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RESUMO 

 

As dimensões continentais do Brasil e a distância das unidades geradoras de energia 

(geralmente hidrelétricas) dos centros consumidores são fatores que elevam a importância das 

redes de distribuição, já que uma falha inesperada por fadiga nos cabos condutores pode atingir 

dezenas de milhões de consumidores envolvendo, portanto, custos altíssimos. Para estimar a 

vida remanescente dos cabos dessas linhas são necessários laboratórios sofisticados e longos 

ensaios para obtenção de curvas S-N com o mesmo nível de tensão média aplicado no campo. 

Assim, torna-se desejável um modelo capaz de prever a resistência à fadiga de cabos condutores 

com eficácia, simplificando a necessidade de ensaios e os custos, além, claro, dos riscos de 

blackout. Nesse sentido, este estudo busca desenvolver arquiteturas de Redes Neurais 

Artificiais (RNAs) capazes de estimar a resistência à fadiga de cabos condutores de alumínio, 

através da variação de parâmetros estruturais dos cabos como, o peso específico (W), o módulo 

de rigidez à flexão (EI) e a constante K de Poffenberger-Swart, levando em consideração a 

tensão média (carga de esticamento) e o número de ciclos a que os cabos são submetidos. O 

treinamento e validação das RNAs foram feitos através de um conjunto de dados obtidos a partir 

de ensaios de fadiga realizados no laboratório de cabos do Grupo de Fadiga, Fratura e Materiais 

(GFFM) da Universidade de Brasília (UnB) para diferentes tipos de cabos de ligas de alumínio. 

Através das RNAs são construídos diagramas de vida constante para essa família de cabos, 

sendo possível realizar uma comparação dos resultados obtidos experimentalmente e os obtidos 

pela RNAs através do erro médio quadrático. Os resultados obtidos pelas RNAs se mostraram 

adequados, baseados principalmente no baixo erro médio quadrático obtido para as diferentes 

arquiteturas de rede treinadas e validadas e nas curvas de vida constante geradas, atestando, 

assim, a boa generalização da resistência à fadiga dos cabos condutores de alumínio analisados.  

 

Palavras-chave: Redes neurais artificiais, cabos condutores de alumínio, fadiga em cabos, 

tensão média, diagramas de vida constante, Poffenberger-Swart.   



  

ABSTRACT 

 

The Brazil continental dimensions and distance from the power generating units (usually 

hydroelectric) of the consumers centers are factors that raise the importance of the distribution 

lines, since an unexpected failure due to fatigue at the conducting cables, can reach tens of 

millions of consumers involving therefore, very high costs. In order to estimate the remaining 

cable fatigue life of these transmission lines, sophisticated laboratories and long tests are 

necessary to obtain S-N curves with the same level of mean stress applied in the field. Thus, it 

becomes desirable a model capable of predicting the resistance to fatigue of conductive cable 

effectively, simplifying the need for testing and the costs, in addition, of course, the risks of 

blackout. At this way, this study seeks to create Artificial Neural Networks (ANNs) 

architectures capable of estimating the fatigue strength of aluminum conducting cables. By 

varying the cable’s structural parameters such as the linear weight (W), the flexural stiffness 

module (EI) and the Poffenberger-Swart constant (K), taking into account the mean stress 

(stretching load) and the number of cycles to which the cables are subjected. The training and 

testing of the ANNs were made through a set of data obtained from fatigue tests carried out in 

the cable laboratory of the Fatigue, Fracture and Materials Group (GFFM) of the Federal 

University of Brasília (UnB) for different types of aluminum alloys cable. ANNs will be used 

to construct constant life diagrams for this family of cables, and compare the results obtained 

experimentally and by ANNs using the root mean square (RMS). The results obtained by the 

ANNs proved to be adequate, based mainly on the low RMS values obtained for the different 

ANN architectures and on the plotted constant life curves, thus attesting to the good 

generalization of the fatigue resistance for the aluminum conductor cables analyzed. 

 

Keywords: Artificial neural network, aluminum alloys conductor cables, fatigue in cables, 

mean stress, constant life diagrams and poffenberger-swart. 
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1 INTRODUÇÃO, OBJETIVOS, ESTADO DA ARTE E CONTRIBUIÇÕES 

CIENTÍFICAS 

 

 

1.1 Introdução 

 

As linhas de transmissão de energia elétrica devem criar uma malha suficientemente 

capaz de distribuir a energia até os consumidores finais. O início da transmissão de energia 

começa em hidroelétricas ou termoelétricas, passando pelas torres de transmissão, com cabos 

de transmissão que se estendem por milhares de quilômetros até as subestações de transmissão. 

O Brasil, por exemplo, tem mais de 100 mil quilômetros de linhas de transmissão (ABRADEE, 

2019), tornando-se um desafio prever e supervisionar o funcionamento de todo este sistema, 

sem erros ou falhas, uma vez que as linhas de transmissão estão sob cargas cíclicas devido à 

ação dos ventos, podendo essas ocasionar a quebra de fios (diminuindo sua eficiência) ou 

mesmo uma ruptura total do cabo. 

Além das cargas cíclicas, que podem ser representadas por uma tensão alternada (a), 

resultado da ação dos ventos, os cabos condutores de energia elétrica estão submetidos a 

carregamentos estáticos, gerados pela carga esticamento que possuem a função estrutural de 

manter o cabo rígido e quanto maior este esticamento, menor será a catenária entre as 

extremidades de um poste, diminuindo o tamanho do cabo utilizado e, consequentemente, os 

custos. Porém, o aumento da carga de esticamento possui o inconveniente de diminuir a vida 

útil do cabo, já que aumenta a tensão média (m) do mesmo e isso acaba diminuindo os valores 

de carregamento alternado aceitáveis que o mesmo pode ser solicitado. Neste sentido, Fadel et 

al. (2012) apresentaram resultados experimentais da influência da tensão média de esticamento 

na vida em fadiga do condutor IBIS 397,5 MCM na qual verificaram que, ao aumentar a carga 

de esticamento de 20% para 30% da carga máxima de tração do cabo, reduziu-se em até 50% a 

vida útil do condutor. Assim, é importante que a cada novo projeto de cabos seja feito um estudo 

do comportamento à fadiga destes, no intuito de conhecer o seu comportamento ao longo de 

sua vida útil e, ainda, o valor operacional de sua carga de esticamento para informação no 

manual do usuário.  

O motivo do aumento da carga de esticamento diminuir a resistência à fadiga está 

associado, entre outras coisas, à mesma gerar uma maior pressão de contato entre os fios, 

acelerando o processo de fretting, e permitindo o processo de nucleação de trincas. O processo 

de fretting ocorre de forma mais intensa na camada externa (ARAÚJO et al., 2017; ROSSINO 
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et al., 2009; ZHOU et al., 1995). Esses efeitos são potencializados próximos aos grampos de 

suspensão, que são pontos de restrição de movimento, utilizados para fixar os cabos nas torres, 

fazendo com que, ao longo do uso, ocorra quebra de fios devido à fadiga, aumentando a 

resistividade elétrica, diminuindo a eficiência energética e, em casos extremos, levando a falhas 

catastróficas.  

Devido à importância da análise de tensões no cabo, uma metodologia para a obtenção 

desses valores foi iniciada por Tebo, em 1941, e concluída por Poffenberger-Swart em 1965, 

na qual os autores desenvolveram um método analítico-experimental para a medição das 

deformações e tensões atuantes no cabo. Nessa metodologia, obteve-se a equação da linha 

elástica do cabo, e, para uma distância de 3.5” (89 mm) medida a partir do último ponto de 

contato (UPC) entre o cabo e o grampo de suspensão, relacionaram o deslocamento vertical do 

cabo em relação ao eixo horizontal (YB) com a sua tensão, utilizando, para isso, uma constante 

K que possui as principais características do cabo, tais como: módulo de elasticidade dos fios 

(E), momento de inércia de área (I), carga de esticamento (H) e diâmetro dos fios (d). Ao longo 

dos anos, o equacionamento proposto por Poffenberger-Swart (P-S) tem sido elemento de 

comparação, com sucesso, em diversos estudos experimentais que buscam avaliar à fadiga por 

fretting em cabos condutores (AZEVEDO et al., 2009; FADEL et al., 2012; KALOMBO et al., 

(a) e (b) 2015; KALOMBO et al., 2017; ROSSINO et al., 2009) se estendendo, inclusive, na 

análise de vida. 

Considerando os parâmetros que influenciam a vida à fadiga de um cabo, o objetivo 

desta tese é tentar obter um modelo matemático que possua a capacidade de prever não somente 

o comportamento de um cabo, mas o comportamento de uma família de cabos, de modo a ser 

possível saber, com alguma precisão, qual a vida de um cabo antes do mesmo ser fabricado, 

desde que ele possua características similares a outros já conhecidos da literatura, avaliando 

também qual a melhor opção de escolha para uma aplicação específica. Para atingir este 

objetivo, inicialmente se deve conhecer quais fatores podem influenciar no comportamento à 

fadiga do cabo.  

De acordo com as diferentes configurações de cabos oferecidas pelos fabricantes, sabe-

se que o peso específico (W), tensão última do cabo (ult), diâmetro dos fios (d), módulo de 

elasticidade dos fios (E) e o momento de inércia de área (I) (na qual estes dois últimos 

normalmente são avaliados em conjunto EI, nomeados como a rigidez à flexão do cabo) podem 

influenciar na resistência à fadiga dos cabos (PAPAILIOU, 1995; PAPAILIOU, 1997; 

PESTANA et al., 2018; PESTANA et al., 2020). Porém, realizar ensaios considerando a 
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variação de todos esses fatores em uma ampla faixa de valores para avaliar a sua influência no 

comportamento à fadiga seria muito dispendioso, inviabilizando sua aplicação. 

Pensando desse modo, um caminho que pode ser seguido é a utilização de arquiteturas 

de Redes Neurais Artificiais (RNAs) que represente um modelo matemático para o problema, 

já que, além de outras funções, estas são aproximadoras de função universal (HAYKIN, 2001). 

Para tanto, é importante conhecer os fatores que influenciam no comportamento à fadiga do 

material (entradas) e o que se deseja modelar (saída), sendo também importante possuir uma 

base de dados adequada para o treinamento da RNA.  

Fazendo uma revisão da literatura, verifica-se que existem diversos estudos com RNAs, 

que tentaram analisar o comportamento à fadiga dos materiais, desde o grupo dos metais até os 

compósitos (BELÍSIO, 2012; DINIZ et al., 2016; DINIZ et al., 2020; FREIRE JR. et al., 2005; 

PUJOL et al., 2011; UYGUR et al., 2014; VASSILOPOULOS et al., 2007). Por exemplo, 

trabalhos como os de Pestana et al. (2018) e Pestana et al. (2020) fizeram esse estudo para casos 

particulares, em um deles para um cabo com alma de aço (IBIS-397,5 MCM) e no outro em um 

cabo com alma de alumínio (CAL 1055 MCM). 

Assim, o intuito deste trabalho é criar diferentes arquiteturas de RNAs capazes de 

estimar o comportamento à fadiga de uma família de cabos condutores de alumínio, utilizando 

como variáveis de entrada o peso específico (W), o módulo de rigidez à flexão (EI) e a constante 

K da equação de Poffenberger-Swart (P-S), em que o peso específico (W) e o módulo de rigidez 

à flexão (EI) são parâmetros de fabricação dos cabos que influenciam na sua vida útil. Por 

exemplo, o módulo de rigidez à flexão (EI) já foi objeto de estudo, através de equações teóricas, 

como um parâmetro influenciador na resistência à fadiga dos cabos (PAPAILIOU, 1997). Já a 

constante K da equação de Poffenberger-Swart (P-S) engloba em seu equacionamento tanto os 

parâmetros de fabricação (EI, número de fios, diâmetro dos fios) quanto os parâmetros de 

carregamento (tensão média) dos cabos, determinantes na vida útil desses, permitindo, assim, 

uma menor dimensionalidade do problema ao utilizá-lo como variável de entrada em uma Rede 

Neural Artificial (RNA). 

Dessa forma, o sucesso de um modelo matemático obtido pela RNA tornaria possível 

uma previsão da vida útil à fadiga dos cabos de liga de alumínio bastante utilizados nas redes 

de transmissão, baseado principalmente em parâmetros de carregamento e de fabricação dos 

cabos. Assim procedendo, ajudaria os fabricantes desses, tanto no desenvolvimento de novos 

cabos com maior vida útil, como na melhora dos cabos já existentes, através de testes com 

diferentes especificações de fabricação, sem a necessidade de custosos ensaios laboratoriais. 

Além disso, permitiria que as companhias de energia tivessem informações sobre a vida útil 
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desses cabos antes da instalação e para posteriores manutenções, minimizando os riscos de 

rompimento. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo principal dessa tese é desenvolver um modelo matemático baseado em 

RNAs, capaz de estimar o comportamento à fadiga de uma família de cabos condutores de ligas 

de alumínio, gerando diagramas de vida constante, que permitam extrapolar a vida útil para 

outros cabos utilizados nas redes de transmissão de energia.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Além do objetivo geral, podemos citar como objetivos específicos deste trabalho: 

 Construir diagramas de vida constante com as curvas 105, 106, 107 e 108 ciclos; 

 Avaliar a capacidade de generalização durante o treino e validação das RNAs através 

de parâmetros como o erro médio quadrático (EMQ); 

 Avaliar a interferência dos parâmetros de fabricação dos cabos como o peso linear 

específico (W), diâmetro dos fios (d) e número de fios (n) na sua vida útil; 

 Avaliar a influência do módulo de rigidez à flexão (EI) na vida útil dos cabos; 

 Avaliar as diferentes arquiteturas neurais quanto ao número de entradas, buscando 

obter a melhor estrutura para a previsão do comportamento à fadiga dos cabos 

condutores; 

 Desenvolver uma arquitetura utilizando a constante K do equacionamento de 

Poffenberger-Swart, como variável de entrada da RNA. 
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1.3 Estado da arte 

 

1.3.1 Fadiga em cabos 

 

Desde o século passado, a fadiga em cabos condutores de energia elétrica causada 

principalmente pela ação dos ventos, vem sendo estudada com as primeiras falhas sendo 

reportadas por Stockbrige (1925), Varney (1926) e Nefzger (1933). Assim, em 1953, o 

subcomitê SC6 da CIGRÉ (Conseil International des Grands Réseaux Electriques) foi criado 

para investigar as causas dos danos em linhas de transmissão como consequência das vibrações 

eólicas.  

Baseado nas conclusões da CIGRÉ, Zetterholm (1960) publicou um relatório que 

definia a EDS (Every Day Stress) como um parâmetro de projeto de linhas de transmissão, 

sendo essa correspondente à maior carga de tração (carga de esticamento) à qual um condutor 

pode ser submetido em uma determinada temperatura média anual, definida a partir de um valor 

percentual da carga de ruptura à tração do condutor. No entanto, esse critério mostrou-se 

insatisfatório, uma vez que um grande número de condutores apresentava falha mesmo dentro 

das especificações recomendadas (CIGRÉ, 2005), o que fez com que novos critérios fossem 

propostos. Assim, em 1966, o IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

padronizou as medições de vibrações nos condutores, a partir da equação de Poffenberger-

Swart (1965), que correlaciona tensão nominal na zona da falha ao deslocamento sofrido pelo 

cabo a uma distância de 3,5” (89 mm) do último ponto de contato entre o cabo e o grampo de 

suspensão. Associada ao uso de curvas S-N, essa metodologia é a mais empregada atualmente 

para a análise do projeto de linhas de transmissão (FADEL, 2010) e será utilizada no 

desenvolvimento dos modelos desta tese. 

Nessa linha de raciocínio, por meio de ensaios experimentais, Frickle e Rawlins (1968) 

verificaram um desgaste superficial provocado pelo atrito interno entre fios e ferragens (grampo 

de suspensão, esferas sinalizadoras, amortecedores e espaçadores), resultado do contato 

associado ao movimento relativo de pequena amplitude (fadiga por fretting). Esse fenômeno 

foi reconhecido como um fator de aceleração da falha, já que a iniciação de trincas ocorria 

sempre nas marcas de microdeslizamentos nesses pontos de contato. Em uma publicação, a 

CIGRÉ (1979) fez recomendações para a análise da resistência à fadiga de cabos condutores 

em linhas de transmissão e, através de gráficos, mostrou que a resistência à fadiga em metais 

sob condições de fretting era substancialmente reduzida com relação à condição sem fretting. 
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E ainda, a CIGRÉ (1985) afirmou que, nos pontos de contato entre o cabo e as ferragens, as 

tensões são maximizadas e, com a presença do fretting, as rupturas dos fios ocorrem mais 

facilmente. Nessa direção, Preston et al. (1986) mostrou que os fios rompiam na região de 

contato do cabo com o grampo, onde o desgaste por fretting estava sempre presente.   

Buscando avaliar as condições de tensões sofridas pelos cabos no campo, novas 

metodologias para a execução de testes em laboratórios foram implementadas (GOPALAN, 

1993; ZHOU et al., 1995). Apesar de não terem sido adotados como regra de projeto, devido à 

complexidade do problema, modelos analíticos capazes de analisar as tensões nos cabos foram 

criados, como os de Papailiou (1995; 1997), Dastous (2005) e Hong et al. (2005). Em 1999, a 

CIGRÉ incluiu em seus relatórios o conceito H/W, desenvolvido por Claren (1978) e que 

determina as tensões em cabos condutores, baseado não apenas na EDS, mas também no 

tamanho do vão e no peso do condutor para definir a catenária. Esse modelo foi abordado por 

Barret e Motlis (2001) e Kalombo et al. (2015). Diversos estudos (AZEVEDO et al., 2009; 

FADEL et al., 2012; HENRIQUE, 2006; KALOMBO, 2015) avançados de fadiga por fretting 

citados nesta tese foram desenvolvidos por pesquisadores da Universidade de Brasília. O 

laboratórios do Grupo de Fadiga, Fratura e Materiais (GFFM) da UnB utiliza uma bancada 

moderna de ensaios mecânicos à fadiga de cabos condutores, que garante um minuncioso 

controle na execução dos testes.    

Há, na literatura, outras metodologias utilizadas para estimar a resistência à fadiga de 

cabos condutores a partir do desgaste por fretting. Por exemplo, o método dos elementos finitos 

tem sido utilizados para prever a vida útil dos cabos. Nessa perspectiva, Cruzado et al. (2013) 

desenvolveram uma metodologia inicial utilizando elementos finitos para avaliar o efeito do 

desgaste por fretting na redução da vida útil dos fios de cabos de aço, através da avaliação das 

tensões multiaxiais de contato induzidas pelas iterações de atrito e mudanças das geometrias de 

contato devido ao desgaste. Para esse fim, utilizaram o modelo de fadiga multiaxial de Smith 

Watson e Topper (SWT) em conjunto com um modelo próprio de acúmulo de dano no material 

(CRUZADO et al., 2012).  A simulação da perda de material devido ao desgaste foi introduzida 

nas análises através da aplicação da lei de Archard em conjunto com uma técnica de 

remalhamento. Recentemente, Frigerio et al. (2016) propuseram investigar o comportamento 

da força-alongamento axial de um condutor de liga de alumínio (CAL), trançado com quatro 

camadas e que são aplicadas em linhas aéreas de alta tensão, através de uma modelagem de 

elementos finitos 3D. A análise é feita com base na resposta tensão-deformação medida para 

fios individuais do cabo. O objetivo do modelo é reproduzir os complexos mecanismos de 

deformação e não linearidades associadas com a forma helicoidal dos fios, suas interações de 
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contato e o estado de tensão residual do processo de manufatura. Por fim, Levesque et al. (2011) 

criaram um modelo com elementos finitos capaz de fornecer informações físicas, como a 

iniciação de fissuras causada pela vibração eólica, na região de contato entre os fios dos cabos 

condutores e o grampo de suspensão. Apesar do sucesso desses estudos na área da mecânica do 

contato utilizando métodos computacionais, o alto custo dessas análises ainda é um fator 

limitante.  

Portanto, apesar dos avanços na análise de fadiga dos cabos condutores, ainda há muitos 

aspectos que podem ser abordados, o que justifica a continuação de estudos nessa área. Nesse 

sentido, esta pesquisa busca contribuir com o avanço do conhecimento acerca da vida útil dos 

cabos condutores de energia.  

 

1.3.2 Redes Neurais Artificiais 

 

As Redes Neurais Artificiais (RNAs) são ferramentas eficientes na resolução de 

problemas complexos que envolvem tanto os aspectos estatísticos e computacionais como os 

dinâmicos e de otimização, modelando e avaliando uma grande quantidade de dados. 

A ideia principal das RNAs é emular o funcionamento do cérebro diretamente em um 

computador por meio de um conjunto de conexões entre os neurônios, conhecidas por pesos 

sinápticos (w), que estão dispostas em camadas organizadas. A partir de uma determinada 

“entrada”, diferentes estados podem ocorrer como consequência de mudanças nas conexões que 

podem ser inibidas ou ativadas, variando de acordo com a interação do sistema com o ambiente 

e com seus outros estados internos (BELÍSIO, 2012). 

A criação do primeiro modelo matemático utilizando neurônios, ocorrida no início dos 

anos 40, é creditada a McCulloch e Pitts (MCCULLOCH E PITTS, 1943 apud HAYKIN, 

2001). Esse modelo mostrou que, com um número razoável de neurônios e com o ajuste 

apropriado das conexões sinápticas, era possível modelar o comportamento de qualquer função 

simulável. Com esse artigo, vários pesquisadores de sua época foram influenciados a trabalhar 

com redes neurais, cujas pesquisas estavam relacionadas não só com neuroanatomia e 

psiquiatria, mas, principalmente, com a engenharia. Em 1949, houve avanço na área de RNAs 

com a teoria da aprendizagem (regra de Hebb) de Donald Hebb (apud FAUSETT, 1994), que 

ressaltava a importância de modificar os pesos de entrada dos neurônios para se obter melhores 

resultados no treinamento. 

Após mais de uma década dos estudos realizados por McCulloch e Pitts, uma nova 

abordagem do assunto foi desenvolvida por Rosenblatt (ROSENBLATT, 1958 apud HAYKIN, 
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2001), em que ele criou um método inovador de aprendizagem supervisionada chamado de 

perceptron (Teorema de Convergência do Perceptron). Essa aprendizagem utilizava valores 

contínuos na saída da rede, bem diferente do modelo proposto por McCulloch e Pitts, que 

utilizava uma saída binária de resultados (tudo ou nada) (KOVÁCS, 2002). Nesse período, 

muitos pesquisadores deram contribuições ao campo de redes neurais, como Widrow e Hoff 

(WIDROW E HOFF, 1960 apud HAYKIN, 2001) que, através do método do gradiente, 

minimizaram o erro na saída de um neurônio com resposta linear, criando o algoritmo LMS 

(Least Mean Square). Após esses trabalhos, acreditava-se que as RNAs poderiam modelar 

qualquer comportamento. No entanto, Minsky e Papert (MINSKY et al., 1969 apud HAYKIN, 

2001) demonstraram que existem limites para que os perceptrons de camada única possam 

calcular e, segundo os autores, não haveria razão para supor que uma versão de múltiplas 

camadas poderia superar estas limitações. 

Após a publicação de Minsky e Papert, muitos pesquisadores desistiram desse campo. 

No entanto, em 1986, o estudo das RNAs tomou novo impulso com o desenvolvimento do 

algoritmo de retropropagação (backpropagation) no treinamento de redes perceptrons de 

múltiplas camadas (RUMELHART et al. 1986). Pesquisas como essa solucionaram problemas 

no treinamento de redes multicamada, “desmistificando” os resultados que Minsky e Papert 

demonstravam como improváveis para redes multicamadas (FREIRE JÚNIOR, 2005). Isso 

permitiu um novo horizonte para a aplicação de RNAs em vários campos de atuação, como as 

neurociências, psicologia, matemática, física e engenharia. Atualmente, por exemplo, a 

engenharia é considerada um dos campos de estudo mais promissores de aplicação (HAYKIN, 

2001). 

Nos últimos anos, uma diversidade de trabalhos utilizando RNAs foi desenvolvida em 

diversas áreas da engenharia e ciências dos materiais. No setor automotivo e aeroespacial, 

RNAs foram usadas para auxiliar o mapeamento de processos que envolvem estimativas de 

variáveis de controle e parâmetros de projeto. Choi et al. (2006) recomendaram o uso de RNA 

na modelagem e estratégias de controle para veículos aéreos não tripulados. Na acústica, 

análises da propagação do som foram realizadas utilizando RNAs em ambientes sensíveis a 

barulhos externos e em projetos de salas de cinema (TOO et al., 2007). Na engenharia, Freire 

Jr. et al. (2005) aplicaram RNA para construir curvas de diagrama de vida constante utilizando, 

para isso, a arquitetura conhecida como Rede Perceptron Múltiplas Camadas (HAYKIN, 1999). 

Assim, ao treinar a RNA com três curvas S-N foi possível prever o comportamento à fadiga de 

um plástico reforçado com fibra de vidro. Como complemento a estas discussões, outras 

pesquisas serão abordadas no capítulo de RNAs. 



25 

 

  

Como visto, a literatura nos permite encontrar trabalhos utilizando RNAs para modelar 

comportamentos e materiais em uma grande variedade de áreas. O uso de RNAs para estimar o 

comportamento à fadiga de cabos condutores, ainda é bastante recente, como veremos adiante. 

No entanto, não há, na literatura, estudos que avaliem o comportamento à fadiga de uma família 

de cabos condutores de alumínio, levando em consideração os parâmetros de fabricação desses. 

Dessa forma, arquiteturas de RNAs com tais objetivos são bastante promissoras, tanto para os 

fabricantes dos cabos quanto para as companhias de energia, já que evitaria a necessidade de 

um vasto programa de ensaios experimentais que consome muito tempo e recursos.   

 

1.4 Contribuições científicas 

 

 As principais contribuições dessa tese no estado da arte de utilização de RNAs para 

prever o comportamento à fadiga de cabos condutores são listadas abaixo: 

 Desenvolver, treinar e validar diferentes arquiteturas de RNAs para prever o 

comportamento à fadiga dos cabos condutores de alumínio, a partir da variação dos 

seus parâmetros de construção; 

 Utilizar o parâmetro de Poffenberger-Swart, bastante considerado pela indústria, para 

criar uma arquitetura capaz de prever a vida útil dos cabos a partir de sua variação; 

 Avaliar a influência da tensão média (carga de esticamento) e tensão alternada 

(amplitude de tensão) na vida útil à fadiga dos cabos condutores de ligas de alumínio 

através das curvas geradas pela RNA; 

 Desenvolver diagramas de vida constante que permitam extrapolar o comportamento 

à fadiga para outras famílias de cabos de alumínio para diferentes ciclos, permitindo 

assim uma análise prévia dos cabos antes de sua fabricação, por parte dos fabricantes, 

e durante a instalação e manutenção, bem como das companhias de energia; 

 Otimizar e direcionar ensaios experimentais custosos e demorados que permitam 

avaliar a variação de todos esses parâmetros em uma ampla faixa de valores de modo 

a estimar a vida útil dos cabos. 
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2 FADIGA EM CABOS CONDUTORES 

 

O cabo condutor é considerado o elemento mais importante em uma linha de 

transmissão elétrica, realizando a função fundamental de transmitir energia. É importante 

observar que o custo dos condutores, associado ao material e a instalação, representa boa parte 

dos investimentos em linhas de transmissão (HENRIQUES, 2006). Além disso, condutores 

aéreos estão sujeitos a uma gama de condições mecânicas e ambientais extremas, de modo que 

estes elementos necessitam de grande atenção no projeto de sistemas de transmissão. 

As falhas por fadiga do condutor ocorrem nos pontos onde há restrição de movimento 

do mesmo, como, por exemplo, nos grampos de suspensão, amortecedores e espaçadores 

(CIGRÉ, 2005), conforme figura 2.1. Na contenção do movimento do condutor, há um pequeno 

escorregamento entre os fios aliado às forças de fricção provocando o fretting, tanto no contato 

fio com fio, como destes com os acessórios de montagem. A associação entre o carregamento 

cíclico, provocado pela oscilação do cabo tensionado sob ação do vento e o processo de fretting 

ao longo da vida do condutor, leva à iniciação e propagação de trincas, que, posteriormente, 

conduzem à falha do condutor, ou seja, ao rompimento dos fios. 

Dessa forma, um dos maiores desafios no projeto de linhas elétricas reside na previsão 

do comportamento vibratório do cabo, fator que influencia diretamente na vida em fadiga do 

elemento e limita alguns parâmetros do projeto, tais como a carga de esticamento e 

comprimento dos vãos entre as torres de transmissão (EPRI, 1979). 

 

Figura 2.1 - Acessórios utilizados em cabos condutores de energia: A) Grampo de suspensão; B) 

Amortecedor e C) Espaçador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Preformed Line Products (2013).  
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2.1 Efeito da Tensão Média na resistência à fadiga 

 

Nesta tese, a tensão média (m) foi um dos parâmetros de entrada das arquiteturas de 

RNA de maior relevância, uma vez que o efeito desta nos cabos condutores é bastante presente, 

já que estes operam sob a ação de cargas de esticamento que se relacionam diretamente com a 

força de contato entre os fios dos cabos e as estruturas de suporte, influenciando 

significativamente na severidade do fretting presente nesse processo de fadiga. 

Segundo Garcia (2012), grande parte das análises experimentais de resistência à fadiga 

observados na literatura foram determinadas para condições de ciclo alternado de tensões com 

m = 0 (max = mín). Nota-se, porém, que frequentemente podem ocorrer situações em que m 

 0 (max  mín) e a presença dessa componente possui efeito significativo no número de ciclos 

até a ocorrência de falha, acelerando ou retardando a propagação de trincas em função do tipo 

de carregamento, conforme pode ser visto na figura 2.2. 

Para uma dada amplitude de tensão, a vida de um componente mecânico é modificada 

em função do nível de tensão média, m, resultando em menores vidas quando sujeito à tração 

enquanto tensões compressivas aumentam o número de ciclos necessários à ocorrência de falha. 

Analogamente, para um número de ciclos (N) fixo, o valor do componente alternado dependerá 

do componente médio do ciclo de tensão, ou seja, para um aumento nos valores de tensão média, 

é necessária uma queda na amplitude de tensão (a), a fim de que se tenha a mesma vida 

(DOWLING, 2007).   

 

Figura 2.2 - Curvas S-N para a liga de alumínio 7075-T6 em ensaios de carregamento axial para 

diferentes valores de tensão média. 

 
Fonte: adaptado de Dowling (2007). 
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Curvas como essas da figura 2.2, ilustram muito bem o efeito da tensão média em termos 

de diagramas de fadiga para vida constante. Entretanto, elas consomem uma grande quantidade 

de corpos de prova durante os ensaios experimentais, gerando alto custo. Assim, quando 

resultados experimentais não estão disponíveis, diagramas generalizados (figura 2.3) podem ser 

utilizados para definir regiões nas quais componentes mecânicos podem operar sem a 

ocorrência de falha por fadiga após certo número de ciclos, ou seja, estabelecem zonas de 

projeto seguras. Se um ponto representativo do ciclo de tensões estiver localizado no interior 

destes diagramas, não haverá ruptura por fadiga. Consequentemente, ficando fora dos limites 

estabelecidos pelas curvas, haverá ruptura por fadiga. 

A análise dos efeitos da tensão média na vida em fadiga dos materiais tem sido objeto 

de estudos desde o final do século XIX. Gerber (1874), por exemplo, desenvolveu os primeiros 

estudos para estabelecer o efeito da tensão média no limite de fadiga dos materiais. Por seu 

turno, Goodman (1899) propôs utilizar a teoria dinâmica para determinar a carga máxima 

admissível em uma estrutura. Segundo essa teoria, as cargas variantes são equivalentes às 

aplicadas repentinamente e, de forma consequente, uma peça de material não irá romper com 

cargas repetidas, a menos que a tensão dinâmica equivalente não exceda a resistência estática 

do material (COSTA SÁ, 2013). Estas relações são apresentadas nas equações (2.1) e (2.2). 

 

Figura 2.3 - Gráfico comparativo dos modelos de Gerber, Goodman e SWT. 

 

 
 

 Fonte: adaptado de Pestana (2017). 

 

Relação de Gerber, mais utilizada para materiais dúcteis: 
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  𝜎 =
𝜎

1 −
𝜎
𝜎

  
(2.1) 

 

Relação de Goodman, que, devido a sua simplicidade, é utilizada para materiais frágeis 

e, de forma mais conservadora, para materiais dúcteis: 

 

 𝜎 =
𝜎

1 −
𝜎
𝜎

 (2.2) 

 

Onde, 𝜎  é a tensão média e 𝜎  é o limite resistência à fadiga para 𝜎 = 0. O limite 

de resistência para 𝜎 ≠ 0 é dado por 𝜎  e 𝜎  é a resistência última à tração. 

Os métodos de Goodman e Gerber não apresentam resultados confiáveis para certos 

grupos de materiais como, por exemplo, ligas de alumínio, de acordo com Dowling (2004). 

Após análises realizadas com diferentes tipos de aços e ligas de alumínio objetivando avaliar 

qual modelo se ajustaria melhor aos resultados experimentais, o autor concluiu que o modelo 

de Smith, Watson e Topper (SWT), 1970, adequa-se a dados experimentais de fadiga para 

diferentes tipos de metais estruturais, principalmente as ligas de alumínio, componente muito 

utilizado nos cabos condutores. É importante destacar ainda que esse método possui a vantagem 

de ser simples, conforme apresentado na equação (2.3), onde max é tensão máxima no material. 

 

       𝜎 = 𝜎 𝜎  (2.3) 

 

Há, na literatura, outros importantes modelos, como Soderberg, que é muito 

conservativo e fornece a margem de segurança mais alta e Morrow (1969), muito eficiente para 

os aços e com baixa precisão em ligas de alumínio. Durante os ensaios responsáveis pela base 

de dados desta tese, o GFFM da UnB avaliou a aderência dos modelos de estimativa do efeito 

da tensão média com os dados experimentais, concluindo que o modelo de Smith-Watson-

Topper foi o que melhor se ajustou à curva de tendência. 
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2.2 Vibração Eólica 

 

A vibração dos cabos pode ser explicada pelo fenômeno das esteiras de vórtices de Von 

Kárman (FADEL, 2010), que são padrões repetitivos de formação de vórtices causados pela 

separação instável do fluxo de um fluido ao redor de corpos cilíndricos. Ou seja, o vento, ao 

passar pelo condutor, desloca-o para as áreas de menores pressões, formando vórtices, os quais 

se repetem em intervalos regulares. Como resultado, o cabo desloca-se em um movimento 

alternado para cima e para baixo (figura. 2.4), que se alimenta com a continuidade de fluxo de 

ar, com velocidade x. 

 

Figura 2.4 - Esquema do movimento do cabo em y, causado pelo vento incidindo em x. 

 

 
Fonte: adaptado de Fadel (2010). 

 

Uma linha aérea de transmissão de energia elétrica pode ser submetida a vários tipos de 

oscilações mecânicas devido à ação de ventos sobre os cabos condutores, sendo viável separá-

los pelas diferentes faixas de amplitude, frequência do movimento e trajetórias percorridas 

pelos condutores ou, ainda, pelo mecanismo físico de excitação causado pelo vento. Assim, as 

oscilações mais conhecidas são geralmente definidas na literatura como vibrações eólicas 

simples, oscilações induzidas por esteira e o galope (CIGRÉ, 1988). 

As vibrações eólicas simples ocorrem com muita frequência em praticamente todas as 

linhas de transmissão, sendo mais visíveis no início da manhã ou no final da tarde, quando os 

ventos se tornam mais fracos ou moderados, com velocidades por volta de 0,8 a 8 m/s, por 

serem recorrentes em relevos planos ou levemente ondulados. Esse tipo de excitação produz 

flexões alternadas com frequências que podem chegar a 150 Hz, com amplitudes máximas de 

vibração quase sempre menores do que uma vez o diâmetro do cabo. Assim, esse tipo de 

oscilação é a que possui o maior tipo de ocorrência no Brasil (WATANABE, 2014). 
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As oscilações induzidas por esteiras, também chamadas de subvão, ocorrem quando há 

a presença de condutores adjacentes no subvão e são causadas por ventos laterais moderados a 

fortes (4 a 18 m/s). Sua amplitude de oscilação pode checar a até 20 vezes o diâmetro do 

condutor e sua frequência geralmente é baixa de 0,2 a 10 Hz (CIGRÉ, 2007). 

Durante tempestades de neve, sistemas de linhas de transmissão podem ser seriamente 

danificados devido a condutores que sofram oscilações do tipo galope, que são causadas por 

ventos fortes (7 a 18 m/s), apresentam baixas frequências (0,1 a 3 Hz) e grandes amplitude de 

oscilação que podem atingir até 300 vezes o diâmetro do condutor (CIGRÉ, 2007). O acúmulo 

assimétrico de gelo é o principal fator na geração do galope do condutor. O grande 

deslocamento do cabo devido ao galope introduz elevadas cargas dinâmicas nos componentes 

da linha de transmissão, expondo-os à ocorrência de falhas em curtos períodos de tempo. A 

figura 2.5 ilustra os tipos mais comuns dessas vibrações. 

 

Figura 2.5 - Tipos de vibrações nos condutores. 

 

 
 Fonte: adaptado de Pestana (2017). 

 

Devido ao regime de ventos e as condições climáticas do país como, por exemplo, 

acúmulo de gelo nas linhas, as vibrações de subvão e o galope são pouco comuns no Brasil. 

Entretanto, a vibração eólica simples tem larga ocorrência no país, principalmente, devido à 

existência de vãos em grandes dimensões para facilitar a travessia das linhas pelos rios, onde o 

fluxo de ar é mais intenso (FUCHS et al., 1992). 
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2.3. Every Day Stress (EDS) 

 

Um parâmetro de segurança em projetos de linhas de transmissão e que tem grande 

influência no comportamento oscilatório de um cabo condutor é a tensão de esticamento, EDS 

(Every Day Stress). Este parâmetro, dado como uma porcentagem da carga de ruptura à tração 

(CRT) ou ultimate tension stress (UTS) do condutor, é definido como a tensão máxima de 

esticamento a que um cabo condutor pode estar sujeito em uma determinada temperatura média 

anual sem que haja risco de danos devido às oscilações eólicas (CIGRÉ, 2005). 

A importância da EDS no projeto de cabos condutores se deve ao fato de que a tensão 

dinâmica relacionada ao processo de fadiga tende a aumentar com a tensão de esticamento. Isso 

ocorre em função de o autoamortecimento do condutor ser inversamente proporcional à EDS, 

de acordo com Rosa et al. (1974), citado em Fadel (2010). Em outras palavras, um cabo com 

maior tensão de esticamento apresenta amplitudes de vibração mais elevadas, como visto na 

figura 2.6, que apresenta a relação entre o fator de autoamortecimento F e a tração de 

esticamento. 

 

Figura 2.6 - Variação do autoamortecimento F com a tração de esticamento do condutor. 
 

 
 Fonte: adaptado de Fuchs (1992). 

 

Além disso, a altura do vão livre, no projeto de uma linha de transmissão, que é 

relacionada com a tração de esticamento, deve garantir uma distância segura entre o cabo e o 

solo. Dessa forma, a definição da EDS do condutor aéreo é uma questão fundamental para 

projetistas. 
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2.4 Tipos de Cabos Condutores 

 

O cabo condutor é o componente mais importante em uma linha de transmissão, 

podendo contribuir com até 40% do custo em investimento de capital da rede, o que evidencia 

o impacto financeiro associado à correta seleção desse componente dentre os diversos tipos de 

cabos existentes no mercado, tendo em vista o tipo de aplicação (FRONTIN, 2010).  

De acordo com a Nexans (2013), os cabos condutores fazem uso do alumínio como 

material condutor de corrente elétrica devido às suas características mecânicas e elétricas e, 

principalmente, por proporcionar economia de capital para as linhas de transmissão em relação 

ao uso de outros materiais, sendo divididos basicamente em três grandes grupos (VIEIRA, 

2016). A tabela 2.1 mostra a nomenclatura dos principais cabos utilizados nas linhas de 

transmissão. 

 

Tabela 2.1 - Principais tipos de cabos condutores aéreos. 
Tipo de 

Condutor 
Descrição 

CA (AAC) Cabo de Alumínio (All Alluminium Conductor). 

CAA (ACSR) Cabo de Alumínio com Alma de Aço (Aluminium Conductor Steel Reinforced). 

CAL (AAAC) Cabo de Alumínio Liga (All Aluminium Alloy Conductor). 

CALA (ACAR) 
Cabo de Alumínio com Alma de Liga de Alumínio (Aluminium Conductor Alloy 

Reinforced). 

Fonte: adaptado de Vieira (2016). 

 

2.4.1 Condutores de alumínio (CA) e condutores de alumínio com alma de aço (CAA)  

 

Os condutores formados exclusivamente de fios de alumínio 1350 (CA) - cuja 

composição é superior à 99% de alumínio - são largamente utilizados nas linhas de transmissão 

desde o início do século XX devido à alta condutividade apresentada por esse tipo de cabo: 

acima de 60% IACS (International Annealed Copper Standard). Entretanto, algumas 

aplicações exigem alta resistência mecânica do condutor, fato que favorece a utilização de 

condutores de alumínio 1350 com alma de aço (CAA), nos quais um conjunto de fios de 

alumínio é entrelaçado de forma helicoidal e equidistante de uma alma de aço responsável por 

elevar a resistência mecânica do cabo.  
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2.4.2 Condutores de Alumínio Liga (CAL) e Condutores Reforçados com Alumínio Liga 

(CALA) 

 

A resistência mecânica apresentada pelos CA propiciou o desenvolvimento de ligas com 

maior carga na tensão de ruptura para composição dos condutores, as quais, em determinadas 

situações, podem eliminar a necessidade da alma de aço como reforço mecânico, acarretando 

um menor custo para as linhas de transmissão.  Os condutores do tipo CAL são aqueles que 

apresentam um encordoamento concêntrico homogêneo, formado apenas por fios de alumínio 

liga 6201. Já os condutores reforçados com alumínio liga (CALA) são formados por fios de 

alumínio 1350 encordoados sobre uma alma de fios de alumínio liga 6201, conforme podemos 

perceber na tabela 2.1, ao mostrar os principais cabos condutores utilizados nas linhas de 

transmissão. 

Além disso, a tabela 2.2 fornece dados comparativos entre as ligas de alumínio 1350 e 

6201. Como pode ser visto, os fios de alumínio liga 6201 - constituídos principalmente por 

alumínio, magnésio e silício - apresentam aproximadamente o dobro da resistência mecânica 

proporcionada por fios de alumínio 1350, além de resultar em um grande aumento da dureza 

superficial do fio, conferindo aos condutores maior resistência à abrasão. Outra vantagem da 

liga 6201 é proporcionar um aumento significativo na resistência à corrosão do condutor, 

favorecendo a utilização de cabos tipo CAL em regiões com atmosfera agressiva, de alta 

poluição ou salinidade marítima. Deve-se ressaltar, porém, que os fios de alumínio liga 6201 

apresentam condutividade inferior à liga 1350, com cerca de 52,5% IACS. 

 

Tabela 2.2 - Propriedades dos fios de alumínio liga 1350 e 6201. 
 

Fios de alumínio 
liga 

Tensão de escoamento 
σy [MPa] 

Tensão de ruptura 
σrt [MPa] 

Dureza [HBn] 
Massa específica 

[g/cm³]  

1350 165 186 50 2,705 

6201 310 330 88 2,690 

Fonte: adaptado de Kalombo (2017). 

 

 

2.4.3 Condutores termorresistentes 

 

Os condutores de alumínio convencionais podem operar em regime contínuo de trabalho 

a uma temperatura máxima de 90°C. Acima dessa temperatura, inicia-se o processo de 
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recozimento do material e, consequentemente, a deterioração das suas características 

mecânicas. Tendo em vista que o limite de temperatura do condutor pode ser extrapolado por 

diversas razões – como, por exemplo, o aumento da densidade populacional de uma cidade 

junto ao acréscimo da demanda energética - uma classe especial de cabos foi desenvolvida: os 

chamados condutores de alumínio termorresistentes (TAI), os quais podem ser utilizados em 

regime contínuo de trabalho em temperaturas de até 150°C sem que haja deterioração das 

características mecânicas do condutor, permitindo uma corrente elétrica no cabo até 50% maior 

em relação aos condutores de mesma bitola que utilizam fios de alumínio 1350.  

Os cabos condutores são formados por várias camadas de fios que se posicionam 

concentricamente em relação a um fio central, ou seja, formam um encordoamento concêntrico 

e cada camada possui fios em formatos helicoidais, em que o sentido da rotação dos mesmos é 

alternado entre as camadas. Nessa perspectiva, as figuras 2.7(a) e 2.7(b) mostram, 

respectivamente, a configuração do encordoamento dos cabos e as regiões de contato na parte 

interna do grampo, tanto entre os fios, como destes com os grampos de suspensão, que são 

acessórios utilizados na instalação dos cabos, como dito anteriormente. Nessas regiões de 

contato, há restrições de movimento, fazendo com que os fios escorreguem entre si ou em 

relação aos acessórios onde o condutor é fixado, quando submetido as oscilações eólicas, 

provocando pequenos deslizamentos que causam o fretting. 

 

Figura 2.7 - (a) Vista isométrica do cabo CAL 1055 MCM e (b) Regiões de contato entre os fios do 

condutor e o grampo de suspensão. 

 
Fonte: adaptado de Pestana (2017). 

 

 

No desenvolvimento desta pesquisa doutoral não foram abordados os condutores 

termorresistentes e os condutores de alumínio reforçados com alma de aço (CAA), ou seja, as 
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arquiteturas de RNA que foram criadas utilizaram somente os cabos condutores de alumínio 

dos grupos CA, CAL e CALA na sua base de dados de treinamento e validação. 

 

 

2.5 Fadiga por fretting 

 

As características fundamentais do fretting são o fato deste surgir a partir do movimento 

relativo entre dois componentes mecânicos e quando duas ou mais superfícies estão muito 

próximas uma da outra, gerando regiões de contato, que se movimentam uma em relação à outra 

devido às forças de oscilação (HILLS & NOWELL, 1994). Como resultado dessa ação, pode 

haver desgaste das superfícies, dando origem a um processo denominado desgaste por fretting 

ou trincas de fadiga, que podem ter início na região danificada ao levar a grandes reduções da 

resistência à fadiga de um componente com carregamento cíclico, em que este segundo é 

chamado de fadiga por fretting (FADEL, 2010). 

Esse fenômeno complexo envolve uma variedade de aspectos como tribologia, 

mecânica do contato e ciências dos materiais. A fadiga por fretting é influenciada por diversos 

fatores, tais como a carga de contato e a amplitude do escorregamento entre os fios, o 

coeficiente de fricção, condições da superfície do material, tipo de material em contato e as 

condições do ambiente externo (FRONTIN, 2010). Assim, a figura 2.8 mostra a configuração 

esquemática da mecânica do contato entre dois cilindros sujeitos a uma carga radial 

compressiva P e que se atritam pelo efeito da carga axial cíclica Q, gerando, na zona de contato, 

uma marca da interação dos cilindros devido ao escorregamento que aparece no detalhe como 

uma elipse negra (FADEL, 2010). 

 

Figura 2.8 - Configuração esquemática do problema de contato entre dois cilindros. 

 

 
Fonte: adaptado de Fadel (2010). 
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Ao relacionar com o problema que ocorre nos cabos de transmissão e dependendo das 

cargas aplicadas na instalação deles, a fadiga por fretting pode ser gerada pelo contato entre os 

fios internos de alumínio, pelo movimento relativo entre os acessórios de instalação (grampos 

de suspensão, espaçadores, entre outros) e a camada externa dos fios de alumínio e pelo contato 

entre os fios de alumínio e os de aço nas diferentes camadas do cabo, caso se esteja utilizando 

o cabo CAA. A figura 2.9 mostra a fratura por fretting nos fios das camadas externas de um 

condutor de alumínio. 

 

Figura 2.9 - Mecanismo de fadiga por fretting nas camadas externas de um condutor de alumínio.

 

Fonte: acervo do pesquisador.  

 

 

2.5.1 Mecanismos de falha em cabos condutores 

 

A principal causa de fadiga em cabos condutores ocorre devido aos esforços cíclicos 

gerados nas restrições de movimento do cabo durante as vibrações decorrentes da ação do 

vento. Esses pontos de restrição surgem devido ao uso de dispositivos como amortecedores, 

espaçadores e, principalmente, grampos de suspensão. Como o nível de restrição e, 

consequentemente, o nível de tensão é maior nessas estruturas de suporte, danos devido à 

abrasão e falhas por fadiga frequentemente ocorrem em suas proximidades após algum período 

de tempo, representando a principal causa de falha em linhas de transmissão (EPRI, 2006). 

Durante a instalação, quando o condutor é tensionado nas torres de transmissão, a tensão 

gerada nos fios de cada camada gera uma certa quantidade de pressão nas camadas do cabo. 

Assim, juntamente com a carga dinâmica resultante da vibração eólica, os fios que constituem 

o cabo escorregam entre si ou em relação às estruturas de fixação, gerando microdeslizamentos 

que junto às forças de fricção causam o fretting, conforme ilustrado pela figura 2.10. Nessa 
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figura 2.10(a), percebemos uma seção transversal de um cabo CAA e a figura 2.10(b) mostra 

regiões de contato no cabo condutor susceptíveis a sofrer esse mecanismo. Notemos que, como 

dito anteriormente, a fadiga por fretting pode surgir no contato entre o grampo de suspensão e 

a camada externa dos fios de alumínio (Ponto A), no contato entre dois fios de alumínio (Ponto 

B e C) e, a partir do contato entre os fios de alumínio e os fios de aço (Ponto D), nos casos em 

que se utiliza um cabo reforçado com alma de aço. É importante dizermos que, caso a ruptura 

ocorra no interior do grampo de suspensão, dificilmente ela será vista durante as inspeções de 

manutenção, uma vez que o mesmo vento que produz a vibração eólica, resfria de forma 

acentuada o cabo condutor, mascarando o efeito térmico do ponto de fadiga. Essa 

vulnerabilidade pode provocar a ruptura completa do cabo devido ao aumento do carregamento 

da linha (MOURÃO, 2004). 

 

Figura 2.10 - (a) Seção transversal de um cabo CAA. (b) Regiões de contato crítico. 

 
Fonte: adaptado de Watanabe (2014). 

 

Esse fenômeno resulta no desgaste por atrito entre as superfícies, gerando um pó de cor 

marrom, constituído por partículas duras de óxido de alumínio (Al2O3), como mostrado na 

figura 2.11, acelerando o processo de nucleação e propagação de trincas devido ao movimento 

relativo entre os elementos em contato (AZEVEDO, 2009). Em casos extremos, essa 

propagação da trinca pode gerar o completo rompimento do condutor. 

Dessa maneira, o mecanismo de fadiga em cabos condutores de energia se torna bastante 

complexo, pois se trata de uma superposição de fenômenos. Assim, houve a necessidade do 

desenvolvimento de critérios que buscassem garantir a segurança desses elementos de 

transmissão de energia por um período considerável de tempo, minimizando os custos com 

instalação e manutenção das linhas e diminuindo os riscos de falhas nos mesmos.  
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Figura 2.11 - Óxido de alumínio acumulado na superfície do grampo. 

 
Fonte: adaptado de Pestana (2017). 

 

2.5.2 Esforços dinâmicos em cabos condutores 

 

A vida de um condutor relaciona-se de forma inversamente proporcional com o nível de 

esforços, sejam eles estáticos ou dinâmicos. Quanto maiores forem os esforços estáticos, por 

exemplo, carga de esticamento e peso linear do cabo no caso dos condutores, menores deverão 

ser os esforços dinâmicos ou cíclicos, como excitações eólicas (ROSA et al., 1974). Essa 

relação garante um valor máximo de tensão sob o qual a estrutura opera estabelecendo uma 

zona de segurança com relação à fadiga, conforme a figura 2.12.  

Assim, é necessário calcular os esforços dinâmicos, causados, principalmente, pelas 

oscilações eólicas, a que o condutor está submetido e que são as maiores causas de rompimento 

dos fios, buscando garantir a integridade e a zona de segurança de operação das linhas de 

transmissão, além da estimativa da vida útil do condutor. 

 

Figura 2.12 - Limite de tensão admissível no condutor (Estático x Dinâmico). 

 
Fonte: adaptado de Fadel (2012). 
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Entretanto, o difícil acesso aos cabos condutores de energia após a sua instalação acaba 

por criar uma limitação prática para se avaliar e medir as tensões atuantes nas regiões críticas 

do condutor. Dessa forma, foi desenvolvido um modelo teórico para determinação de uma 

tensão nominal dos fios da camada externa do cabo, calculada em um ponto específico do 

mesmo, a partir de medições da amplitude de deslocamento do cabo devido à flexão. 

Nesse sentido, o IEEE (1966) apresentou uma metodologia padrão para avaliação de 

sobrecargas em cabos condutores de energia: o método da amplitude de flexão, onde se 

verificou uma relação linear entre a amplitude de flexão e a tensão no condutor, independente 

da frequência de vibração. Esse padrão é baseado na formulação de Poffenberger-Swart (1965). 

Esta equação é capaz de avaliar o nível dos esforços exercidos sobre os condutores de energia 

ao correlacionar linearmente o deslocamento do condutor ao respectivo nível de tensão nas 

proximidades do grampo de suspensão, região crítica do cabo condutor.  

É importante relembrar que existe uma complexidade no mecanismo de falha por fadiga 

em cabos devido à quantidade de fenômenos que atuam simultaneamente no desgaste, o que 

faz com que a análise de tensões atuantes devido às excitações eólicas estejam sujeitas a 

discrepâncias entre o medido e o real. Boas correlações entre o cálculo teórico proposto por P-

S e resultados obtidos por meio de ensaios em laboratório foram encontradas para uma 

amostragem significativa de condutores (IEEE, 2007). E ainda, segundo Fadel (2010), o 

equacionamento proposto por P-S obteve um alto nível de concordância com resultados 

experimentais através de extensometrias realizadas com o condutor Ibis (CAA 397,5 MCM), 

fornecendo boas aproximações para as tensões nominais verificadas na zona de falha dos 

condutores e mostrando-se adequada para construção de curvas S-N. 

 

2.5.3 Equação de Poffenberger-Swart (P-S) 

 

A maioria das falhas dos fios do condutor ocorrem nas camadas internas dos fios e, 

principalmente, nos pontos de contato entre os fios e os grampos de suspensão, em que a 

restrição de movimento do cabo em relação à vibração transversal ocorre de maneira mais 

acentuada (FRICKLE e RAWLINS, 1968; EPRI, 2010). Devido à dificuldade de precisão das 

medidas de tensão e deformação mecânica nesses pontos, a confiança em algumas suposições 

é vital. 

Poffenberger & Swart (1965) apresentaram um modelo matemático para o cálculo da 

tensão nominal em um fio da camada mais externa do condutor com base na amplitude de 

deslocamento vertical pico a pico do condutor (Yb), medido a 89 mm (3,5”) do último ponto de 
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contato (UPC) entre o cabo e o grampo de suspensão. Esse modelamento matemático considera 

a região próxima ao ponto de restrição de movimento do cabo como uma viga de Euler, segundo 

pode ser demonstrado na figura 2.13. 

 

Figura 2.13 - Montagem esquemática cabo/grampo mostrando a posição padrão para medida da 

amplitude de deslocamento Yb. 

 

 
 Fonte: adaptado de Kalombo (2017).  

 

Dessa forma, o deslocamento vertical, medido pico a pico a 89 mm (3,5”), pode ser 

convertido na amplitude de tensão devido à flexão na camada externa do fio de alumínio do 

condutor usando a equação (2.4). Para efeito de especificação, a equação de P-S pode ser escrita 

da seguinte forma: 

 

𝜎 = 𝐾𝑌  (2.4) 

  

Em que 𝜎  é a faixa de amplitude de tensão ou tensão dinâmica (zero a pico), 𝑌  é o 

deslocamento pico a pico medido em um ponto 89 mm distante do UPC e K é um fator de 

conversão, o qual pode ser determinado pela equação (2.5):   

 

𝐾 =
𝐸 𝑑𝑝

4(𝑒 − 1 + 𝑝𝑥)
 (2.5) 
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Onde 𝐸  (MPa) e 𝑑 (mm) são, respectivamente, o módulo de elasticidade e o diâmetro 

de um fio da camada mais externa do condutor e x (mm) é a distância entre o ponto de medida 

da amplitude de deslocamento do cabo (𝑌 ) e o último ponto de contato entre o cabo e o grampo 

de suspensão, ou seja, pelo padrão adotado pelo IEEE (1966), x = 89 mm. Já o parâmetro 𝑝 é 

determinado pela equação (2.6): 

 

𝑝 =
𝐻

𝐸𝐼
 (2.6) 

 

Em que H (N) é a carga de esticamento do cabo e EI (N.m²) é a rigidez do cabo à flexão, 

cujo valor mínimo é dado por: 

 

𝐸𝐼 = 𝑛 𝐸
𝜋𝑑

64
 

(2.7) 

 

Onde o subscrito al caracteriza as características dos fios de alumínio, sendo n o número 

de fios, E o módulo de elasticidade do material e d o diâmetro individual dos fios. 

Vale salientar que a equação (2.7) é utilizada no modelamento de P-S e busca favorecer 

a segurança no projeto das linhas de transmissão, pois a variação da rigidez à flexão do cabo 

em função do comportamento dinâmico não é levada em consideração. Para menores valores 

de amplitude de deslocamento, espera-se que os fios individuais do condutor não deslizem entre 

si, aproximando-se do comportamento de uma barra rígida, o que corresponde à máxima rigidez 

à flexão (EImax). Por outro lado, a medida que os níveis de amplitude de vibração aumentam e, 

consequentemente, os níveis de amplitude de deslocamento, os fios tendem a deslizar entre si 

e a rigidez à flexão se aproxima de EImin, situação de maior vulnerabilidade do cabo a falhas 

por fadiga, o que motivou o uso desse parâmetro na implementação das RNAs, como veremos 

mais adiante. Um modelo teórico que utiliza a teoria do escorregamento para calcular EI e, 

portanto, a tensão à flexão dinâmica foi proposto por Papailiou (1995; 1997) e citado por 

Azevedo (2009). 

Como curiosidade, o vibrógrafo é o equipamento utilizado para a leitura em campo da 

amplitude de deslocamento, conforme mostrado na figura 2.14. A partir desse aparelho, é 

possível fazer a coleta de dados em pontos críticos dos cabos, possibilitando a adoção de 
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medidas preventivas e preditivas nas linhas de transmissão com o intuito de aumentar a sua vida 

útil.  

 

Figura 2.14 - Vibrógrafos: (a) Pavica (b) Vibrec. 

 
Fonte: adaptado de EPRI (2010).  
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3 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

Neste capítulo será feita uma revisão bibliográfica sobre Redes Neurais Artificiais 

(RNA), com a exposição de alguns tipos de arquiteturas de rede existentes na literatura, sendo 

mostradas, e ainda, as principais aplicações e características, além de ser apresentado o 

equacionamento e heurísticas do principal algoritmo de treinamento usado, o algoritmo de 

Retropropagação. 

 

 

3.1 Definição 

 

O final da década de 80 foi marcado pelo ressurgimento da área de Redes Neurais 

Artificiais, também conhecida como sistemas de processamento paralelo e distribuído. Essa 

forma de computação é caracterizada por sistemas que, em algum nível, relembram a estrutura 

do cérebro humano. Por não se basear em regras ou programas, a computação do neurônio se 

constitui em uma alternativa à computação algorítmica convencional (BRAGA et al., 2000). 

Pode-se definir como uma Rede Neural um processador massivamente paralelamente 

distribuído e constituído de unidades de processamento simples, que têm a propensão natural 

para armazenar conhecimento experimental e torná-lo disponível para o uso. Desse modo, uma 

RNA se assemelha ao cérebro em dois aspectos: o primeiro, refere-se ao conhecimento, que é 

adquirido pela rede a partir de um processo de aprendizagem, e o segundo, corresponde às 

forças de conexão entre neurônios (pesos sinápticos), que são utilizados para armazenar o 

conhecimento adquirido (HAYKIN, 2001). 

A seguir, serão relacionadas algumas propriedades ligadas às redes neurais que estão 

presentes dentro dessa definição de redes neurais: 

 Não-linearidade. Um neurônio artificial pode ser linear ou não linear. Uma RNA 

constituída com neurônios não-lineares é por si só não-linear. A não-linearidade da 

RNA é bastante vantajosa já que ela é distribuída em toda a rede (HAYKIN, 1994). 

 Classificação de padrões. Uma rede neural tem a habilidade natural de classificar 

padrões, isto é, uma característica importante, pois consegue retirar de um conjunto 

de dados as suas características principais, fazendo com que a RNA “aprenda” sobre 

um determinado comportamento de um conjunto de dados (HAYKIN, 2001; 

KOVÁC, 2002). 
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 Mapeamento entrada-saída. Esta é uma característica importante das redes neurais, 

principalmente no que diz respeito ao trabalho elaborado nesta tese. Uma rede 

neural pode funcionar como um aproximador de funções universal, com grande 

capacidade de generalização dos resultados (HAYKIN, 2001). Dessa forma, uma 

RNA é capaz de retirar as características principais do comportamento analisado, a 

partir de resultados utilizados para o aprendizado da rede. Para isso, é necessário 

um conjunto de treinamento que modele de forma correta o comportamento do que 

se quer obter, um bom algoritmo de treinamento e uma boa arquitetura de rede. 

 Armazenamento da informação distribuído. Essa característica é bastante útil 

principalmente numa rede que seja implementada de modo físico (hardware). 

Nesse caso, a mesma possui a capacidade de funcionar bem em condições adversas, 

pois se um neurônio ou conexão for danificado existirá uma perda na resposta da 

rede somente relacionado àquele neurônio perdido. Assim, pode-se dizer que a 

RNA possui uma degradação suave do desempenho à medida que seus 

componentes sejam danificados (OSÓRIO e BITTECOURT, 2000). 

 Analogia neurobiológica. Conforme já foi dito anteriormente, o projeto de uma 

RNA é motivado pela sua analogia com o cérebro (HAYKIN, 1994). E, enquanto 

os engenheiros tentam emulá-lo, os neurobiólogos tentam compreendê-lo. É 

evidente que “a tentativa de emular o cérebro” explicitada aqui, não é no sentido 

literal da frase e sim no sentido de utilizar os conceitos relacionados a esse e aplicá-

los para a solução de problemas encontrados cotidianamente nas engenharias. 

 

3.2 Modelo de um Neurônio 

 

De acordo com Haykin (2001), um neurônio é a unidade fundamental de processamento 

de informação de uma rede neural. Na figura 3.1, tem-se um diagrama de blocos que representa 

o modelo de um neurônio proposto por McCulloch e Pitts (1943). Por essa figura, podemos 

identificar três elementos básicos (Haykin, 1994): 

1. Sinapses. Conjunto de sinais de entrada xM, multiplicado por seus pesos sinápticos 

wkM. Os índices M e k referem-se ao sinal M conectado ao neurônio k. Assim, o peso 

sináptico wkM é o peso sináptico do sinal de entrada xM conectado ao k-ésimo 

neurônio da RNA. 
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2. Combinador linear. Serve para somar todas as entradas do neurônio bem como a 

entrada de um “bias” (bk). O bias tem a função de um sinal de entrada constante 

(que pode ser -1 ou 1) multiplicada também a um peso sináptico (wk0). Ele serve 

para permitir maior maleabilidade ao neurônio, facilitando o aprendizado. 

3. Função de ativação (∙). Restringe a amplitude de saída de um neurônio, limitando 

a saída a um valor finito. O intervalo fechado mais utilizado é entre 0 e 1, ou 

alternativamente utiliza-se também entre -1 e 1. Um neurônio artificial pode ser 

feito sem a utilização de uma função de ativação, caracterizando-se, desse modo, 

como um neurônio de saída linear. 

 

Figura 3.1 - Modelo de um neurônio. 

 
 Fonte: adaptado de Silva (2009).  

 

O modelo apresentado na figura 3.1 pode ser escrito, matematicamente, conforme se 

mostra nas equações (3.1) e (3.2). 

 

𝑣 = ∑ 𝑤 𝑥                                                       (3.1) 

 

𝑧 = (𝑣 )                                                         (3.2) 

  

Nas equações mostradas vk, representa a combinação linear obtida pelo somatório das 

entradas da rede e o bias (bk) no k-ésimo neurônio. Na equação (3.1), o bias (bk) está 

representado por x0 e pode ser -1 ou +1, (∙) representa a função de ativação do neurônio, zk 
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representa a saída obtida pelo k-ésimo neurônio da rede e M é o número de sinais de entrada do 

neurônio. 

Uma vez escolhida a função de ativação, os valores dos pesos e do bias podem ser 

ajustados de forma a se obter uma melhor relação entrada/saída. Existem vários tipos de função 

de ativação e sua escolha baseia-se na tarefa que o neurônio irá executar (SOUZA, 2007). 

 

3.2.1 Funções de ativação 

 

Há diversos tipos de funções de ativação que podem ser utilizadas em um neurônio, 

entre as quais se destacam a função de limiar, a função limiar por partes e a função sigmoide. 

Esses três tipos de funções de ativação são representados na figura 3.2 pelas letras (a), (b) e (c) 

respectivamente (IYODA, 2000; HAYKIN, 2001). 

 

Figura 3.2 - (a) Função limiar. (b) Função limiar por partes. (c) Função sigmoide. 

 
Fonte: adaptado de Souza (2007). 

 

De acordo com Silva (2009) e Iyoda (2000), a função sigmoide é a mais utilizada na 

construção de redes neurais artificiais de múltiplas camadas treinadas com algoritmo de 
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retropropagação (backpropagation), que é o caso aplicado neste trabalho. Ela é definida como 

uma função estritamente crescente que exibe um balanceamento adequado entre 

comportamento linear e não linear. A equação que representa a função sigmoide é apresentada 

na equação (3.3): 

 

(𝑣) =                                                         (3.3) 

  

Na equação (3.3), a representa o parâmetro de inclinação da função sigmoide. Quando 

aumentamos a, as inclinações se tornam maiores e para valores de a tendendo ao infinito tem-

se a função de limiar (figura 3.2 (c)). 

Esse tipo de modelo de neurônio não é o único. Existe, por exemplo, o modelo de 

neurônio utilizado nas redes FBR (Função de Base Radial) que, apesar de serem muito 

utilizados na literatura especializada (RONCO et al., 1995; CHAKRAVARTHY et al., 1996; 

El-KADI et al., 2002), não serão descritos neste trabalho. 

Por fim, deve-se dizer que mesmo existindo a modelagem matemática relacionada às 

RNAs, o modo mais fácil de compreender estas é analisando-as como grafo de fluxo de sinal, 

em que o sinal de entrada existente se propaga dentro da RNA e, a partir desta propagação, tem-

se um sinal de resposta da rede ou sinal de saída. 

 

3.3 Arquiteturas de Rede 

 

A arquitetura de uma rede neural é a forma de como os neurônios presentes na rede 

estão estruturados. A arquitetura da rede é geralmente relacionada com o algoritmo que será 

usado para o treinamento da rede (SILVA, 2009). 

Na literatura especializada, existe uma grande variedade de arquiteturas de rede que são 

aplicadas aos mais variados tipos de casos. No entanto, neste trabalho, será comentado somente 

sobre as Redes Perceptron de Múltiplas Camadas, que é o tipo de arquitetura utilizado no 

trabalho. 

 

3.3.1 Rede Perceptron de Múltiplas Camadas 

 

A Rede Perceptron recebe essa denominação porque são redes que possuem como 

principais características a utilização de modelos de neurônios não lineares e uma estrutura de 
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neurônios alimentada adiante. A figura 3.3 apresenta um modelo geral de uma rede perceptron, 

na qual é perceptível a existência de um vetor de entrada e outro de saída na rede, e ainda, que 

a mesma pode ser dividida em camadas como, por exemplo, camada de entrada, camada de 

saída e uma ou mais camadas ocultas. Logo, existe a Perceptron simples, que só possui uma 

camada intermediária, e a multiplayer perceptron (MLP) que possuem várias camadas ocultas, 

e nestas camadas é onde ocorre o processo de ajuste dos pesos.  

Redes MLP apresentam capacidade computacional muito maior do que aquela 

apresentada pelas redes sem camadas ocultas ou intermediárias. Ao contrário destas redes, as 

MLP podem tratar com dados que não são linearmente separáveis. Pode ser dito que as unidades 

ocultas de uma rede MLP funcionam como detectores de características. Elas geram uma 

codificação interna dos padrões de entrada, que é então utilizada para a definição da saída da 

rede. Deve ser observado, contudo, que, em alguns casos, a utilização de duas ou mais camadas 

ocultas pode facilitar o treinamento da rede. Dessa forma, a utilização de um grande número de 

camadas ocultas não é recomendada, pois cada vez que o erro medido durante o treinamento é 

propagado para a camada anterior, ele se torna menos útil ou preciso (BRAGA et al., 2000; 

NIED, 2007). 

No ramo da engenharia, as redes perceptron de múltiplas camadas têm sido aplicadas 

com sucesso para solucionar diversos problemas existentes nessa área. Este sucesso pode ser 

explicado principalmente pelas características que esse tipo de rede possui, como, por exemplo, 

a habilidade de aprender sobre um problema através do treinamento e generalizar para casos 

não apresentados à rede (FREIRE JR., 2005). 

Entretanto, a rede perceptron possui o inconveniente de funcionar como uma “caixa 

preta”, pois a não-linearidade distribuída desta e a sua alta conectividade entre os neurônios 

tornam difícil a análise teórica do seu funcionamento interno (FREIRE JR. e AQUINO, 2005). 
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Figura 3.3 - Arquitetura neural de uma rede perceptron de múltiplas camadas. 

 
 Fonte: adaptado de Freire Jr e Aquino (2005).  

 

De uma forma geral, a figura 3.1 apresenta os modelos de neurônios com utilização mais 

comum em redes perceptron de múltiplas camadas, com função de ativação do tipo sigmoide 

(equação (3.3)), ou a função tangente hiperbólica, conforme se mostra na equação (3.4). 

 

(𝑣) = 𝑏tanℎ(𝑐𝑣)                                                     (3.4) 

  

Na equação (3.4), b e c são constantes relacionadas à amplitude máxima obtida pela 

curva e a inclinação da função tangente hiperbólica, respectivamente. Nesta pesquisa, será 

utilizada a função de ativação do tipo sigmoide. 

De acordo com Haykin (2001), a grande vantagem da utilização dessas funções na rede 

MLP está na sua característica de suavidade, podendo-se, desse modo, obter suas derivadas, 

que são de grande importância no desenvolvimento do algoritmo de treinamento desse tipo de 

arquitetura de rede. 

Outra vantagem das funções tangente hiperbólica e sigmoide está relacionada à 

obtenção de suas derivadas a partir dos valores obtidos pela própria função. Isso é de grande 

importância durante o treinamento da rede, pois diminui o número de cálculos e, 

consequentemente, o seu tempo de processamento durante o treinamento. A derivada obtida 

pela função sigmoide pode ser vista na equação (3.5). 

 

                               ′(𝑣) =
( )

= 𝑎(𝑣)[1 −  (𝑣)]                                (3.5) 
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3.4 Treinamento de uma Rede Neural 

 

A propriedade que é de importância primordial para uma rede neural é a sua habilidade 

de “aprender” a partir de regras pré-estabelecidas e melhorar consequentemente o seu 

desempenho através dessa aprendizagem. A palavra “aprendizagem” possui múltiplas 

definições associadas a si, ficando difícil defini-la de modo preciso. Por isso, utilizar-se-á a 

definição desta palavra relacionada ao treinamento de redes neurais adaptada de Mendel e 

McClaren (HAYKIN, 2002). 

Segundo Hassoun (1995), no contexto de redes neurais artificiais, o processo de 

aprendizagem é mais bem visto como um processo de otimização. De acordo com Haykin 

(2001), pode-se dizer que a ideia principal do treinamento de uma rede neural é a modificação 

gradual dos seus pesos sinápticos, seguindo uma regra de aprendizado que determina a forma 

como esses pesos serão alterados. A aprendizagem é realizada utilizando-se um conjunto de 

dados de treinamento. Esses valores são apresentados à rede e, após uma exposição de todos os 

exemplos, tem-se uma época de aprendizagem. 

Assim, denomina-se um conjunto pré-estabelecido de regras bem definidas para a 

solução de um problema de aprendizagem como algoritmo de aprendizagem ou algoritmo de 

treinamento (HAYKIN, 2001). É de fácil percepção a existência de mais de um tipo de 

algoritmo de aprendizagem para o projeto de redes neurais. Essa grande quantidade de 

algoritmos pode ser aplicada aos mais diversos casos, cada qual com suas vantagens e 

desvantagens. Basicamente, todos os algoritmos diferem somente na forma como se ajustam os 

pesos sinápticos dos neurônios dentro da rede. Esse ajuste considera, inclusive, a forma como 

a Rede Neural se relaciona com o seu ambiente e, nesse sentido, podemos classificar as formas 

de aprendizado ou treinamento da rede em três partes, conforme se mostra a seguir (DINIZ, 

2017; FREIRE JR, 2005; HASSOUM, 1995): 

 Treinamento supervisionado (aprendizado com um professor): o programador 

dispõe de um banco de dados de entrada e saída que o mesmo deseja que a rede 

reproduza. A partir disso, modificam-se os pesos sinápticos da rede com o objetivo 

de diminuir o erro existente entre a saída desejada e a saída obtida na rede. 

 Treinamento semi-supervisionado (aprendizado por reforço): o programador possui 

apenas indicações imprecisas sobre o comportamento final desejado. Por exemplo, 

o programador indica sobre o sucesso ou insucesso da rede, porém não dá meios 

para obtenção de uma solução acurada. 
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 Treinamento não-supervisionado (aprendizado sem um professor): o programador 

não influi no treinamento da rede e a mesma modifica seus pesos sinápticos, 

utilizando critérios internos pré-estabelecidos. Esse tipo de treinamento é parecido 

com técnicas de análise de dados empregadas na estatística, como, por exemplo, 

diferenciar quadrados de triângulos, sem ter exemplos para a demonstração desses 

dois elementos. 

Por não utilizar, nessa tese, o treinamento semi-supervisionado e o treinamento não-

supervisionado, não será feita abordagem dos mesmos, sendo reproduzido aqui somente o 

treinamento supervisionado ou aprendizado com um professor. 

 

3.4.1 Treinamento Supervisionado 

 

Conforme dito no próprio nome, o treinamento supervisionado é realizado com um 

conjunto de dados de entrada e saída predeterminados, que tem como objetivo a supervisão da 

rede neural. Em outras palavras, deseja-se que a rede tenha a capacidade de responder de 

maneira aproximada ao conjunto de dados apresentado a ela. Além disso, almeja-se também 

que a rede consiga generalizar, capacitando-a a apresentar resultados semelhantes aos do 

“ambiente de estudo”, por gerar resultados aproximados aos dados não apresentados durante o 

treinamento. 

Apresenta-se, na figura 3.4, o mecanismo de treinamento supervisionado. O professor 

indica um comportamento bom ou ruim para a rede, visando à direcionar o processo de 

treinamento. A rede tem sua saída corrente (saída calculada) comparada com a saída desejada, 

recebendo informações do supervisor sobre o erro da resposta atual. A cada padrão de entrada 

submetido à rede compara-se a resposta desejada com a resposta calculada, ajustando-se os 

pesos das conexões para minimizar o erro (BRAGA et al., 2000; FREIRE JR., 2005). 
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Figura 3.4 - Treinamento supervisionado. 

 
Fonte: adaptado de Souza (2007). 

 

De acordo com Iyoda (2000), uma maneira de implementar uma estratégia de aprendizado 

supervisionado em redes neurais é através de procedimentos iterativos de correção de erro. Seja 

dk a resposta desejada para um neurônio k e seja zk a resposta observada para esse neurônio. A 

resposta zk é produzida por um estímulo (vetor) x aplicado à entrada da rede da qual o neurônio 

k faz parte, na iteração n. O sinal de erro para o neurônio k é definido como a diferença entre a 

resposta desejada e a resposta observada, como mostrado na equação (3.6). 

 

                                     𝑒 (𝑛) = 𝑑 (𝑛) − 𝑧 (𝑛)                                              (3.6) 

 

O objetivo do procedimento de aprendizado por correção de erro é minimizar alguma 

função de custo baseada no sinal de erro ek, de modo que a resposta observada de cada neurônio 

da rede se aproxime da resposta desejada para aquele neurônio. De fato, uma vez definida uma 

função de custo, o problema de aprendizado torna-se um problema de otimização. A partir do 

uso de um algoritmo de treinamento projetado para minimizar o erro, um conjunto de 

treinamento adequado e um número de iterações suficiente para realizar o treinamento, obtém-

se uma rede que seja capaz de realizar tarefas como a classificação de padrões e a aproximação 

de funções (IYODA, 2000; HAYKIN, 2001). 

Conforme foi dito anteriormente, a escolha do algoritmo de treinamento é de grande 

importância, pois a mesma é a responsável por gerar uma RNA que aproxime adequadamente 

uma função. Pensando desse modo, houve a criação de vários algoritmos na literatura 

especializada com o intuito de possuir qualidades como, por exemplo, evitar a descida para 

mínimos locais, rapidez no aprendizado e boa generalização. Dentre eles pode-se destacar os 
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algoritmos como o RPROP (RIEDMILLER et al., 1993), o QuikProp (FAHLMAN et al., 1988) 

e o mais popular dentre todos eles, o algoritmo de Retropropagação (Backpropagation) 

(RUMELHART et al., 1986 apud HAYKIN, 2002). Vale salientar que todos os algoritmos aqui 

citados possuem vantagens e desvantagens, e que a definição do algoritmo que será escolhido 

para o treinamento do conjunto de dados a ser analisado é baseada no tipo de aplicação e nas 

características desejadas pelo programador. 

 

3.4.2 Algoritmo de Retro-Propagação (Backpropagation) 

 

Consoante explicitado no tópico anterior, o algoritmo de Retropropagação é o algoritmo 

mais popular usado no treinamento de RNAs do tipo perceptron de múltiplas camadas baseado 

na regra de treinamento por correção do erro (HAYKIN, 2001). Para implementação desse tipo 

de algoritmo, faz-se necessário mencionar três características na arquitetura da rede, que são: 

 O modelo de cada neurônio da RNA deve possuir uma função de ativação não-

linear e essa não linearidade tem que ser suave, ou seja, a função deve possuir 

derivada. Isso é uma característica importante a ser cumprida, já que, sem esse pré-

requisito, não se poderá utilizar o vetor gradiente, necessário na modificação dos 

pesos sinápticos. 

 A RNA deve conter uma ou mais camadas de neurônios ocultos. Esses neurônios 

habilitam a rede a aprender tarefas complexas por extrair progressivamente os 

fatores mais significantes dos vetores de entrada. 

 A RNA deve possuir alto grau de conectividade e essa é determinada pelo número 

de sinapses entre os neurônios. 

Com cumprimento dessas características, o objetivo do treinamento por retropropagação 

baseia-se tão somente em minimizar o erro médio quadrático ou função custo, apresentado na 

equação (3.7): 

 

EMQ = ∑ ∑ (𝑑 − 𝑧 )                                        (3.7) 

   
 

Na equação (3.7), o EMQ é o erro médio quadrático, em que o Q representa o tamanho 

do conjunto de dados, K o número de neurônios da camada de saída, dk e zk são as respostas 

desejadas e a resposta atual do k-ésimo neurônio de saída, respectivamente. 
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Para minimizar o EMQ, faz-se necessária a modificação dos valores dos pesos 

sinápticos, conforme foi dito no item anterior e isso é feito através da implementação do 

algoritmo de treinamento com propagação adiante e retropropagação. Esses dois passos 

computacionais podem ser interpretados como sinais, na qual tem-se o sinal funcional ou sinal 

que percorre o interior da rede e o sinal de erro que é apresentado pelo algoritmo de treinamento 

modificando a estrutura interna da rede (pesos sinápticos). 

A modificação da estrutura interna da rede, ou especificamente dos pesos sinápticos, 

feito pelo sinal de erro (retropropagação), é feita obedecendo a regras que são obtidas através 

da derivação da função custo em relação à variação dada aos pesos sinápticos. A partir das 

regras obtidas e considerando-se uma rede perceptron de múltiplas camadas com T camadas 

(figura 3.5) pode-se dividir o treinamento da rede em 5 etapas. 

 

Figura 3.5 - Rede Perceptron de T Camadas. 

 

 
 Fonte: adaptado de Freire Jr e Aquino (2005). 

 

Antes de se apresentar as etapas de treinamento, é importante salientar que os índices p, 

r e s apresentados nas equações (3.8) a (3.15) representam os neurônios de uma rede que se 

propaga da esquerda para a direita, na qual o neurônio p é o neurônio que se encontra em uma 

camada a esquerda do neurônio r (camada anterior ao neurônio r) e o neurônio s se encontra 
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uma camada a direita desse mesmo neurônio (camada posterior). Mostra-se, na figura 3.5, de 

modo mais claro esta notação, para uma rede perceptron de T camadas. 

1. Início. A princípio devem ser escolhidos os valores dos pesos sinápticos 

aleatoriamente, de modo que a média dos seus valores seja zero e a variância se 

encontre próximo à saturação da função de ativação utilizada (a função de ativação 

utilizada pode ser sigmoide ou tangente hiperbólica). 

2. Apresentação dos dados de treinamento. Apresenta-se uma época de exemplos de 

treinamento à rede. Para cada exemplo apresentado, realizam-se as sequências 

descritas nos itens 3 e 4, nas quais emite-se o sinal funcional e o sinal de erro. 

3. Propagação adiante (sinal funcional). Suponha que um exemplo de treinamento seja 

representado por (x(n), d(n)), sendo x(n) o n-ésimo sinal (vetor) de entrada aplicado 

à camada de entrada da rede e d(n) o vetor que se deseja que a rede apresente na sua 

saída após o treinamento (resposta desejada) para a entrada x(n) (ver figura 3.5). Em 

seguida, são obtidos os combinadores lineares vr
(t)(n) e os sinais funcionais yr

(t)(n), 

nos quais as notações r e t representam o r-ésimo neurônio na t-ésima camada da 

RNA. As equações (3.8) e (3.9) representam, respectivamente, o combinador linear 

e o sinal funcional. 

 

𝑣
( )

(𝑛) = ∑ 𝑤
( )

(𝑛)𝑦
( )

(𝑛)                                   (3.8) 

 

𝑦
( )

= 𝜑 𝑣 (𝑛)                                                (3.9) 

 

Nessas equações, P representa o número total de sinais de entrada vindos da camada 

anterior t-1 no r-ésimo neurônio da camada t, yp
(t-1) representa o sinal funcional obtido do p-

ésimo sinal de saída da camada anterior a t, yr
(t) é o sinal de saída do r-ésimo neurônio da camada 

t e (∙) é a função de ativação da rede que pode ser a função sigmoide (equação (3.3)) ou a 

tangente hiperbólica (equação (3.4)). Se o neurônio r está na primeira camada oculta (t = 1), 

use a equação (3.10) em (3.9). 

𝑦
( )

= 𝑥 (𝑛)                                                      (3.10) 

  

Quando o neurônio r estiver na camada de saída (t = T), use a equação (3.11), para a 

obtenção do sinal de saída da rede. 

 



57 

 

  

𝑧 (𝑛) = 𝑦
( )(𝑛)                                                      (3.11) 

  

Com o sinal de saída da rede zr(n) e a resposta desejada dr(n) para o r-ésimo neurônio 

de saída calcule o sinal do erro er(n), conforme a equação (3.13). 

 

𝑒 = 𝑑 (𝑛) −  𝑧 (𝑛)                                                     (3.13) 

 

4. Retropropagação (sinal do erro). Calcule os gradientes locais da rede  (equação(3.14)). 

 

           𝛿
( )(𝑛) =  

𝑒
( )(𝑛) 𝑣

( )(𝑛)     neurônio 𝒓 na camada de saída 𝑻

 𝑣
( )(𝑛) 𝛿

( )(𝑛)𝑤
( )(𝑛)  neurônio 𝒓 na camada oculta 𝒕

 (3.14) 

   
Na equação acima, ´r(∙) é a derivada da função de ativação do r-ésimo neurônio da 

camada t, e para o caso da função sigmóide a derivada pode ser vista na equação (3.5). Com os 

valores dos gradientes locais, modifique os pesos sinápticos usando a equação (3.15). 

 

           𝑤( )
(𝑛 + 1) = 𝑤

( )
(𝑛) + 𝛼 𝑤

( )
(𝑛) − 𝑤

( )
(𝑛 − 1) + 𝜂𝛿

( )
(𝑛)𝑦

( )
(𝑛)     (3.15) 

  

Na equação (3.15), η e α são a taxa de aprendizagem e a constante do momento, 

respectivamente. Tanto a taxa de aprendizagem quanto a constante do momento são valores 

escolhidos pelo programador e, de preferência, devem ficar entre 0 e 1. Esses valores podem, 

ou não, variar durante o treinamento da rede, objetivando diminuir o número de iterações e 

melhorar o resultado obtido pela mesma. 

5. Iteração. A apresentação dos dados de treinamento deve ser feita várias vezes. O número 

de iterações, ou seja, o número de vezes que o conjunto de treinamento deve ser 

apresentado vai depender do critério de parada escolhido pelo usuário. 

Apesar dos cinco passos descritos acima serem suficientes para o treinamento do 

algoritmo, existem algumas técnicas (heurísticas) que são importantes para melhorar o 

desempenho do algoritmo de retropropagação. Dentre elas, pode-se destacar: 

 Atualização dos pesos sinápticos, sequencial ou por lote. Durante o treinamento, a 

modificação dos pesos sinápticos pode ser feita sequencialmente (após a 

apresentação de cada exemplo do conjunto de treinamento) ou por lote (após a 

apresentação de cada época de treinamento). Cada uma dessas duas formas de 
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treinamento possui vantagens e desvantagens, porém quando se deseja que a rede 

seja computacionalmente mais rápida, deve-se optar pela atualização sequencial; 

 Maximização do conteúdo de informação. Durante o treinamento é interessante que 

se apresente sempre um novo exemplo que seja totalmente diferente do anterior e 

que resulte um maior erro de treinamento (LECUN, 1993 apud HAYKIN, 2002). 

Esse desejo é motivado com o objetivo de ampliar a busca no espaço possível de 

pesos sinápticos, evitando desse modo problemas com mínimos locais e 

memorização dos resultados “overfitting”. Um modo de se obter esse resultado é 

apresentar o conjunto de treinamento de modo diferente a cada iteração, ou seja, 

embaralhar os dados; 

 Normalização dos dados. Um ponto importante no treinamento de uma RNA é o 

pré-processamento do conjunto de treinamento, isso deve ser feito de modo que os 

dados não saturem os neurônios da rede e esses dados sejam o mais 

descorrelacionado possível. Para solucionar esse problema, deve-se trabalhar com 

um conjunto de treinamento que varie seus valores entre -1 e +1. Além disso, pode-

se ainda aplicar no pré-processamento a remoção da média, a descorrelação e a 

equalização da covariância, aplicados nessa ordem; 

 Início do treinamento. Uma boa escolha para os valores iniciais dos pesos sinápticos 

é de grande ajuda para um projeto bem sucedido. Nessa escolha, deve-se evitar 

valores muito grandes que levem os neurônios à saturação, bem como muito 

pequenos que ocasionem uma diminuição da velocidade do processo de 

aprendizagem. Assim, a escolha mais coerente encontra-se entre esses dois 

extremos e, em termos probabilísticos, a média de todos os valores dos pesos 

sinápticos deve ser zero e a sua variância deve ser igual ao inverso do número de 

conexões sinápticas de um neurônio; 

 Aprendizagem por indícios. Durante o treinamento de uma função desconhecida 

pela RNA, existe a exploração da informação contida no conjunto de exemplos 

apresentados a ela, de modo que a rede infira um resultado aproximado deles. 

Assim, pode-se generalizar esse procedimento fazendo com que a rede aprenda por 

indícios e isso é obtido adicionando-se ao aprendizado informação prévia sobre a 

função que se deseja modelar. Essa informação pode ser adicionada incluindo 

propriedades da função já conhecidas, tais como valores constantes, simetrias entre 

outros; 
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 Taxa de aprendizagem. A escolha e até a variação das taxas de aprendizagem da 

rede durante o treinamento podem facilitar o aprendizado, diminuindo, por 

exemplo, o número de iterações durante o treinamento. 

 

3.5 Generalização 

 

A generalização é uma característica importante das RNAs, sendo definida como a 

capacidade de a rede apresentar respostas em relação a padrões desconhecidos ou que não foram 

apresentados na etapa de treinamento (NIED, 2007). Sendo assim, durante o treinamento, a 

RNA deve conseguir aprender sobre as características da situação analisada e guardá-las na sua 

estrutura interna. 

De acordo com Haykin (2001), a generalização pode ser considerada boa quando o 

mapeamento de entrada-saída for correto (ou, aproximadamente correto) para um conjunto de 

dados de teste não utilizado no treinamento da rede. A figura 3.6 serve como exemplo para 

diferenciar uma boa “qualidade” de generalização, em que é possível notar que o mapeamento 

de entrada-saída dos dados apresentado na figura 3.6(a) é coerente, enquanto que, na figura 

3.6(b), a RNA simplesmente repetiu os dados do conjunto de treinamento, caracterizando uma 

“memorização” e não um aprendizado. 

Assim, para se obter uma capacidade de generalização satisfatória e evitar um 

treinamento repetitivo, alguns fatores podem ser considerados: Escolha de uma boa arquitetura, 

a aplicação de conhecimento prévio do ambiente analisado, um conjunto de treinamento que 

consiga representar de modo satisfatório a função analisada e o tipo de algoritmo de treinamento 

apropriado (FREIRE JR., 2005; COSTA, 2002 apud NIED, 2007).  
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Figura 3.6 - (a) Boa generalização dos dados de saída; (b) Má generalização dos dados de saída. 

 

 
Fonte: adaptado de Freire Jr. (2005).  

 

Buscando-se evitar o overfitting (variabilidade de soluções), o underfitting (polarização 

das soluções) e uma possível memorização do conjunto de dados de treinamento (figura 3.6(b)), 

deve-se treinar a RNA com o número de iterações (épocas de treinamento) ou o valor do erro 

médio quadrático (atua como critério de parada durante o treinamento) pré-estabelecidos.  E 

ainda caso o número de iterações seja inferior ao necessário, a RNA não conseguirá estimar de 

modo adequado os dados a serem simulados (FREIRE JR., 2005; GERMAN et al., 1992 apud 

NIED, 2007). 

A utilização do critério de validação cruzada é uma alternativa para solucionar esse 

problema. Essa técnica consiste na divisão do conjunto de dados total em um conjunto de 

treinamento e um conjunto de validação. Treina-se apenas com os dados que são utilizados na 

modificação dos pesos, sendo interrompido quando o erro pré-determinado é alcançado, ou seja, 

escolhe-se como ponto de parada o menor valor obtido pelo EMQ do conjunto de treino. E, em 



61 

 

  

seguida, utiliza-se o peso sináptico obtido como resultado do treinamento. Após isso, o conjunto 

de validação é utilizado para estimar a capacidade de generalização da rede durante o processo 

de aprendizagem, ou seja, verificar a eficiência do treinamento da arquitetura. É importante 

mencionar que a utilização de um conjunto de validação nem sempre é possível, principalmente 

quando o conjunto de dados é reduzido. No entanto, quando há uma boa quantidade deles, 

Haykin (1994) e Prechelt (1997) sugerem que o conjunto seja dividido com 70% dos dados para 

treinamento e 30% para validação. 

Dessa forma, ao apresentar uma boa capacidade de generalização, geralmente quando 

se atinge o menor EMQ admissível, o treinamento é finalizado. Nesse momento, obtém-se o 

ponto ótimo de parada, em que o erro é o menor possível e a capacidade de generalização é 

máxima, conforme se verifica na figura 3.7 (BRAGA et al., 2000; FREIRE JR., 2005). 

 

Figura 3.7 - Regra da parada antecipada baseada na validação cruzada. 

  

 
Fonte: adaptado de Freire Jr (2005).  

 

3.6 Aplicações de Redes Neurais Artificiais 

Por possuir características como a não linearidade e sua grande capacidade de obtenção 

de um mapeamento de entrada-saída através da utilização somente dos dados experimentais, 

sem conhecimento prévio do problema físico, as RNAs são aplicadas, com sucesso, em vários 

setores das ciências dos materiais, térmica, biológica, entre outras, demonstrando-se útil, 
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principalmente, como aproximadores de funções não lineares (AKDAG et al., 2009; ARSENE 

e LISBOA, 2007; BELISIO et al., 2013; CHOI et al., 2006; DINIZ et al., 2016; DINIZ et al., 

2020; FREIRE JR., 2005; FREIRE JR., 2007; FREIRE JR., 2009; GOLCU, 2006; REDDICK 

et al., 1998; SENA et al., 2012; ZHANG et al., 2003). 

A utilização de RNAs, como aproximadores de função, é especialmente útil quando não 

se possui um modelo físico ou empírico adequado na solução do problema. Assim, com uma 

RNA bem treinada, consegue-se obter bons resultados onde não existe solução conhecida, 

podendo-se com uma arquitetura e um treinamento adequados generalizar e extrapolar para 

resultados ainda não conhecidos experimentalmente. Devido a isso, as RNAs já são aplicadas 

nas quatro grandes áreas das ciências dos materiais, quais sejam, os metais, os polímeros, os 

cerâmicos e os compósitos e que servem para a análise dos mais variados tipos de propriedades 

relacionadas aos materiais. 

Por exemplo, Câmara et al. (2011) criaram arquiteturas neurais com duas e três entradas, 

além de um modelo misto (utiliza o modelo de regra das misturas e RNAs), capazes de prever 

o módulo de elasticidade transversal (E2) de compósitos unidirecionais. Os resultados se 

mostraram promissores e foram comparados através do erro médio quadrático e do coeficiente 

de correlação com os resultados experimentais obtidos pelo modelo teórico de Halpin-Tsai 

muito utilizado pela indústria. E, ainda, Oliveira et al. (2019), buscando também prever 

propriedades mecânicas de compósitos unidirecionais através do uso de RNAs, desenvolveram 

7 arquiteturas neurais para estimar o módulo de cisalhamento longitudinal (G12) e a tensão 

última de tração longitudinal (Xt), baseados nas propriedades da fibra, da matrix e do volume 

de fração dos compósitos. Modelos clássicos como a regra das misturas e o já mencionado 

Halpin-Tsai foram utilizados para criação de arquiteturas mistas e como elementos de 

comparação com os resultados. 

Nesse sentido, Belísio et al. (2013) utilizaram um banco de dados composto por dez 

materiais derivados da literatura para comparar o modelo peicewise nonlinear (PNL) com uma 

arquitetura neural modular (MN) na modelagem do comportamento à fadiga de materiais 

compósitos à base de fibra de vidro e de fibra de carbono. Em ambos os modelos, PNL e MN, 

a estimativa do comportamento à fadiga de materiais compósitos à base de fibra de vidro foram 

coerentes. No entanto, para compósitos à base de fibra de carbono apenas MN apresentou 

resultados adequados. 

Nessa direção, Barbosa et al. (2020) propôs o desenvolvimento de uma nova 

metodologia capaz de gerar um diagrama de vida constante para materiais metálicos, a partir 

das suposições do diagrama de Haigh e das Redes Neurais Artificiais, usando os campos S-N 
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probabilísticos de fadiga de Stussi. Essa metodologia, desenvolvida para materiais metálicos, 

permitiu estimar a região de fadiga de alto ciclo em função da tensão média e da amplitude de 

tensão em pontos onde a carga de tração é predominante, uma vez que o projeto de fadiga de 

detalhes estruturais e componentes mecânicos deve levar em consideração os efeitos de tensão 

média, a fim de garantir os critérios de desempenho e segurança durante sua vida operacional 

prevista. 

Em 2017, na sua tese de doutorado, Pestana obteve sucesso quando tentou prever o 

comportamento à fadiga dos cabos condutores utilizando RNAs. Inicialmente, a autora 

desenvolveu uma arquitetura de RNA com duas entradas capazes de modelar o efeito da tensão 

média de tração sobre a resistência em fadiga de um cabo condutor de alumínio com alma de 

aço (CAA) IBIS-397,5 MCM. Além desse cabo, no mesmo estudo, Pestana também avaliou o 

efeito da variação de tensão média na vida útil do condutor CAL 1055 MCM, utilizando a 

mesma estrutura de arquitetura neural e variáveis de entrada (tensão média e número de ciclos). 

Os resultados foram comparados com os dados experimentais obtidos a partir de ensaios de 

fadiga realizados em laboratório através do erro médio quadrático e de curvas de vida constante 

(ciclos 105, 106, 107, 108). 

Dessa forma, percebe-se a existência de uma grande utilização de RNAs em diferentes 

áreas da Engenharia. Algumas dessas publicações serviram de base, juntamente com a teoria 

abordada nos capítulos anteriores, para o desenvolvimento da metodologia desta tese, sendo 

utilizadas como elemento de comparação e proporcionando, assim, a obtenção resultados 

coerentes e precisos. 
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4 MATERIAIS E MODELAMENTO MATEMÁTICO 

 

Este tópico apresentará as referências da base de dados utilizadas no desenvolvimento 

desta tese, bem como algumas informações importantes de como ela foi obtida, a partir da 

descrição de alguns detalhes do laboratório de Fadiga e Integridade Estrutural de Cabos 

Condutores de Energia da Universidade de Brasília. Será apresentada a bancada experimental 

utilizada para a realização dos ensaios de fadiga dos cabos analisados neste estudo.  

Além disso, também serão mostrados os modelos de arquiteturas de RNAs 

desenvolvidos para simular a resistência à fadiga dos cabos condutores de alumínio, com as 

suas respectivas informações técnicas. A figura 4.1 mostra o planejamento e as etapas que foram 

desenvolvidas neste estudo para atingir os objetivos propostos. 

 

Figura 4.1 - Planejamento para o desenvolvimento das arquiteturas de RNAs. 

 
Fonte: elaborado pelo autor.  
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4.1 Dados obtidos da literatura 

 

A base de dados utilizadas neste estudo foi retirada de ensaios realizados no laboratório 

de cabos da Universidade de Brasília, a partir de ensaios de resistência à fadiga realizados pelo 

Grupo de Fadiga, Fratura e Materiais (GFFM), na qual se ensaiou os cabos CAL 900 MCM, 

CA ORCHID, CALA 750 MCM e o CAL 1055 MCM, em um total de 99 ensaios 

experimentais. Os parâmetros relacionados a estes cabos são mostrados na tabela 4.1. No geral, 

os cabos de alumínio são os mais usados para a transmissão de energia devido ao fato de 

possuírem uma alta condutividade elétrica, uma boa resistência mecânica e um baixo custo 

quando comparado a outros metais. 

Estes ensaios foram realizados em uma bancada com comprimento total de 46,8m 

(figura 4.2), que é dividida em dois vãos: ativo e passivo. O vão ativo, no qual se encontra o 

excitador eletromecânico (shaker), responsável pela aplicação de vibração no cabo condutor, 

define o comprimento do cabo ensaiado e é limitado pelo centro da roldana do bloco fixo e pelo 

centro do grampo de suspensão, localizado no bloco móvel. O comprimento deste vão pode 

variar de 31 a 41 m, dependendo da posição do bloco móvel. Já o vão passivo é utilizado apenas 

para fixação do cabo.  

 

Tabela 4.1 - Especificação dos parâmetros de cada cabo. 

Tipo de cabo CAL 900 
MCM 

CA  
ORCHID 

CALA 750 
MCM 

CAL 1055 
MCM  

Peso específico de condutor, W (kg/m) 1,25 0,89 1,05 1,47 

Poffenberger-Swart (P-S), Kmax (N/mm3) 60,65 45,98 53,71 58,49 

Rigidez à flexão, EI (N∙m2) 30,72 15,33 21,34 25,58 

Tensão última, ult (MPa) 288,62 156,57 222,81 285,4 

Módulo de elasticidade, E (GPa) 69 69 69 69 

Área da seção transversal, S (mm2) 456,2 322,2 380,18 534,4 

Diâmetro dos fios, d (mm) 3,96 3,33 3,62 3,34 

Quantidade de fios no cabo, n 37 37 37 61 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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Figura 4.2 - Desenho esquemático 3d e 2d da montagem da bancada de ensaios. 

 
Fonte: adaptado de Pestana et al. (2020).  

 

Buscando seguir a padronização dos ensaios recomendadas pelo CIGRÉ e outros 

institutos (EPRI, 1979; IEEE, 1978), os ensaios obedeceram ao critério de 10% de quebra dos 

fios para a sua parada, ou seja, ao se romper 10% da quantidade de fios do cabo, os ensaios 

foram finalizados. Isso ocorre porque uma quantidade de fios rompidos acima deste percentual 

gera uma diminuição da eficiência de transmissão de energia, sendo necessário realizar a troca 

do cabo.  

A tensão média (carga de esticamento) a que os cabos foram submetidos nos ensaios 

variou de 10% a 25% de sua tensão última e foram aplicados diferentes valores de tensão 

alternada. Assim, obedecendo ao critério de parada do ensaio (quebra de 10% dos fios), foi 

possível obter o número de ciclos para todas as variações de tensão média e tensão alternada 

até a falha e o consequente banco de dados para estes parâmetros, permitindo o levantamento 

das curvas S-N. 

Dispositivo de alinhamento 

Blocos fixos 1 

Trilhos 

Shaker 

Blocos fixos 3 

Blocos fixos 2 

Talhas de 
alavanca 

Contra-peso 

Dispositivo de detecção de 
quebras 

Blocos móveis 

Grampo de suspensão 

Células de carga, grampos de ancoragem  

6.2 m 3.1 m 21.4 m 12.1 m 4 m 

46.8 m 

Vão 
passivo 

6.8 m Vão ativo (40 m)  
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Informações adicionais sobre os ensaios realizados na bancada de teste, especificações 

dos cabos e os valores das variáveis obtidas podem ser verificados através dos trabalhos de 

Fadel (2010), Pestana (2017) e Kalombo (2017). 

 

4.2 Modelamento matemático das RNAs 

 

No desenvolvimento da RNA foi utilizada a rede Perceptron de Múltiplas Camadas 

(MLP) (HAYKIN, 2001), treinada com o algoritmo backpropagation. Este modelo tem sido 

aplicado com sucesso para a resolução de vários problemas encontrados na Engenharia, como 

citado anteriormente, conseguindo simular o comportamento do material através do 

treinamento e sendo capaz de generalizá-lo obtendo resultados similares aos obtidos 

experimentalmente (CASTRO et al., 2001). Nesse estudo, 5 modelos de arquiteturas de RNAs 

foram propostos, conforme se mostra na tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 - Modelos de arquiteturas de RNAs desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Modelo 
Número de 
Entradas 

Camada de Entrada Camada de Saída 

EI 3 m; N; EI  

a

W 3 m; N; W 

EI-W 4 m; N; EI; W 

K 2 K; N 

K-W 3 K; N; W 
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4.2.1 Modelos EI, W, EI-W  

 

No caso dos modelos W, EI e EI-W se deseja criar uma função que modele o 

comportamento à fadiga de uma família de cabos de alumínio, obtendo como resposta o valor 

de tensão alternada (a), a partir de parâmetros relacionados ao cabo como a tensão média (m), 

a vida à fadiga do cabo representada pelo número de ciclos (N), a tensão última do cabo (ult), 

sua rigidez à flexão (EI, que é representado pelo módulo de elasticidade do alumínio E 

multiplicado pelo momento de inércia de área do cabo I, conforme explicado na seção 2.5.3) e 

o seu peso linear (W), de modo a satisfazer a equação (4.1). Os valores de rigidez à flexão (EI) 

e o peso linear (W) são fatores que estão intrinsicamente ligados à configuração do cabo, de 

modo que cada cabo possui um valor diferente, sendo possível diferenciá-los por seus valores. 

 

                                        𝜎 = 𝑓(𝜎 , 𝑁, 𝜎 , 𝐸𝐼, 𝑊)                                            (4.1) 

 

De modo a simplificar a equação (4.1), pode-se considerar que a ult possui influência 

direta somente sobre a tensão alternada (a) e sobre a tensão média (m), sendo possível utilizar 

a razão desses valores, conforme se demonstra na equação (4.2). 

 

                                              = 𝑓 , 𝑁, 𝐸𝐼, 𝑊                                                 (4.2) 

Assim, consegue-se diminuir a complexidade do problema e sua dimensionalidade por 

meio de uma função com quatro dimensões (quatro entradas para a RNA). Porém, ainda com o 

intuito de simplificação e para avaliar individualmente os fatores que influenciam no 

comportamento à fadiga desses cabos de alumínio, também criar-se-ão arquiteturas de RNA 

com um número menor de entradas, considerando somente um dos fatores relacionados 

diretamente ao cabo, que seria o valor de EI ou de W, por diminuir a dimensionalidade da 

entrada da RNA para três.  

A partir desse critério, desenvolveram-se três arquiteturas com diferentes entradas, duas 

delas com três entradas (modelos W e EI) e a última com quatro entradas (modelo EI-W), de 

modo a satisfazer as equações (4.3) a (4.5), respectivamente. Nestas equações, EI (rigidez à 

flexão do cabo) e W (peso linear do cabo) representam as variáveis que definem e identificam 

o cabo para a RNA, diferenciando-os. O uso de mais de um tipo de entrada também possui a 



69 

 

  

vantagem de verificar quais destes fatores influenciaram no treinamento e uso da RNA, ou seja, 

se somente W, EI ou se os dois em conjunto. 

 

= 𝑓 ,
 ( )

( )
,

 _ )
                                          (4.3) 

= 𝑓 ,
 ( )

( )
,                                              (4.4) 

                                             = 𝑓 ,
 ( )

( )
, ,

 _
                                  (4.5) 

 

Além dos símbolos já citados, Nmax é o número de ciclos máximos que é igual à 108, 

Wmax é o peso linear máximo dos cabos, cujo valor considerado foi 1,5 kg/m, já que a faixa de 

W para os quatro cabos de alumínio utilizados como banco de dados variou de 0,89 a 1,47 kg/m 

(tabela 4.1) e, ainda, o valor de EImax_tc (máxima rigidez à flexão de todos os cabos) utilizado 

foi de 31 N∙m2. Todas essas variáveis foram utilizadas para a normalização dos dados. Por outro 

lado, as arquiteturas de RNA, para esses três modelos, terão sua topologia conforme se mostra 

nas figuras 4.3, 4.4 e 4.5 em que as camadas de entrada e de saída são representadas pelas 

variáveis independentes desejadas das funções apresentadas nas equações (4.3) a (4.5), e -1 é a 

entrada do bias. 

 

Figura 4.3 - Arquitetura neural EI. 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor.  
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Figura 4.4 - Arquitetura neural W. 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Figura 4.5 - Arquitetura neural EI-W. 

 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

4.2.2 Modelos K, K-W 

 

Os outros dois modelos K e K-W desenvolvidos também buscam avaliar o 

comportamento à fadiga a partir dos parâmetros de fabricação dos cabos, obtendo como saída 
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o valor da tensão alternada. No entanto, ao invés de simular com as variáveis de fabricação dos 

cabos separadamente utiliza a constante K da equação de Poffenberger-Swart (descrita na seção 

2.5.3).  

Conforme foi dito, a formulação de Poffenberger-Swart é uma equação teórica 

desenvolvida para a obtenção das tensões aplicadas a um cabo. Nesta equação, o valor de 

amplitude de tensão é obtido por um comprimento Yb (figura 2.12) que representa o 

deslocamento transversal do cabo a uma distância x de 89 mm (3.5”) em relação ao último 

ponto de contato do grampo de fixação multiplicado pelo parâmetro K que incorpora alguns 

parâmetros característicos de um cabo, conforme se demonstrou na equação (2.5). 

K relaciona em um só termo os valores de tensão média (considerando que H = Sm, 

onde S é a área transversal do cabo) e a rigidez à flexão EI. Com isso, a equação (4.1) pode ser 

simplificada, para a equação (4.6) apresentada abaixo, considerando como parâmetro de entrada 

a constante de P-S.  

 

                                                𝜎 = 𝑓(𝐾, 𝑁, 𝑊, 𝜎 )                                                  (4.6) 

  

Outra simplificação que pode ser feita, assim como realizada para a equação (4.2), é a 

utilização da tensão última na forma de uma razão, normalizando a saída da equação (4.6). 

Assim, para a análise de uma RNA é interessante que todos os termos sejam normalizados e 

isso pode ser visto através da equação (4.6) modificada para ficar na forma demonstrada na 

equação (4.7) (modelo K-W). 

 

                                           = 𝑓 ,
 ( )

( )
,                                       (4.7) 

 

Na equação (4.7), Nmax e Wmax foram definidos anteriormente como sendo igual à 108 e 

1.5 kg/m, respectivamente. Kmax pode ser definido pela equação (4.8), na qual se considera que 

a carga de esticamento aplicada é igual à área do cabo (S) multiplicado pela tensão última. 

 

𝐾 =
( )

,  𝑝 =                           (4.8) 

  

A vantagem do uso da equação (4.7) é a diminuição da dimensionalidade da função, 

reduzindo o número de parâmetros de entrada para 3, e ainda mantendo a função dependente 
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dos termos que são inclusos em K. Caso o comportamento à fadiga seja dependente 

exclusivamente da tensão média (m) e do módulo de rigidez (EI) através do valor de K, o 

treinamento e a capacidade de generalização da RNA serão facilitados, bem como, diminuirão 

a complexidade da análise, evitando um problema bastante conhecido em aplicações desta 

natureza que é a maldição da dimensionalidade (HAYKIN, 2001). Caso isso não seja verdade 

e os valores de tensão média e módulo de rigidez influenciem no comportamento à fadiga 

separadamente ao valor de K, os valores obtidos no treinamento não serão capazes de 

generalizar o problema e os resultados não serão satisfatórios. 

A título de análise, além da equação (4.7), tentar-se-á obter o comportamento à fadiga 

do cabo diminuindo ainda mais sua dimensão, através da retirada do peso linear (W) dela, 

conforme se mostra na equação (4.9) (modelo K). 

 

= 𝑓 ,
 ( )

( )
                                               (4.9) 

 

Assim, as equações (4.7) e (4.9) representam os modelos K-W e K, respectivamente. As 

arquiteturas neurais dos modelos são mostradas nas figuras 4.6 e 4.7. Essas seguem a mesma 

topologia mostrada nas figuras 4.3 a 4.5, ou seja, camada de neurônios ocultos com função 

sigmoide, uma camada de saída com função linear e o uso do bias. 

 

Figura 4.6 - Arquitetura neural do Modelo K-W. 

 
Fonte: elaborado pelo autor.  
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Figura 4.7 - Arquitetura neural do Modelo K. 

 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

4.2.3 Treinamento das RNAs 

 

Nessa análise foi utilizado o treinamento supervisionado (figura 4.7), em que os 

conjuntos de dados de entrada (representados por X1, X2, Xn) e de saída (representado por Y) 

predeterminados nas funções definidas dos modelos são usados para supervisão da rede neural. 

Assim, deseja-se que a rede aprenda de forma aproximada ao conjunto de dados de treinamento 

apresentado a ela e generalize, sendo capaz de obter resultados próximos aos dados de 

validação. 

 

Figura 4.7 - Método de treinamento da RNA. 

 
Fonte: elaborado pelo autor.  
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Ainda no fluxograma da figura 4.7, podemos visualizar que a matriz de pesos sinápticos 

w é uma variável que é modificada através do algoritmo de treinamento. As modificações dos 

valores dos pesos w são feitas com objetivo de diminuir o erro existente entre os valores 

desejados (Yz), obtidos pelos dados experimentais e os valores de saída (YRNA) obtidos pela 

RNA. Através desses valores, podemos mensurar o desenvolvimento da RNA, utilizando, para 

isso, o erro médio quadrático (EMQ), apresentado na equação (4.10). Nesta equação, Q 

representa o tamanho do conjunto de dados. 

 

                                               EMQ = ∑(𝑌 − 𝑌 )                                       (4.10) 

 

As arquiteturas neurais foram treinadas variando o número de neurônios ocultos entre 

10 e 100, com um número máximo de 10.000 épocas de treinamento (HAYKIN, 1994). A 

escolha dessa variação no número de neurônios teve como base os trabalhos de Pestana et al. 

(2018; 2020). Nesses estudos, foram necessários 15 neurônios na camada oculta para se obter 

o menor erro no treinamento e validação de uma RNA desenvolvida com um número menor de 

entradas (somente 2) e para um único cabo condutor de alumínio, o que diminui a complexidade 

do problema. Nesse caso, para um maior número de entradas e para uma família de cabos de 

alumínio, um maior número de neurônios permitiria uma maior iteração dos dados de entrada 

com os pesos sinápticos, garantindo um aprendizado maior e, consequentemente, um erro 

menor. 

O treinamento das RNAs foi realizado utilizando o método de validação cruzada, 

conforme mostrado na figura 4.8, em que o conjunto de dados é dividido em um conjunto de 

treino e em um conjunto de validação, sendo o segundo utilizado somente após o treinamento 

da RNA, ou seja, para validar a capacidade de generalização das arquiteturas. Assim, os cabos 

CA ORCHID, CAL 1055 MCM e CAL 900 MCM formaram o conjunto de treino e o cabo 

CALA 750 MCM foi utilizado na validação dos modelos. O algoritmo backpropagation usado 

no treinamento foi baseado na regra do momento, com taxa de aprendizado de 0.1 e constante 

de momento de 0.7, que são constantes e definem a velocidade das mudanças ocorridas nos 

pesos sinápticos (w), definidas a partir da experiência de outros estudos de RNAs encontrados 

na literatura (BARBOSA et al., 2020; BELÍSIO et al., 2013; CÂMARA et al., 2011; DINIZ et 

al., 2016; DINIZ et al., 2020; FREIRE JR., 2007; PESTANA et al. 2018; PESTANA et al. 

2020; SENA et al., 2012). A escolha dos valores dessas constantes exprime o quão rápido o 
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processo de treinamento da rede estará sendo conduzido rumo à convergência (MAEDA et al., 

2011). 

Figura 4.8 - Método de validação cruzada. 

 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Os dados de treino e validação da rede devem ser descorrelacionados para garantir a 

generalização dos resultados e, além disso, eles devem ser normalizados e, no caso do número 

de ciclos (N), também devem ser logaritimizados. Isso torna seus valores melhor distribuídos 

e, para tanto, utilizou-se o MATLAB para implementar o algoritmo estudado nesse trabalho. 

Antes do treinamento da RNA, além de ser necessário normalizar os dados, conforme 

demonstrado nas equações dos modelos, deve-se também torná-los menos dispersos. Para tanto, 

aplica-se a equação (4.11) (lei de potência generalizada), relacionando os dados experimentais 

da tensão média com os valores de amplitude de tensão, permitindo gerar curvas S-N. Essa 

mesma metodologia foi usada em Pestana et al. (2017), Diniz et al. (2020), Barbosa et al. 

(2020).  

 

log(𝜎 ) = 𝐴 − 𝐵[log(𝑁)]                                            (4.11) 

 

Nessa equação A, B e C são constantes, que devem ser obtidas pelo método dos mínimos 

quadrados e fazem com que a curva representada pela equação mostrada se ajuste melhor aos 

resultados experimentais analisados. Seus valores são apresentados na tabela 4.3 para cada cabo 

e cada curva S-N, bem como o número de amostras utilizadas para a obtenção dos seus valores. 
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Tabela 4.3 - Valores das constantes A, B, c e da tensão média dos cabos.  

Cabo m (MPa) A B C Amostras 

CAL 900 MCM 

49 2,38 0,00755 2,67 9 

58 2,36 0,0112 2,47 9 

74 2,33 0,00983 2,54 6 

CA ORCHID 

49 2,03 0,00215 3,02 9 

58 1,99 0,00529 2,53 9 

74 1,92 0,00183 3,05 6 

CALA 750 
MCM 

49 2,24 0,00914 2,41 9 

58 2,22 0,0160 2,11 9 

74 2,17 0,0114 2,28 6 

CAL 1055 MCM 

49 2,41 0,00158 3,41 9 

58 2,36 0,000786 3,77 9 

74 2,33 0,00258 3,18 9 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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5 RESULTADOS 

 

A partir do que foi dito anteriormente, analisou-se separadamente os modelos de RNA 

propostos (tabela 4.2): Modelo EI (3 entradas); Modelo W (3 entradas); Modelo EI-W (4 

entradas); Modelo K (2 entradas); Modelo K-W (3 entradas). A seguir, serão apresentados os 

resultados. 

5.1 Modelo EI 

 

Apresentam-se, na figura 5.1, os resultados encontrados pela arquitetura de RNA do 

modelo EI (considera somente a rigidez à flexão) na análise do comportamento à fadiga dos 

cabos condutores CALA 750 MCM, CA ORCHID, CAL 1055 MCM e CAL 900 MCM.  

 

Figura 5.1 - Curvas de vida constante obtido pela arquitetura de RNA utilizando o modelo EI para o 

cabo condutor (a) CALA 750 MCM, (b) CA ORCHID, (c) CAL 1055 MCM e (d) CAL 900 MCM. 
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Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Por esses resultados, percebe-se que as piores representações obtidas pela RNA 

ocorreram para os ciclos 105 e 108, haja vista, por exemplo, que o material CAL1055 MCM 



78 

 

  

(figura 5.1c) apresenta um grande distanciamento entre os dados experimentais e a curva da 

RNA em 105 ciclos, e o cabo CAL 900 MCM (figura 5.1d) possui valores que se igualam a zero 

em 108 ciclos (e por isso não aparecem no gráfico). Além disso, o material CALA 750 MCM é 

o que apresenta resultados mais próximos entre o modelo EI e os dados experimentais. Vale 

salientar, que o cabo CALA 750 MCM foi utilizado na validação da RNA e não em seu 

treinamento. O menor erro entre a RNA e os dados do CALA 750 MCM também pode ser 

verificado na tabela 5.1, que apresenta o valor de erro médio quadrático (EMQ) entre a RNA e 

cada cabo estudado e, ainda, o valor médio do EMQ para todos os cabos, identificando o número 

de épocas de treinamento e o número de neurônios ocultos em que se obteve esses resultados 

durante o treinamento dessa arquitetura. 

 

Tabela 5.1 - Melhor resultado de EMQ para cada cabo, bem como a média deles. Número de 
neurônios ocultos e épocas de treinamento onde se obteve esses valores durante o treinamento do 

modelo EI. 

EMQ* 
Épocas de 

treinamento 
Número de 
neurônios CALA 750 

MCM 
CA 

ORCHID 
CAL 1055 

MCM 
CAL 900 

MCM 
Média 

11,99 31,89 59,79 30,18 33,46 996 74 
* Os valores devem ser multiplicados por 10-5 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

A partir dos resultados obtidos pela RNA pelo modelo EI é possível construir curvas de 

vida constante que demonstrem a influência da rigidez à flexão do material (EI) para um valor 

específico de número de ciclos. Como se verificou anteriormente, os resultados mais coerentes 

se apresentaram para 106 e 107 ciclos e, com isso, pode-se desenvolver as figuras 5.2 e 5.3, 

respectivamente.  

Por essas figuras, percebe-se que, experimentalmente, existe uma relação direta entre a 

rigidez à flexão e o comportamento à fadiga dos cabos, de modo que, quando se aumenta o 

valor de EI, ocorre a diminuição do valor de amplitude de tensão (a). Isso também é verificado 

pelo modelo EI, porém os resultados obtidos pela RNA são mais próximos dos dados 

experimentais somente para o caso em que o número de ciclos é igual a 107. 

  



79 

 

  

Figura 5.2 – Curvas de vida constante de 106 ciclos variando em função da rigidez à flexão (EI). 
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Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Figura 5.3 - Curvas de vida constante de 107 ciclos variando em função da rigidez à flexão (EI). 
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Fonte: elaborado pelo autor.  

 

A importância da construção dos diagramas de vida constante das figuras 5.2 e 5.3 é 

prever o comportamento à fadiga de um novo cabo condutor que, nesse caso, seja fabricado de 

alumínio e suas ligas. Isso pode ser de grande ajuda no projeto, auxiliando na decisão do 

diâmetro do fio e sua quantidade. 
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5.2 Modelo W 

 

Na avaliação do modelo que considera apenas o efeito do peso linear (W), os cabos 

condutores CALA 750 MCM, CA ORCHID, CAL 1055 MCM e CAL 900 MCM têm as suas 

análises do comportamento à fadiga mostradas na figura 5.4. Nota-se que a RNA com essa 

arquitetura obteve resultados melhores do que os obtidos para o modelo EI. Isso pode ser 

verificado analisando o EMQ de cada cabo individualmente (tabela 5.2) e novamente se verifica 

que o cabo CALA 750 MCM possui os menores valores de EMQ. 

 

Figura 5.4 - Curvas de vida constante obtido pela arquitetura de RNA utilizando o modelo W para o 

cabo condutor (a) CALA 750 MCM, (b) CA ORCHID, (c) CAL 1055 MCM e (d) CAL 900 MCM. 
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Fonte: elaborado pelo autor.  
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Tabela 5.2. Melhor resultado de EMQ para cada cabo, bem como a média deles. Número de neurônios 

ocultos e épocas de treinamento onde se obteve esses valores durante o treinamento do modelo W. 

 

EMQ* 
Épocas de 

treinamento 
Número de 
neurônios CALA 750 

MCM 
CA 

ORCHID 
CAL 1055 

MCM 
CAL 900 

MCM 
Média 

5,32 6,95 34,52 18,31 16,27 9527 76 
* Os valores devem ser multiplicados por 10-5  

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

A partir dos resultados obtidos pelo modelo W pode-se construir curvas de vida 

constante que demonstrem a influência do peso linear do cabo (W) para um valor específico de 

número de ciclos. Para fins de comparação com o modelo EI, as curvas de vida constante com 

106 ciclos e 107 ciclos são demonstradas nas figuras 5.5 e 5.6, respectivamente. Por essas curvas, 

percebe-se que, diferentemente do que ocorreu com a rigidez à flexão, não existe uma relação 

direta entre a variação do peso linear do cabo e a amplitude de tensão obtida no comportamento 

à fadiga. Analisando as curvas 0.89 kg/m a 1.25 kg/m das figuras 5.5 e 5.6, percebe-se uma 

diminuição da amplitude de tensão com o aumento do peso linear, porém ocorre um aumento 

do valor da amplitude de tensão para o cabo CAL 1055 MCM que possui peso linear de 1.47 

kg/m. 

 

Figura 5.5 - Curvas de vida constante de 106 ciclos variando em função do peso linear W. 
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Fonte: elaborado pelo autor.  
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Figura 5.6 - Curvas de vida constante de 107 ciclos variando em função do peso linear W. 
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Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Para tentar explicar esse fenômeno podemos analisar a tabela 4.1, em que se verifica 

que os cabos CA ORCHID, CALA 750 MCM e o CAL 900 MCM possuem um aumento do 

peso linear devido ao aumento do diâmetro do fio, mantendo o mesmo número deles. Porém, o 

cabo CAL 1055 MCM, que foi o cabo que apresentou um resultado discrepante em relação aos 

anteriores, teve um aumento do número de fios com um diâmetro similar ao cabo CA ORCHID. 

O aumento do número de fios aumentou o peso linear do cabo, no entanto também serviu para 

diminuir a propagação do dano melhorando a resistência à fadiga desse cabo em relação aos 

outros, mesmo com o aumento do seu peso linear. 

É interessante comentar que esse resultado serve para demonstrar que o uso de um único 

parâmetro para avaliar uma família de cabos talvez não seja o caminho correto para esse tipo 

de análise, pois simplifica excessivamente o problema. Assim, é importante considerar uma 

arquitetura de RNA que considere ambos os fatores. 

 

5.3 Modelo EI-W 

 

Analisando os resultados obtidos para o modelo EI-W, apresentado na tabela 5.3, 

percebe-se que esse modelo possui os menores valores de EMQ, com valor 53% inferior ao 

obtido pelo modelo W e 73% menor do que o modelo EI. Esse resultado também é refletido em 
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cada curva de vida constante obtida para cada cabo, como é demonstrado na figura 5.7. Por 

essas curvas ainda é possível verificar que existe uma dificuldade de o modelo apresentar 

resultados satisfatórios para 108 ciclos, sendo verificado de modo mais claro no cabo 

CAL 1055 MCM (figura 5.7c). 

 

Tabela 5.3 - Melhor resultado de EMQ para cada cabo, bem como a média deles. Número de neurônios 
ocultos e épocas de treinamento onde se obteve esses valores durante o treinamento do modelo EI-W. 
 

EMQ* 
Épocas de 

treinamento 
Número de 
neurônios CALA 750 

MCM 
CA 

ORCHID 
CAL 1055 

MCM 
CAL 900 

MCM 
Média 

8,59 4,05 16,56 1,19 7,60 6067 57 
* Os valores devem ser multiplicados por 10-5 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 
Figura 5.7 - Curvas de vida constante obtido pela arquitetura de RNA utilizando o modelo EI-W para 

o cabo condutor (a) CALA 750 MCM, (b) CA ORCHID, (c) CAL 1055 MCM e (d) CAL 900 MCM. 
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Fonte: elaborado pelo autor.  

  

É interessante mencionar que, nas tabelas 5.1 a 5.3, o número de neurônios ocultos 

necessário para otimizar a RNA sempre foi superior a 50. Esse resultado é diferente do que foi 
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obtido em trabalhos anteriores (PESTANA et al., 2018; PESTANA et al., 2020), em que se 

conseguiu otimizar a arquitetura com 15 neurônios ocultos. No entanto, deve-se lembrar que, 

nos referidos trabalhos, a dimensão de entrada da RNA era inferior à utilizada aqui (somente 

duas entradas enquanto nesta tese tem-se até quatro entradas que é o caso do modelo EI-W), já 

que se desejava que a RNA conseguisse modelar somente o comportamento à fadiga de um dos 

cabos e aqui se deseja que a RNA modele o comportamento de toda uma família de cabos. 

A partir da arquitetura de RNA obtida pelo modelo EI-W construíram-se as curvas de 

vida constante para N = 106 (figura 5.8) e N = 107 (figura 5.9) considerando a variação tanto do 

peso linear quanto da rigidez à flexão. Por essas curvas, é possível o cálculo da amplitude de 

tensão necessária para a ruptura à fadiga de um cabo fabricado de alumínio, conhecendo-se seu 

peso linear, rigidez à flexão, tensão última e carga de esticamento a que o cabo será submetido. 

 

Figura 5.8 - Curvas de vida constante para 106 obtido pela arquitetura de RNA utilizando o modelo 

EI-W para diferentes valores de rigidez à flexão e pesos lineares do cabo. 
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Fonte: elaborado pelo autor.  
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Figura 5.9 - Curvas de vida constante para 107 obtido pela arquitetura de RNA utilizando o modelo 
EI-W para diferentes valores de rigidez à flexão e pesos lineares do cabo. 
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Fonte: elaborado pelo autor.  

 

É importante ainda dizer que a arquitetura de RNA obtida pelo modelo EI-W permite o 

cálculo do comportamento à fadiga para qualquer valor (dentro das faixas estudadas) desejado 

e os gráficos apresentados nas figuras 5.8 e 5.9 representam uma parte desses resultados para 

se avaliar o comportamento dessa RNA. 

 

 

5.4 Modelo K  

 

Quanto à análise do comportamento à fadiga dos cabos condutores CALA 750 MCM, 

CA ORCHID, CAL 1055 MCM e CAL 900 MCM para arquitetura neural K, apresentam-se na 

figura 5.10 os resultados obtidos após o treinamento desse modelo.  
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Figura 5.10 - Curvas de vida constante obtido pela arquitetura de RNA utilizando o modelo K para o 

cabo condutor (a) CALA 750 MCM, (b) CA ORCHID, (c) CAL 1055 MCM e (d) CAL 900 MCM. 
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Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Nota-se pelas figuras que o melhor resultado obtido foi para o cabo CALA 750 MCM 

(figura 5.10a), em que os resultados estimados pela RNA ficaram próximos dos dados 

experimentais. Lembrando que esse cabo foi utilizado apenas no conjunto de validação, não 

sendo utilizado no conjunto de treinamento da RNA. Já os cabos CA ORCHID (figura 5.10b) 

e CAL 900 MCM (figura 5.10d) apresentaram os piores resultados, uma vez que há uma grande 

distância entre os dados obtidos pelo treinamento da RNA e os dados experimentais. Estes 

resultados também podem ser verificados através da tabela 5.4.  

 

Tabela 5.4 - Melhor resultado de EMQ para cada cabo, bem como a média deles. Número de neurônios 
ocultos e épocas de treinamento onde se obteve esses valores durante o treinamento do modelo K. 

.EMQ* 
Épocas de 

treinamento 
Número de 
neurônios CALA 750 

MCM 
CA 

ORCHID 
CAL 1055 

MCM 
CAL 900 

MCM 
Média 

8,56 121,95 45,38 115,16 72,76 5269 94 
* Os valores devem ser multiplicados por 10-5 

Fonte: elaborado pelo autor.  
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Esses valores, quando comparados com os obtidos pelos modelos anteriores, mostram-

nos que uma arquitetura considerando somente o K como entrada se torna muito limitada. Como 

confirmação disso, temos que o seu valor de EMQ foi mais de duas vezes maior do que o pior 

resultado obtido pelos modelos apresentados até agora (33,46·10-5 para o modelo EI), enquanto 

que o modelo K possuiu um valor de 115,16·10-5. Vale lembrar que a maior vantagem do 

modelo K é a diminuição da dimensionalidade, de modo a se ter somente 2 entradas na RNA. 

Porém, essa vantagem só possui relevância se o erro final for semelhante ou inferior ao obtido 

por um modelo com maior número de entradas. 

Apesar de os resultados não serem satisfatórios, esse modelo permite a construção de 

um único gráfico para a análise da vida dos cabos, conforme demonstrado na figura 5.11. Nela, 

define-se o eixo das abscissas com os valores normalizados da constante de Poffenberger-Swart 

(K), no eixo das ordenadas, os valores normalizados da amplitude de tensão (a) e 

desenvolvem-se as curvas de vida constante para cada número de ciclos (N). Por essa figura, 

percebe-se que os dados que representam cada região do número de ciclos possuem uma 

dispersão elevada, demonstrando não ser possível que esse modelo matemático consiga 

representar com alguma confiabilidade e precisão os resultados obtidos experimentalmente, 

sendo necessário aumentar o número de entradas da RNA. 

 

Figura 5.11 - Curvas de vida constante de K variando em função do número de ciclos. 
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Fonte: elaborado pelo autor.  
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Ainda pode-se dizer que os resultados obtidos neste modelo demonstram a necessidade 

de uso de mais variáveis independentes na análise de uma família de cabos condutores. Caso se 

desejasse ampliar a análise para outros tipos de cabos (como os com alma de aço), seria 

necessário avaliar quais variáveis influenciariam seus resultados, além das já analisadas até 

agora. 

 

5.5 Modelo K-W 

 

Para o modelo K-W que, além da constante de Poffenberger-Swart, leva em 

consideração o peso linear do cabo como parâmetro de entrada, obtiveram-se valores de EMQ 

bem inferiores aos obtidos pelo modelo K, conforme se verifica na tabela 5.5, de modo que o 

valor médio foi 92% menor do que o obtido pelo modelo K, confirmada por uma redução 

significativa dos valores de cada cabo separadamente (principalmente, CA ORCHID e CAL 

900 MCM), o que nos permite concluir que o treinamento do modelo K-W teve uma maior 

capacidade de generalização. As curvas de vida constante para cada cabo (figura 5.12) refletem 

os resultados de EMQ, em que se pode verificar que em todos os cabos os dados experimentais 

ficaram bem próximos dos dados obtidos pela RNA. 

 

Tabela 5.5 - Melhor resultado de EMQ para cada cabo, bem como a média deles. Número de neurônios 
ocultos e épocas de treinamento onde se obteve esses valores durante o treinamento do modelo K-W. 

 

EMQ* 
Épocas de 

treinamento 
Número de 
neurônios CALA 750 

MCM 
CA 

ORCHID 
CAL 1055 

MCM 
CAL 900 

MCM 
Média 

1,68 8,48 7,43 5,52 5,78 9867 95 
* Os valores devem ser multiplicados por 10-5  

Fonte: elaborado pelo autor.  
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Figura 5.12 - Curvas de vida constante obtido pela arquitetura de RNA utilizando o modelo K-W para 
o cabo condutor (a) CALA 750 MCM, (b) CA ORCHID, (c) CAL 1055 MCM e (d) CAL 900 MCM. 
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Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Os valores do erro médio quadrático obtidos para esta arquitetura também podem ser 

comparados com os encontrados pelas outras arquiteturas desenvolvidas, como pode ser visto 

no gráfico da figura 5.13. Por exemplo, o EMQ médio do modelo K-W (EMQ = 5,78·10-5) foi 

24% menor do que o obtido com o treinamento do modelo EI-W (EMQ = 7,6·10-5), que havia 

sido o modelo desenvolvido com o menor erro obtido. Lembrando que o modelo EI-W possui 

uma maior dimensionalidade com quatro entradas enquanto que o modelo K-W possui três 

entradas, o que tornam estes resultados ainda mais relevantes, já que este modelo, mesmo com 

um menor número de entradas, ou seja, menos complexo, apresentou resultados mais próximo 

dos dados utilizados para o treinamento. Outro ponto de destaque são as curvas obtidas para 

108 ciclos, em que todas as arquiteturas neurais, com exceção do modelo K, não conseguiram 

representar corretamente esta região, enquanto que esse modelo possui uma boa aderência aos 

seus dados. 
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Figura 5.13 - Comparativo dos valores da média do EMQ das arquiteturas desenvolvidas. 

 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Considerando estes resultados, foram desenvolvidas curvas fixando o valor do número 

de ciclos em 106 (figura 5.14) e 107 (figura 5.15), por levar em consideração o comportamento 

à fadiga relacionado à variação do peso linear e da constante de Poffenberger-Swart (modelo 

K-W). Percebe-se, por esses resultados, que as curvas se apresentam mais complexas do que as 

obtidas anteriormente na figura 5.12, pois nos resultados individuais dos cabos apresentados 

nela, havia de modo geral um comportamento em que a concavidade se apresentava para cima, 

diferente do visto nas figuras 5.14 e 5.15. Uma explicação para esse fato se encontra em relação 

aos valores relacionados ao eixo das abscissas, em que, nos gráficos apresentados na figura 

5.12, tem-se m e nas figuras 5.14 e 5.15 tem-se K/Kmax. Como K é dependente de m, porém 

esta dependência ocorre de modo não linear, como é mostrado nas equações (2.5) e (4.8), as 

curvas apresentadas, nos dois casos, podem possuir comportamentos distintos em relação à sua 

inclinação. 
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Figura 5.14 - Curvas de vida constante para 106 ciclos utilizando o modelo K-W. 
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Fonte: elaborado pelo autor. 

  

Figura 5.15 - Curvas de vida constante para 107 ciclos utilizando o modelo K-W. 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

 a /
u

lt

/
max

 Modelo K-W para W= 0,89 kg/m  CA ORCHID
 Modelo K-W para W= 1,05 kg/m  CALA 750 MCM
 Modelo K-W para W= 1,25 kg/m  CAL 900 MCM
 Modelo K-W para W= 1,47 kg/m  CAL 1055 MCM

 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Além disso, o peso linear não influencia de modo proporcional no resultado final, já que 

se verifica uma diminuição da razão a/ult com o aumento do peso linear. Entretanto, este valor 

volta a subir para o caso onde W = 1,47 (CAL 1055 MCM). A explicação se dá pelo fato de 

esse cabo possuir uma quantidade de fios diferente dos anteriores. De qualquer modo, essa 
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variação não impediu o modelo K-W de incorporar esse comportamento e apresentar resultados 

aproximados aos obtidos pelo cabo. Para melhor demonstrar o comportamento da curva obtido 

pelo modelo K-W desenhou-se as superfícies apresentadas nas figuras 5.16 e 5.17 para 106 e 

107 ciclos, respectivamente. 

 

Figura 5.16 - Superfície de vida constante para 106 ciclos utilizando o modelo K-W. 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor.  

 
 

Figura 5.17 - Superfície de vida constante para 107 ciclos utilizando o modelo K-W. 
 

  

Fonte: elaborado pelo autor.  
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

6.1 Conclusões 

 

A pesquisa propôs criar arquiteturas de RNA capazes de estimar o comportamento à 

fadiga dos cabos condutores de alumínio, através da variação de parâmetros como o peso linear 

(W) e o módulo de rigidez à flexão (EI), além de RNAs, utilizando a formulação de 

Poffenberger-Swart. A partir dos resultados obtidos, é possível dizer que o uso de uma RNA 

para estimar a resistência à fadiga desses materiais se mostrou adequado, uma vez que foi 

possível obter resultados precisos para algumas das arquiteturas analisadas. E, ainda, que o 

modelo utilizando a constante K de P-S e o peso linear específico (W) incorpora mais 

informações a RNA sobre os cabos estudados, o que pode ter causados os melhores resultados. 

Este resultado possui aplicação prática e são de grande valia para aplicações em outras famílias 

de cabos, como os que utilizam alma de aço. Além disso, também se pode concluir que: 

  O comportamento à fadiga dos cabos demonstrou uma relação direta com a sua 

rigidez à flexão, de modo que o aumento deste valor diminui a amplitude de tensão 

necessária para a falha do cabo em um mesmo valor de número de ciclos; 

 Não se verificou o mesmo comportamento em relação ao peso linear. A princípio, o 

aumento deste valor diminui a resistência à fadiga do cabo, porém isso só é verdade 

se o número de fios se mantiver o mesmo; 

 O modelo que utilizou o peso linear e a formulação de Poffenberger-Swart como 

entradas (modelo K-W) conseguiu modelar o comportamento à fadiga de uma família 

de cabos feitos de alumínio com melhor precisão do que outros modelos analisados 

(modelo EI, modelo W, modelo EI-W e modelo K), conseguindo aderir bem aos dados 

utilizados no treinamento e validação da RNA.  

 Além de melhores resultados, outra vantagem do uso do modelo K-W é a sua 

dimensão inferior (3 entradas) ao modelo EI-W (4 entradas), que é o que possui 

melhores resultados após K-W. Quando dois modelos produzem resultados similares 

é sempre melhor utilizar o de menor dimensionalidade, pois diminui-se sua 

complexidade. 
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 O uso do modelo K, apesar de sua menor dimensionalidade (2 entradas) e, 

consequentemente, do seu menor custo computacional, não representa bem os 

resultados apresentados experimentalmente, sendo necessário o aumento da 

dimensionalidade da RNA para melhorar a precisão do resultado, algo que foi feito 

usando o modelo K-W. 

 Dentre as arquiteturas de RNA desenvolvidas, as que possuem melhores resultados 

utilizam tanto a rigidez à flexão quanto o peso linear como entradas na RNA. Isso 

demonstra que o fenômeno é complexo e não se pode utilizar somente um único valor 

para representar o cabo no seu modelamento, pois acaba diminuindo a capacidade de 

generalização da RNA. 

 

6.2 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Como complemento e avanço na avaliação da resistência à fadiga dos cabos condutores 

feitas neste estudo, seguem algumas sugestões para desenvolvimento futuro: 

 Criação de arquiteturas de RNAs, a partir da variação de seus parâmetros de 

fabricação, capazes de estimar a resistência à fadiga de cabos condutores de alumínio 

reforçados com alma de aço (CAA), também muito utilizados nas linhas de 

transmissão;  

 Criação de um algoritmo único que permita analisar a resistência à fadiga de todas 

as famílias de cabos condutores utilizados pela indústria e, ainda, capaz de fazer 

simulações da vida útil deles de forma online, permitindo o acesso tanto dos 

fabricantes quanto dos usuários (companhias de energia) de forma prática e rápida, 

minimizando, assim, os custos de fabricação, instalação e manutenção dos cabos; 

 Fazer uma análise probabilística utilizando as RNAs em conjunto com a distribuição 

de Weibull, para prever a probabilidade de quebra de fios em cada número de ciclos, 

utilizando-se, para isso, os dados obtidos em ensaios experimentais.  
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