

2 cos Ø + (
𝑝

2𝜋
)

2

 

(3.9) 

 

=  √𝑅𝑚
2 (sin Ø2 + cos Ø) + (

𝑝

2𝜋
)

2

 

(3.10) 

 

Manipulando o lado direito da equação, tem-se que: 

√𝑅𝑚
2 + (

𝑝

2𝜋
)

2

= √
(2𝜋𝑅𝑚)2 + 𝑝2

2𝜋2
 

(3.11) 

Simplificando, tem-se que: 

‖𝑙′(Ø )‖ =
1

2𝜋
√(2𝜋𝑅𝑚)2 + 𝑝2 

(3.12) 

Substituindo a equação 3.2.8 em 3.2.3: 
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∫ ‖𝑙′(Ø )‖𝑑(Ø )

2𝜋Δl 
𝑝

0

=
1

2𝜋
√(2𝜋𝑅𝑚)2 + 𝑝2 

(3.13) 

 

= 2𝜋
1

2𝜋

Δ𝑙

𝑝
√(2𝜋𝑅𝑚)2 + 𝑝2 

(3.14) 

 

=
Δ𝑙

𝑝
√(2𝜋𝑅𝑚)2 + 𝑝2 = Δ𝑙√

(2𝜋𝑅𝑚)2 + 𝑝2

𝑝2
 

(3.15) 

 

= Δ𝑙√1 + (
2𝜋𝑅𝑚

𝑝
)

2

 

(3.16) 

 

Considerando o comprimento Δ𝑙 = 1𝑚, a equação reduz-se a: 

∫ 𝑑𝑠
ℎ

= ∫ ‖𝑙′(Ø )‖𝑑(Ø )

2𝜋 
𝑝

0

= Δ𝑙√1 + (
2𝜋𝑅𝑚

𝑝
)

2

 

(3.17) 

 

O resultado da equação (3.17) é denominado como incremento devido ao 

encordoamento. A partir dele, é possível calcular a resistência elétrica em função do passo 

de encordoamento (BARRETT, 1989). 

Sendo R a resistência elétrica do cabo encordoado, ρ a resistividade do material 

e A a área da seção transversal do condutor, tem-se que a resistência elétrica é: 

𝑅 =
ρ

A
√1 + (

2𝜋𝑅𝑚

𝑝
)

2

 Ω/m 

(3.18) 
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Desse modo, é possível identificar a relação entre o passo de encordoamento e a 

resistência elétrica.  

3.3) INFLUÊNCIA DO DIÂMETRO NA OTIMIZAÇÃO DOS CONDUTORES  

Além do passo de encordoamento, outro parâmetro que se pode alterar é o 

diâmetro final do cabo.  

Os cabos compactados são muito utilizados nas fábricas de cabos pela qualidade 

do produto na fase seguinte. Esses produtos após o encordoamento passam pela extrusão 

de capa, onde irão receber a cobertura para estarem prontos para a comercialização. A 

maior qualidade desses cabos é que durante a compactação os espaços entre os fios são 

mínimos, o que é de extrema relevância na extrusão já que a penetração de material 

extrudado gera problemas de qualidade no condutor, como bolhas e furos na capa. Por 

isso, durante a compactação não pode haver qualquer buraco ou espaçamentos entre os 

fios. Caso isso ocorra, o processo deve ser parado e ajustado (KENNELLY e PIERCE, 

1915). 

A compactação é calculada pela razão do diâmetro do condutor não compactado 

pelo diâmetro do condutor após a passagem pela fieira de compactação. Ver figura 21 

dessas duas regiões: 

 

Figura 21 – Regiões para cálculo de cabos compactados  

Fonte: Autor 

A primeira área irá apresentar a área de entrada do fio não compactado. O cálculo 

está descrito na seguinte equação: 

𝐴1 =  π (
𝐷1

2
)

2

  
(3.19) 

FIOS NÃO COMPACTADOS

A = Nfios* p x (dfio)²/4

ENTRADA

DIÂMETRO FIEIRA: D2

A =p xD ²/4

Compacted Wires
Conductor diameter D

FIEIRA

D1 D2
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Sendo: 

A1  = Área do condutor não compactado antes da entrada na fieira 

D1  = diâmetro do condutor  

O cálculo da compactação é dado em percentual, e é necessário a segunda área, 

A2, que é calculado a partir da fórmula abaixo: 

𝐴2 =  π  (
𝐷2

2
)

2

  
(3.20) 

Sendo: 

D2 = Diâmetro de saída da fieira de compactação 

A partir dessas duas áreas definidas, a compactação de um condutor é obtida pela 

razão entre as áreas, como na fórmula abaixo: 

𝐹 =  
𝐴1

𝐴2
 

(3.21) 

 

Sendo: 

F= Fator de compactação do cabo (dado usualmente em termos percentuais)  

O fator de compactação de um cabo um cabo de alumínio, F, geralmente é de 

9% a 13%. Valores acima de 13% normalmente causam o rompimento parcial ou total 

dos fios, devido ao alongamento excessivo dos fios (KENNELLY e PIERCE, 1915). 

3.3.1) Relação entre diâmetro e massa do condutor 

O processo de conformação mecânica da passagem de fios por uma fieira de 

compactação é um processo puramente de alongamento. Assim, enquanto menor o 

diâmetro final dos fios, maior o alongamento individual de cada fio. Assim, a relação 

entre o diâmetro do condutor e a massa é direta: com a redução do diâmetro final do 

condutor (ou seja, a redução da fieira de compactação), menor é a massa do condutor. O 



43 

 

limite que se dá na prática é pelo valor máximo de compactação que os fios conseguem 

suportar, como definido na seção 3.3. 

3.3.2) Relação entre diâmetro e resistência elétrica 

Quanto a relação entre diâmetro e resistência elétrica, a segunda lei de ohm 

apresenta a formulação matemática de proporcionalidade: 

𝑅 =  𝜌 ∗ 
𝑙

𝐴
 

Onde: 

R [ohm] = Resistência elétrica 

ρ [ohm*m] = Resistividade elétrica 

l[m] = Comprimento do cabo 

A[m2] = Área do condutor  

Assim, reduzindo a fieira de compactação, naturalmente há uma redução da área 

do condutor. Pela relação entre área do condutor e resistência elétrica ser inversamente 

proporcional, a redução da fieira de compactação gera um aumento da resistência elétrica. 
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4) METODOLOGIA 

 

Neste trabalho, foi escolhido um cabo FIPEX TR de 15000 Volts com área de 

seção transversal de 50mm2. O cabo é formado por um condutor redondo compactado, 

formado por fios de alumínio encordoados, e recebe uma camada de polietileno reticulado 

(XLPE) resistente ao fenômeno de trilhamento elétrico e aos raios ultravioletas. Esse 

polietileno, por ser um material termofixo, permite a operação a 90ºC, o que possibilita 

uma maior capacidade de condução de corrente quando comparado aos materiais. O 

arranjo do cabo FIPEX TR 15kV é de 7 fios, sendo um deles central e os outros seis 

espaçados de maneira proporcional na coroa externa como mostrado na figura 22. Cada 

fio possui um diâmetro de 3,02mm, garantido pelo fornecedor da matéria prima. 

 

Figura 22 – Condutor de 7 fios com fio central na alma e 6 fios na coroa  

Fonte: Siva Cabos elétricos, 1998. 

 

A tecnologia FIPEX TR vem ganhando cada vez mais mercado na linha de média 

voltagem uma vez que apresenta maior confiabilidade no fornecimento de energia 

elétrica, diminuindo o número de manutenções nas redes de transmissão e de quedas de 

energia não programadas. Por se tratar de uma tecnologia relativamente recente, 

frequentemente há um sobre consumo de material na fabricação de cabos utilizando esta 

tecnologia, o que justifica este trabalho. 
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4.1) MAQUINÁRIO DE UTILIZADO 

A máquina utilizada para o encordoamento do cabo foi uma Buncher 1800 mm 

fabricada pela FME. Esta máquina utilizou 7 cestos, uma para cada fio, com a matéria 

prima vinda da trefila, como pode ser visto na figura 23. 

 

Figura 23- Cordeira de encordoamento  

Fonte: Autor 

Ela permite trabalhar com passos de 100mm até 180mm, intercalados a cada 

20mm e diâmetros do condutor de 7,90mm até 8,10mm, intercalados a cada 0,05mm. A 

figura 24 mostra uma fieira de 8,10mm. 

 

Figura 24 – Fieira de compactação de diâmetro 8,10 mm 

Fonte: Autor 
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Após o encordoamento do cabo, sua cobertura será fabricada pela extrusora 

MXC 200-24D da Maillefer mostrada na figura 25 

 

Figura 25 – Extrusora de capa 

Fonte: Autor 

4.2) PARÂMETROS INICIAIS DO PROJETO 

O projeto inicial do condutor estabelece valores para a massa por metro (kg/m), 

resistência elétrica por quilometro (Ohm/km), diâmetro de cada fio (mm) e diâmetro do 

cabo completo (mm). Esses valores são definidos em faixas, com valores mínimo, 

nominal e máximo. 

Para resguardar a fábrica, a massa por metro do condutor não será divulgada. 

Dessem modo foi arbitrado um valor inicial de 100 unidades e os demais resultados estão 

proporcionais a este valor. Na tabela 2 são apresentados os parâmetros definidos pelo 

projeto inicial. 
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Tabela 2 – Parâmetros nominais de projeto 

Fonte: Autor 

O valor máximo e o mínimo da resistência elétrica são definidos pela norma 

NBR 14039, que trata das instalações elétricas de média tensão (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS , 2003). O valor máximo e o mínimo do passo 

são estabelecidos a partir dos valores da resistência elétrica. 

É aceitável uma variação de 3,5% no diâmetro do condutor. Desta forma, a área 

da seção do condutor de 50 mm2 pode variar de 48,30mm2 até 51,75 mm2. Portanto, 

considerando que não haja espaçamento entre os fios, o diâmetro do condutor pode variar 

de 7,85mm até 8,10 mm. 

O condutor é vendido ao cliente pela metragem, e não por peso. Cabe ao 

fabricante fornecer a metragem desejada atendendo aos limites impostos pela norma. 

Portanto, interessa ao fabricante fornecer um cabo que atenda às especificações impostas 

e que utilize a menor quantidade de matéria prima possível, isto é, que tenha a menor 

massa por metro possível. O valor apresentado na tabela 2 como “nominal” foi definido 

pelo projeto inicial tomado como base. 

Neste trabalho, o passo e o diâmetro do condutor serão variados com objetivo de 

encontrar o arranjo em que minimize o uso de matéria prima sem comprometer os limites 

impostos pela norma. 

4.3) EXPERIMENTOS REALIZADOS 

Foram realizados 10 (dez) experimentos. No primeiro utilizaram-se os 

parâmetros estabelecidos pelo projeto inicial, isto é, passo de 100mm e diâmetro do 

PARÂMETROS

100 mm 180 mm

-

Passo

Diâmetro do Fio 3,02 mm -

100 mm

Mínimo Nominal Máximo

VALORES

Resistência elétrica (Ohm/Km) 0600 Ohm/Km 0,608 Ohm/Km 0,640 Ohm/Km

8,10 mm

- 100 u -Massa do condutor (g/m)

Diâmetro do Condutor 7,85 mm 8,10 mm
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condutor de 8,10mm, para verificar se o cabo fabricado atende as especificações da norma 

e definir qual sua massa por metro. Note que apesar da massa por metro ter sido 

estabelecida experimentalmente, por questões de sigilo, arbitrou-se um valor de 100 

unidades. 

Em seguida foram realizados 3 (três) experimentos mantendo o diâmetro do cabo 

em 8,10mm e variando do passo para 120mm, 140mm e 160mm, com objetivo de 

verificar influência do passo na massa e na resistência elétrica do cabo. 

A seguir, foram realizados 2 (dois) experimentos mantendo o passo em 100mm 

e variando o diâmetro do cabo para 8,05mm e 8,00mm, com objetivo de verificar como 

o diâmetro do cabo influencia a massa e a resistência elétrica. 

Finalmente, foram realizados 4 (quatro) experimentos, combinando os valores 

obtidos nos experimentos anteriores para definir o melhor passo e o melhor diâmetro para 

a fabricação do cabo e determinar qual foi ganho final de matéria prima. 

4.4) PROCEDIMENTO UTILIZADO PARA MEDIR A MASSA E A RESISTÊNCIA 

DO CABO. 

Uma vez fabricado, é necessário medir a massa e a resistência do cabo. Para 

medir a massa foi utilizada uma balança LB 0337 fabricada pela Adventure. A figura 

26 mostra a balança utilizada. Esta balança trabalha na faixa de 0,5 g até 3100 g com 

precisão de 0,01 g. No processo de medição foi utilizado um pedaço de cabo com 1000 

mm de comprimento. 

 

Figura 26 – Balança para pesagem do condutor 

Fonte: Autor 
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Para medir a resistência elétrica do cabo fabricado foi utlizado o aparelho LB 

0190, digital, fabricado pela Microhmmeter, como indica a figura 27. Ele opera numa 

faixa de 0,005 ohm/km até 10,000 ohm/km com precisão de 0,001 ohm/km. No processo 

de medição utilizou-se. 

 

Figura 27 – Ohmímetro para medição da resistência elétrica 

Fonte: Autor 

O processo de medição do condutor consiste na retirada de 1 metro de amostra 

para esticá-la na ponte capaz de medir a resistência elétrica. A partir disso o aparelho 

digital é ligado e a resistência elétrica é informada. A resistência elétrica deve ser medida 

a 20 (vinte) graus Celsius. Caso a amostra ainda esteja em temperatura elevada, evento 

comum, deve-se esperar a temperatura estabilizar para vinte graus celsius. 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS , 2003) 
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5) RESULTADOS 

5.1) PRIMEIRO EXPERIMENTO UTILIZANDO OS PARÂMETROS DO PROJETO 

INICIAL 

Utilizando as condições iniciais do projeto chegou-se aos resultados 

apresentados na tabela 3. 

 

Dimensão 

Diâmetro 

do fio 

(mm) 

Número 

de fios 
Construção 

Passo 

(mm) 

Diâmetro 

do 

condutor 

(mm) 

Peso  

(u) 

Resistência 

(Ohm/Km) 

50 mm² 3,02 mm 7 1 +6 
100 

mm 
8,10 mm 100 u 

0,608 

Ohm/km 

 

Tabela 3 – Condições iniciais do projeto 

Fonte: Autor 

5.2) ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO PASSO NA MASSA E NA RESISTÊNCIA 

ELÉTRICA 

Foram realizados 3 (três) experimentos para avaliar a influência do passo na 

massa e na resistência elétrica do cabo. 

5.2.1) Segundo experimento 

Neste experimento adotou-se um passo de 120mm chegando aos resultados 

mostrados na tabela 4 

 

Dimensão 

Diâmetro 

do fio 

(mm) 

Número 

de fios 
Construção 

Passo 

(mm) 

Diâmetro 

do 

condutor 

(mm) 

Peso  

(u) 

Resistência 

(Ohm/Km) 

50 mm² 3,02 mm 7 1 +6 
120 

mm 
8,10  mm 

97,02    

u 

0,618 

Ohm/km 

 

Tabela 4 – Alteração para o passo de 120 mm 

Fonte: Autor 
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Observe que o peso diminuiu para 97,02 u, uma queda de 2,98%, enquanto a resistência 

aumentou para 0,618 ohm/km, um aumento de 1,64%, mas ainda abaixo da resistência 

máxima de 0,640 ohm/km. 

5.2.3) Terceiro Experimento 

Neste experimento adotou-se um passo de 140mm chegando aos resultados 

mostrados na tabela 5 

Dimensão 

Diâmetro 

do fio 

(mm) 

Número 

de fios 
Construção 

Passo 

(mm) 

Diâmetro 

do 

condutor 

(mm) 

Peso  

(u) 

Resistência 

(Ohm/Km) 

50 mm² 3,02 mm 7 1 +6 
140 

mm 
8,10 mm 

94,09 

u 

0,626 

Ohm/km 

 

Tabela 5 – Alteração para o passo de 140 mm 

Fonte: Autor 

Observe que o peso diminuiu para 94,09 u, uma queda de 5,91%, enquanto a resistência 

aumentou para 0,626 ohm/km, um aumento de 2,96%, mas ainda abaixo da resistência 

máxima de 0,640 ohm/km. 

5.2.4) Quarto Experimento 

Neste experimento adotou-se um passo de 160mm chegando aos resultados 

mostrados na tabela 6. 

Dimensão 

Diâmetro 

do fio 

(mm) 

Número 

de fios 
Construção 

Passo 

(mm) 

Diâmetro 

do 

condutor 

(mm) 

Peso  

(u) 

Resistência 

(Ohm/Km) 

50 mm² 3,02 mm 7 1 +6 
160 

mm 
8,10 mm 

91,26 

u 

0,636 

Ohm/Km 

 

Tabela 6 – Alteração para o passo de 160 mm 

Fonte: Autor 

Observe que o peso diminuiu para 91,26 u, uma queda de 8,74%, enquanto a resistência 

aumentou para 0,636 ohm/km, um aumento de 4,6%, mas ainda abaixo da resistência 

máxima de 0,640 ohm/km. 
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Entretanto, nesse experimento o condutor elétrico apresentou espaçamento entre 

os fios da coroa de 6 fios, como pode ser visto na figura 28. 

 

 

Figura 28 – Abertura do cabo com passo de 160 mm 

Fonte: Autor 

Sendo assim, o passo de 160 mm não é tecnicamente viável e o passo máximo é 

de 140 mm. 

5.3) ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO DIÂMENTRO NA MASSA E NA 

RESISTÊNCIA ELÉTRICA 

Foram realizados 2 (dois) experimentos para avaliar a influência do diâmetro na 

massa e na resistência elétrica do cabo. 

5.3.1) Quinto Experimento 

Neste experimento adotou-se um diâmetro de 8,05 mm chegando aos resultados 

mostrados na tabela 7.  
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Dimensão 

Diâmetro 

do fio 

(mm) 

Número 

de fios 
Construção 

Passo 

(mm) 

Diâmetro 

do 

condutor 

(mm) 

Peso  

(u) 

Resistência 

(Ohm/Km) 

50 mm² 3,02 mm 7 1 +6 
100 

mm 
8,05 mm 

98,5 

u 

0,615 

Ohm/km 

 

Tabela 7 – Alteração para o diâmetro de 8,05 mm 

Fonte: Autor 

Observe que o peso diminuiu para 98,50 u, uma queda de 1,50%, enquanto a 

resistência aumentou para 0,615 ohm/km, um aumento de 1,15%, mas ainda abaixo da 

resistência máxima de 0,640 ohm/km. 

A figura 29 mostra a montagem com a fieira 8,05mm. 

 

Figura 29- Fieira 8,05 mm 

Fonte: Autor 

Como não houve qualquer problema no passamento dos fios, ou seja, nenhum 

deles rompeu, foi realizado novo experimento com uma fieira de compactação, com 

diâmetro menor. 

5.3.2) Sexto Experimento 

Neste experimento adotou-se um diâmetro de 8,00 mm chegando aos resultados 

mostrados na tabela 8. 
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Dimensão 

Diâmetro 

do fio 

(mm) 

Número 

de fios 
Construção 

Passo 

(mm) 

Diâmetro 

do 

condutor 

(mm) 

Peso  

(u) 

Resistência 

(Ohm/Km) 

50 mm² 3,02 mm 7 1 +6 
100 

mm 
8,00 mm 

97,12 

u 

0,623 

Ohm/km 

 

Tabela 8 – Alteração para o diâmetro de 8,00 mm 

Fonte: Autor 

Observe que o peso diminuiu para 97,12 u, uma queda de 2,88%, enquanto a 

resistência aumentou para 0,623 ohm/km, um aumento de 2,47%, mas ainda abaixo da 

resistência máxima de 0,640 ohm/km. 

A montagem com a fieira 8,00 mm está ilustrada na figura 30. 

 

Figura 30 – Passamentos dos fios com fieira de 8,00 mm 

Fonte: Autor 

Como o valor de resistência está entre os limites especificados por norma e não 

houve qualquer rompimento no passamento do fio, deu-se sequência ao processo, 

utilizando uma fieira menor: 7,90 mm. 

Entretanto, com este novo diâmetro houve o rompimento total dos fios, como 

pode ser visto na figura 31. 
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Figura 31 – Rompimentos dos fios com fieira de compactação de 7,90 mm 

Fonte: Autor 

Portanto, essa fieira não será considerada para a sequência do projeto, devido ao 

insucesso dessa fase. Assim, a fieira que apresentou os melhores valores foi a 8,00 mm, 

já que houve uma redução de massa e a resistência elétrica ficou entre os valores  

5.4) OTIMIZAÇÃO FINAL  

Finalmente, foram realizadas 4 (quatro) experimentos combinando os passos e 

diâmetro estabelecidos nos experimentos anteriores com objetivo de encontrar a 

combinação que minimiza a massa do cabo. 

5.4.1) Sétimo Experimento 

Neste experimento adotou-se um passo de 120mm e um diâmetro de 8,05 mm 

chegando aos resultados mostrados na tabela 9.  

Dimensão 

Diâmetro 

do fio 

(mm) 

Número 

de fios 
Construção 

Passo 

(mm) 

Diâmetro 

do 

condutor 

(mm) 

Peso  

(u) 

Resistência 

(Ohm/Km) 

50 mm² 3,02 mm 7 1 +6 
120 

mm 
8,05 mm 

94,30

u 

0,6251 

Ohm/km 

 

Tabela 9 – Alteração para passo de 120 mm e diâmetro de 8,05 mm 

Fonte: Autor 
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Observe que o peso diminuiu para 94,30 u, uma queda de 5,70%, enquanto a 

resistência aumentou para 0,6251 ohm/km, um aumento de 2,81 %, mas ainda abaixo da 

resistência máxima de 0,640 ohm/km. 

5.4.2) Oitavo Experimento 

Neste experimento adotou-se um passo de 120mm e um diâmetro de 8,00mm 

chegando aos resultados mostrados na tabela 10 

Dimensão 

Diâmetro 

do fio 

(mm) 

Número 

de fios 
Construção 

Passo 

(mm) 

Diâmetro 

do 

condutor 

(mm) 

Peso  

(u) 

Resistência 

(Ohm/Km) 

50 mm² 3,02 mm 7 1 +6 
120 

mm 
8,00 mm 

92,89 

u 

0,6326 

Ohm/km 

 

Tabela 10 – Alteração para passo de 120 mm e diâmetro de 8,00mm 

Fonte: Autor 

Observe que o peso diminuiu para 92,89 u, uma queda de 7,11%, enquanto a resistência 

aumentou para 0,6326 ohm/km, um aumento de 4,06%, mas ainda abaixo da resistência 

máxima de 0,640 ohm/km. 

5.4.3) Nono Experimento 

Neste experimento adotou-se um passo de 140 mm e um diâmetro de 8,05 mm 

chegando aos resultados mostrados na tabela 11. 

Dimensão 

Diâmetro 

do fio 

(mm) 

Número 

de fios 
Construção 

Passo 

(mm) 

Diâmetro 

do 

condutor 

(mm) 

Peso  

(u) 

Resistência 

(Ohm/Km) 

50 mm² 3,02 mm 7 1 +6 
140 

mm 
8,05 mm 

92,67 

u 

0,6351 

Ohm/km 

 

Tabela 11- Alteração para passo de 140 mm e diâmetro de 8,05 mm 

Fonte: Autor 

Observe que o peso diminuiu para 92,67 u, uma queda de 7,33%, enquanto a resistência 

aumentou para 0,6351 ohm/km, um aumento de 4,45%, mas ainda abaixo da resistência 

máxima de 0,640 ohm/km. 



57 

 

5.4.4) Décimo Experimento 

Neste experimento adotou-se um passo de 140 mm e um diâmetro de 8,05 mm 

chegando aos resultados mostrados na tabela 12 

Dimensão 

Diâmetro 

do fio 

(mm) 

Número 

de fios 
Construção 

Passo 

(mm) 

Diâmetro 

do 

condutor 

(mm) 

Peso  

(u) 

Resistência 

(Ohm/Km) 

50 mm² 3,02 mm 7 1 +6 
140 

mm 

8,00 

mm 

91,27 

u 

0,6427 

Ohm/km 

 

Tabela 12 – Alteração para passo de 140 mm e diâmetro de 8,05 mm 

Fonte: Autor 

Observe que o peso diminuiu para 91,27 u, uma queda de 8,73%. Entretanto, a resistência 

aumentou para 0,6427 ohm/km, valor acima da resistência máxima de 0,640 ohm/km. 

5.5) RESULTADO FINAL 

Com os experimentos realizados pode-se verificar como o passo e o diâmetro do 

cabo influenciam seu peso e sua resistência elétrica, resultado sinalizado no estudo teórico 

apresentado. 

O melhor resultado obtido foi o resultado do nono experimento, quando foram 

utilizados um passo de 140 mm e um diâmetro de 8,05mm, resultando em um cabo 

elétrico com massa de 92,64 unidades, um ganho de 7,36% e uma resistência elétrica de 

0,6351 ohm/km, uma variação de 4,51% para cima, mas ainda inferior ao valor máximo 

de 0,640 ohm/km estabelecido pela norma.  

A figura 32 mostra o condutor, ainda na máquina tensionado. Pelo fato de não 

apresentar qualquer abertura e o valor da resistência elétrica estar dentro do limite 

estipulado para ele, esse é o condutor padrão. 
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Figura 32 – Condutor final tensionado 

Fonte: Autor 

A figura 33 mostra o condutor ainda no carretel, com metragem 5000 metros em 

bobina de ferro.  mm2 

 

Figura 33 – Condutor final em carretel pronto para a próxima fase 

Fonte: Autor 

 

O gráfico a seguir apresenta a influência do passo de encordoamento na massa 

do condutor e na resistência elétrica com base nos dez experimentos obtidos por esse 

trabalho 
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Gráfico 1 – Influência do Passo de Encordoamento na otimização 

Fonte: Autor 

 

Em seguida é apresentado a influência do diâmetro na otimização dos condutores 

elétricos, também obtido de forma experimental.  

 

Gráfico 2 – Influência do diâmetro na otimização de condutores 

Fonte: Autor 
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6) CONCLUSÃO 

Com o aumento da competividade das empresas que fabricam cabos elétricos, é 

constante a necessidade de buscar novos processos e métodos de fabricação que barateiem 

o custo final dos produtos, Neste trabalho foi proposto um experimento com objetivo de 

minimizar o uso de matéria prima na fabricação de um cabo elétrico FIPEX TR de 

15kVA, mantendo sua resistência elétrica dentro dos parâmetros estabelecidos pela 

Norma. 

Para isto, foi apresentado um estudo teórico que relaciona a massa e a resistência 

elétrica de um cabo elétrico ao seu diâmetro e passo e, tomando por base este estudo, 

foram realizados experimentos com objetivo de validar esta relação e encontrar o melhor 

arranjo destes parâmetros considerando-se um projeto básico e as restrições impostas 

pelos processos de fabricação. 

Como resultado final, obteve-se a redução de 7,36% no uso de matéria prima, 

com aumento de 4,51% na sua resistência elétrica. Apesar deste aumento na resistência 

elétrica do cabo fabricado, ela permaneceu dentro dos parâmetros estabelecidos pela 

Norma. 

Recomenda-se, para futuros trabalhos, verificar experimentalmente a validade 

do processo proposto aplicando-o a cabos elétricos diferentes do utilizado neste trabalho. 

Também é recomendável realizar novos experimentos utilizando maquinário que permita 

fabricar cabos elétricos com passos e diâmetros intermediários aos utilizados neste 

trabalho, diminuindo as restrições de fabricação encontradas neste trabalho. 
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