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RESUMO 
 

Este trabalho é um conjunto de conhecimentos sistematizado, alguns já 

disponíveis através da engenharia e/ou da tecnologia, e outros 

desenvolvidos durante este trabalho para solução de problemas que 

freqüentemente se apresentam na modalidade de instalação de linhas 

de transmissão subterrânea enterradas diretamente no solo. Nas linhas 

de transmissão diretamente enterrada, a corrente máxima circulante 

nos condutores depende do salto térmico entre o condutor e a 

temperatura máxima do solo em um ponto remoto onde os cabos estão 

instalados. Duas variáveis além da corrente teem um papel de extrema 

relevância: A resistência elétrica do condutor e blindagens que define as 

perdas joules geradas pelos condutores e capas metálicas, 

respectivamente e a resistência térmica externa do solo circunstante ao 

cabo enterrado. A parte devido às perdas joules já foi exaustivamente 

estudada e sistematização atual é suficiente para a solução da maioria 

dos problemas de engenharia, mas a parte do conhecimento da 

resistência térmica externa tem ainda muitos pontos que ainda não 

foram totalmente esclarecidos: sejam na modelagem, sejam nos 

materiais sejam no controle da fenomenologia. O escopo deste trabalho 

é dar uma contribuição no papel da resistência térmica externa aos 

cabos enterrados através de uma engenharia simultânea (Elétrica, 

Mecânica e Civil) assistida por tecnologia de desenvolvimento de 

materiais (Backfill). 

Palavras-chave 

1. Linhas subterrâneas de energia elétrica. 2. Cabos elétricos. 3. 

Engenharia elétrica. 4. Backfill. I. Universidade de São Paulo. 

Departamento de Engenharia Elétrica. II.T. 
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ABSTRACT 

The present work is a set of systematized knowledge, some of them 

available in the engineering and technological literature and others 

developed during this work to solve problems which presents in direct 

buried cables modalities. In direct buried transmission lines the current 

carrying in the conductors depends on the temperature rise of the 

conductor in respect of the temperature of remote soil. Two variables 

beyond the electrical current on the conductor play a paramount role: 

The electrical resistance of the conductor and sheaths which define the 

Joules losses upon the conductor and sheath and the thermal resistance 

between cable and soil. The role of Joule losses has been sufficiently 

studied providing solutions for large class of engineering problems, but 

the available knowledge regarding external thermal resistivity has 

several points under considerations yet: Even in modeling, materials 

and phenomenology control. The scope of this work is to present a short 

contribution on the role of external thermal resistance between cables 

and soil through the simultaneous frame work (Electrical, Mechanical 

and Civil engineering) and Technological development of materials 

(Backfill). 

Key words 

Underground transmission lines. 2. Electric cables. 3. Electric 

Engineering. 4. Backfill.   
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta um conjunto sistematizado de conhecimentos, 

alguns já disponíveis através da engenharia e da tecnologia, e outros 

desenvolvidos durante este trabalho solucionando problemas que 

freqüentemente se apresentam na instalação de linhas de transmissão 

subterrânea enterradas diretamente no solo. Nessas linhas a corrente 

máxima circulante nos condutores depende do salto térmico máximo 

entre a temperatura do condutor e a temperatura máxima do solo num 

ponto remoto onde os cabos estão instalados. 

Δθ4 = θ4 − θ7 (1.1) 

Duas variáveis além da corrente tem um papel de extrema relevância: a 

resistência elétrica do condutor e da blindagen que definem as perdas 

joules geradas pelos condutores e capas metálicas, respectivamente e a 

resistência térmica externa do solo circunstante ao cabo enterrado. 

T9 = T� +; W=>
=?> 		 (i = 1, 2,3…n) (1.2) 

As variável referente às perdas Joule (��) já foram exaustivamente 

estudadas e a sistematização atual é suficiente para a solução da 

maioria dos problemas de engenharia, mas a parte do conhecimento da 

resistência térmica externa (��;�)	 tem ainda muitos pontos que ainda 

não foram suficientemente esclarecidos: seja na modelagem, seja nos 

materiais, seja na  fenomenologia. O objetivo deste trabalho é contribuir 

para o entendimento no papel da resistência térmica externa aos cabos 

enterrados, através de uma engenharia simultânea (Elétrica, Mecânica e 
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Civil), e assistida por tecnologia de desenvolvimento de materiais 

(Backfill). 

Nas linhas de transmissão subterrâneas, diretamente enterradas, têm 

como mecanismo dominante de dissipação da energia decorrente da 

passagem de corrente elétrica pelos cabos, a condução térmica através 

dos materiais (cabos e solo) que circundam o condutor. Os mecanismos 

de convecção e radiação não comparecem na maioria dos modelos 

usados na engenharia. A norma internacional IEC 602872 recomenda a 

seguinte fórmula para cálculo da máxima corrente admissível para um 

cabo diretamente enterrado, considerando o limite de temperatura do 

dielétrico. 

F = G	� − 	� −�� H12�� + �� + �� + ��I�J�� + (1 + K)(�� + �� + ��)L  (1.3) 

Nessa equação, a resistência térmica externa ��, devido à contribuição 

do solo externo aos cabos, responde por pelo menos 50% de todo o 

salto térmico entre o cabo e o ambiente externo. 

�F�(1 + K)�� +���� 		> 	0,5(	� − 	�) (1.4) 

E deste modo, é correto afirmar que a resistência térmica externa tem 

relevância especial no desempenho dos cabos em regime permanente. 

O modelo usado para cálculo de �� é relatado por CARSLAW and JEAGER 

[1] para um campo térmico simétrico de cargas pontuais, mas que 
                                                 

2 IEC 60287 Calculation of current rating (parts 1, 2 and 3) 
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vieram das formulas de KENELLY [2], que de um ponto de vista formal 

pode ser corretamente resolvido com a teoria do potencial de KELLOGG 

[3], para duas cargas pontuais, ou com os métodos das imagens de 

MAXWELL [4] para duas cargas elétricas iguais num campo conservativo 

eletrostático (ANEXO A). 

Enquanto que a hipótese em todos os modelos era sempre de um solo 

homegêneo em torno aos cabos, toda melhoria no cálculo de �� se 

resumia em melhorar o detalhamento da forma externa da superfície 

externa dos cabos, especialmente quando os mesmos estavam na 

formação plana GOLDENBERG [5] e se tocavam ou na formação em 

trevo SYMM [6]. 

Quando o primeiro caso de instabilidade termo-hidrológica foi relatado 

na Inglaterra ARMAN e outros [7], nunca mais o solo poderia ser 

modelado como homogêneo. Em 1970, BASSI e outros [8] relataram as 

dificuldades de projeto e instalação de cabos em sítios arqueológicos em 

Roma, o que veio a confirmar que os solos em torno aos cabos são 

definitivamente não homogêneos e neste caso especial o método de 

cálculo da resistência térmica externa através de transformada, 

conforme LUONI e outros [9] resolveram o problema de modelagem. 

Todavia, a fenomenologia da migração de umidade no solo em torno ao 

cabo devido à ação do campo térmico ainda não havia sido enfrentada 

com instrumentos de modelagem suficiente. A primeira vez que esta 

modelagem foi apresentada com DE VREIS [10], com comportamento 

termo-hidrológicode de solo parcialmente saturado, o problema era 

abordado para um modelo de agricultura. Somente muitos anos depois, 

DONAZZI, OCCHINI e SEPPI [11] apresentaram um modelo empírico 

que respondia bem a necessidade dos instaladores de cabos alta tensão. 



24 

 

 

Foi BRACKELMANN [12], MITCHELL [13], e GROENEVELD [14] e muitos 

outros que apresentaram modelos com alguma teoria de suporte e que 

fornecia dados para uma interpretação com a Mecânica do Meio 

Contínuo.  PRATA e LIMA [16] fecham este ciclo, destas contribuições 

apresentando um modelo dinâmico de cálculo de corrente máxima 

levando em conta o fator de carga do sistema elétrico. Se de um ponto 

de vista de códigos computacionais e fenomenologia de transferência de 

calor e massa em meios porosos dos materiais de enterramento dos 

cabos de potência (backfill) o problema está bem formulado e em alguns 

casos resolvidos, por outro a sistematização destes conhecimentos deixa 

lacuna que dificulta em muito a possibilidades de usá-los efetivamente. 

Um caso crítico citado em ALMEIDA [17] permitiu retomar os estudos do 

papel dos backfills para cabos diretamente enterrados. O caso teve 

origem nas dificuldades operativas das duas linhas de transmissão 

subterrâneas de alta tensão – LS 102 e LS 148 (Figura 1) extensão de 

4,7 km, as quais fazem parte do sistema de alimentação principal do 

Anel da Ilha do Governador, cujo principal cliente é o Aeroporto 

Internacional do Rio de Janeiro.  
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Figura 1 – Diagrama Unifilar 

 

Essas linhas possuem cabos isolados em papel impregnado, do tipo óleo 

fluído (Scof Cables), com condutores ocos de alumínio, formação 

segmentada do tipo conci, cobertura metálica de chumbo, reforço com 

fitas de cobre e proteção anti-corrosiva de polietileno termoplástico.  

 

Os cabos de 138 kV foram instalados no ano de 1977 e apresentaram 

em meados dos anos 90 um processo de instabilidade térmica do backfill 

(material de reaterro nas proximidades dos cabos) nos trechos em 
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morrote (Figura 2) onde o lençol freático era muito profundo, bem 

abaixo do nível de instalação dos cabos (2,0m), ocorrendo o 

ressecamento e a solidificação do material de recobrimento desses 

cabos.  

 

Figura 2 - Linha subterrânea CDV - BPN 

 

Para não acarretar danos aos cabos a potência transmitida foi reduzida, 

de modo que não superasse a classe térmica de projeto – na época 85 

°C.  

 

A idéia inicial para solução do problema caminhava para a construção de 

uma nova linha. No entanto, através de estudos alternativos, concluíu-

se que existiria uma solução técnica-econômica que permitiria a 

recapacitação da linha através da substituição do backfill existente por 

outro, termicamente estabilizado, objeto deste trabalho. Optou-se, 

então, pela substituição do backfill, contribuindo para a melhoria na 
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dissipação térmica desses cabos e conseqüentemente, possibilitando o 

aumento na potência transmitida. Desenvolveram-se, a partir daí, 

estudos e testes de materiais que pudessem ser empregados no trecho 

crítico da linha cuja extensão era de 1800 m.  

 

O objetivo desta tese é o relatar os trabalhos de desenvolvimento 

tecnológico na sistematização do conhecimento do desempenho dos 

materiais na circunstância imediata dos cabos, quando submetido a 

campo térmico devido à presença dos mesmos. 

 

A solução de um caso real permitiu avançar na arte de projetar linhas de 

transmissão diretamente enterrada com auxílio de engenharia 

simultânea (Elétrica, Mecânica e Civil) assistida por desenvolvimento 

tecnológico de materiais (backfill). 
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2 A RESISTÊNCIA TÉRMICA EXTERNA 

O aumento da temperatura de um cabo de potencia enterrado é 

largamente dependente da resistência térmica do meio. A importância 

do cálculo correto desta resistência térmica é demonstrada pelo fato de 

mais de 50% do aumento total da temperatura do condutor ser devido a 

esta resistência. Embora no passado, sofisticados métodos de cálculos 

desta resistência não se justificavam devido à baixa carga dos cabos, 

hoje em dia há necessidade cada vez maior do uso dos cabos e tem 

trazido cada vez mais importância para esta matéria. 

Como é bem conhecida, a resistência térmica do solo depende de vários 

fatores: composição química, tamanho e forma das partículas 

compactação, umidade, etc. De todos os fatores o conteúdo de umidade 

tem uma importância particular; pequena diminuição do conteúdo de 

umidade leva a um aumento significativo da resistividade térmica [18]. 

Isto deve ser levado em consideração no projeto dos cabos de modo 

que eles possam sustentar cargas pesadas durante o verão, 

minimizando o perigo de secagem do solo circunstante. O problema tem 

sido resolvido pelo uso dos assim chamados backfills estabilizados que 

possuem um valor de resistividade térmica aceitável no estado seco; 

estes backfills são colocados imediatamente em vizinhança dos cabos 

[19]. A introdução de mais de um material, cada um com resistividade 

dependente do conteúdo de umidade, remove a conjectura de 

resistividade uniforme requerida para todas as fórmulas usuais para 

determinação da resistência térmica do solo. 

Alguns trabalhos foram feitos no cálculo da resistência térmica de meios 

não uniformes por tratamento matemático ordinário, mas envolvendo 

significantes conjecturas de simplificação e cálculos tediosos. O objetivo 
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deste capítulo é descrever um enfoque bastante simples de fácil 

entendimento através do uso de uma adequada transformação do 

campo térmico [9], provendo então, uma solução melhor do ponto de 

vista prático. 

A transformação conforme3 que é bem conhecida define um a um a 

correspondência dos pontos no plano do campo original para os pontos 

do campo transformado. A transformação é tal que, a mesma equação 

diferencial da condução de calor seja válida também no campo 

transformado 

-PQ R1# STU-�V = 0 (2.1) 

e de tal forma que as temperaturas nos pontos correspondentes sejam 

as mesmas. A transformação proposta é, também, tal que, o campo 

seja conhecido, ou possa ser facilmente calculado, de modo exato ou 

aproximado, tal que, não apenas as temperaturas do campo original 

sejam obtidas, mas também algumas propriedades do campo original 

como resistências térmicas e possam ser calculadas diretamente no 

campo transformado. 

A transformação permite a avaliação direta das resistências térmicas, 

sem a necessidade do calculo do campo se algumas aproximações forem 

consentidas. 

 

                                                 

3 Transformação conforme é aquela que mantém os ângulos de interseção em magnitude e sentido. 
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2.1 DEFINIÇÕES GERAIS DE RESISTÊNCIAS TÉRMICAS PARA 

CABOS ENTERRADOS 

O principal objetivo desta seção, bem como das seções 2.3 e 2.4 é 

estabelecer a terminologia e a conexão com a literatura existente 

(ANEXO K). Um sistema de cabos resfriados naturalmente, composto 

por W cabos enterrados que trabalham em paralelo uns aos outros e à 

superfície do solo, também, será considerado. O fluxo térmico é normal 

ao eixo do cabo e a potencia dissipada e as resistências térmicas são 

referidas por unidade de comprimento ao longo do eixo dos cabos. 

Somente a condição estacionaria será considerada. 

As resistências térmicas são definidas a partir da relação linear (equação 

2.1). 

Na equação 2.1 �� é a temperatura dos cabos quando as perdas 

térmicas são nulas e esta conjectura é válida para todos os cabos. 

(Geralmente é considerada, também, como a temperatura do solo 

quando não perturbado termicamente). 

Se somente um cabo estiver em serviço, a resistência térmica direta R== 
e as resistências mútuas R9= para cada cabo são: 

Y��� = Z[\Z]^[�
� = Z_\Z]^[
`   �� ≠ 0			�
 ≠ 0			P ≠ 1   

(2.2) 

 

Quando as perdas são as mesmas em todos os cabos então as equações 

(2.1) e (2.2) são dadas por: 
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�
 = Z_\Z]^ = ∑ �
�			(P = 1,2,3…W)c�?� . (2.3) 

Desde que as resistências não dependam de 0T  de agora em diante será 

suposta como 00 =T  nos casos lineares. 

Nos casos não lineares, quando as características do solo dependem da 

temperatura [21] as resistências próprias e mútuas não são definidas e 

temperaturas e resistências dependem da potência dissipada e da 

temperatura ambiente. 

 

2.2 CÁLCULO DA RESISTÊNCIA TÉRMICA DO SOLO USANDO 

FONTES PONTUAIS 

O enfoque de cálculo de resistências térmicas com modelo de fontes 

pontuais é considerado padrão e referência. Todavia, ele será 

brevemente antecipado para facilitar o seguimento da abordagem do 

problema com transformada (ANEXO B). 
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Figura 3 – Resistência de um cabo único num solo uniforme 

Considere-se que o plano de uma seção transversal de um sistema de 

cabo definido pelas coordenadas complexas � = � + d� ou T ∙ f�g(�h) em 

coordenadas polares com o eixo dos x  na superfície do solo e o eixo dos 

y  positivo para cima do solo (Figura 3). Os cabos possuem diâmetros 
iD  

e centros nos pontos 
ii jpy =  ( )0>ip  ni K3,2,1= e ( ) 0ρρ =z  como a 

resistividade térmica será considerada uniforme. Um par de fontes 

térmicas, uma de intensidade W no ponto 11 0 jyz −=  e outra de 

D1

1

-P1

-y1+

-y

Superfície do solo

Resistividade térmica do solo ρ
0

T= T1
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-P= -y conth1
2 Tπ
ρ

0 W
-P= -y conth

12y
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ρ
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intensidade W−  no ponto 11 0 jyz +=  (veja referência [1], na seção 1.6) 

fornece em todos os pontos jyxz +=  do plano, a temperatura: 

�(%) = #��2i 0W j�� + (� − ��)��� + (� + ��)�k (2.4) 

Se " = �lZm] , e ! são duas constantes da equação (2.4) as linhas de 

fluxo e isotermas podem ser obtidas. As isotermas de temperatura são 

círculos (ANEXO A) de centro 0 + d"�nopℎ" e diâmetros 
�qr�c/q que 

satisfazem a equação: 

�� + (� − nopℎ")� = ���sfWℎ�� (2.5) 

e as linhas de fluxo normais às isotermas são círculos de centro 

−��nop! + d0 e diâmetro 
�tr�cu.  Assim: 

(� + ��nop!)� + �� = ���sfW��. (2.6) 

Desde que a superfície do solo seja a isoterma � = 0, quando existir 

apenas um cabo sua superfície externa esta será identificada como 

isoterma e a posição relevante da fonte  
; a temperatura externa do 

cabo �
 (ou a resistência própria �

) é obtida de 

�� = 0; �� = w'�� − Hx_� I� (2.7) 
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−"� = 2i��#�� = 2i���#� = 0W y2'�(� + zR2'�(� V� − 1{ (2.8) 

  

  

A equação (2.8) é a famosa fórmula de KENELLY, padrão para a 

resistência própria total de um único cabo em solo uniforme, conforme 

discussão de MCGRATH [21,22].   

Quanto mais um cabo estiver presente no solo uniforme, a resistência 

própria pode ainda ser obtida da equação (2.8) somente se for possível 

desprezar a não uniformidade introduzida pelos outros cabos dentro do 

outro cabo em consideração. As resistências mútuas são geralmente 

obtidas por acesso à temperatura de um ponto dentro do cabo 

(usualmente o centro do cabo) provocando pelo campo térmico gerado 

pelo outro cabo e dado pela equação (2.5); a resistência mútua 

relevante será então calculada a partir da equação (2.2). 

A aproximação introduzida em tal avaliação tem sido muito analisada e 

será também examinada na seção 3 do presente trabalho. 

A análise baseada em fontes pontuais mostra suas limitações inerentes 

quando o solo não é uniforme. Somente as não uniformidades que 

podem ser consideradas serem coincidentes com isotermas de um 

campo uniforme pode ser estudadas com este modelo na referência [1]. 

O desenvolvimento expandido da transformação conforme é 

apresentado no (ANEXO B) com uma série de exemplos.  
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3  MATERIAIS DE ENTERRAMENTO DOS CABOS 

Esta sessão apresenta o estado atual da arte em materiais para 

recobrimento de cabos diretamente enterrados (backfill materials) com 

ênfase em materiais disponíveis na natureza. No passado [7] toda esta 

questão considerava os solos naturais para reaterro com resistividade a 

seco da ordem de 2,8 mK/W, e para as assim chamadas areias 

selecionadas o valor de 1,0 mK/W e o valor de 1,2 mK/W para as 

misturas conhecidas como concreto magro. Em todos os casos existem 

restrições que tem sido objeto de discussão ao longo dos últimos 50 

anos [23]. O valor de 2,8 Km/W é demasiadamente alto, o que provoca 

aumento considerável das seções dos condutores, podendo inviabilizar 

projetos. De outro lado os concretos magros apresentam grandes 

problemas de remoção deste material, quando necessita de intervenção 

na linha diretamente enterrada (friabilidade) da backfill. 

Os materiais artificiais, como solução para cobertura dos cabos na vala 

(backfill), tem-se apresentado com viabilidade técnica e econômica de 

muito interesse [24] são materiais disponíveis no mercado brasileiro 

também de fácil confecção para quem queira entrar no ramo. Um estudo 

detalhado de grande parte dos materiais encontra em [24] também 

resumido no (ANEXO I) 

 

Essa sessão apresenta de modo genérico o enfoque de engenharia que 

se faz no sentido de caracterizar e qualificar estes materiais como 

solução para backfill. 

 

O material de backfill que mais tem se aproximado da condição ótima 

(Abundante na natureza, fácil preparação, alta densidade de 
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compactação etc) são as pedras moídas. Muito parecidas com as britas 

usadas na construção civil, a pedra moída é um material que exige 

muito pouco de processamento para seu uso. Na Figura 4, a seguir,  é 

apresentado o material da forma que ele é encontrado nas usinas de 

moagem de materiais para construção civil. 

 

Na realidade o material mostrado na Figura 4 é uma mistura de duas 

granulometrias (60% de grossos e 40% de finos da pedra moída), 

controlados no sistema de moagem com peneiras de fornecem grãos 

com duas distribuições granulométricas. Esta forma de material foi 

desenvolvida em 1986 [27] e hoje é de domínio público e usada em 

larga escala por todos instaladores de linhas de transmissão 

subterrânea. Na Figura 5, são apresentadas essas duas distribuições 

granulométricas. 

 

 

Figura 4 - Pedra moída em duas granulometria 
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 Figura 5 – Backfill bimodal 

         

Este material para ser usado, como backfill, precisa ser colocado em 

torno dos cabos compactado (geralmente 90% do proctor normal). A 

melhor compactação é altamente dependente da quantidade de umidade 

do material [26]. No caso descrito neste trabalho a umidade ótima foi de 

8% em volume e a densidade do material compactado cerca de 2 

g/cm³. A Figura 6 seguir ilustra a variação da densidade em função do 

teor de umidade. 
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Figura 6 - Densidade do backfill versus umidade de compactação 

 

A resistividade térmica do solo tem uma boa correlação com a 

quantidade de umidade no solo compactado. Esta resitividade é medida 

com sonda agiforme do tipo ONWOOD e este ensaio pode ser visto em 

detalhe no ANEXO F. Na Figura 7 a seguir é mostrado o andamento da 

resistividade térmica das pedras moídas em função do teor de umidade. 
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Figura 7 - Resistividade do backfill bimodal versus conteúdo de 

umidade 
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3.1 ESTABILIDADE TÉRMICA DOS SOLOS 

Esta sessão apresenta um resumo dos métodos de cálculo para 

avaliação da máxima corrente que se pode colocar num cabo 

subterrâneo diretamente enterrado em solos não uniformes e sujeitos à 

migração de umidade. Quando um cabo de transmissão de potência é 

instalado diretamente enterrado, a potência dissipada seja pela corrente 

seja pela voltagem aplicada no dielétrico, deve atravessar o solo 

circunstante para atingir a região de mais baixa temperatura. 

Tradicionalmente o problema é tratado através da modalidade de um 

processo de condução que em regime estacionário apresenta apenas 

resistências térmicas. Porem o meio circunstante aos cabos é poroso e 

sua resistência térmica é altamente dependente da quantidade de 

umidade que existe no meio. Em circunstâncias especiais este meio 

poroso pode secar elevando em demasia a temperatura dos cabos que 

por sua vez provoca uma secagem mais intensa do meio e este 

mecanismo leva a instabilidade térmica e falha dos cabos. Existem 

alguns modos de resolver o problema dependendo do nível de 

informação que se possui do solo. Esta sessão apresenta aqueles mais 

usados e contemplados por normas internacionais [20]. 

 

O primeiro método considera que o solo possui uma caracterização 

térmica. Assim, admite-se que existirá um equilíbrio termo hidrológico 

em alguma fronteira em torno do cabo e com as características 

disponíveis calcula-se a corrente máxima permitida (ANEXO D). 
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Por outro lado quando o solo não possui caracaterísticas térmicas 

definidas ou não existem condições de determiná-las o método CIGRE4 

[20] impõem ainda condições muito mais conservadoras (ANEXO E). 

Há 50 anos atras, quando a maioria dos cabos eram dimensionados  

para funcionar em temperatura da ordem de 60°C e esta temperatura 

somente era atingida depois de mais de 30 anos, quando a maioria dos 

circuitos era substituída por necessidade do sistema, o nível de incerteza 

quando se dimensiona cabos subterrâneos para transporte de energia 

em solos uniformes é praticamente desprezível (zero ou algo muito 

próximo de zero). Com a elevação de temperatura de funcionamento 

dos cabos (85°C – 90°C), os mesmos passaram a interferir no 

comportamento do solo circunstante onde eram instalados, e o meio 

deixava de ser homogêneo para ter parâmetros térmicos variáveis. A 

solução encontrada para mitigar o problema foi à criação de um material 

especial de reaterro (backfill) para substitui o solo em torno dos cabos, 

região onde havia maior interferência das fontes térmicas nos 

parâmetros de condução de calor do solo. Mais recentemente tem-se 

observado que em determinadas condições a umidade do solo migra 

frente à ação do campo térmico, devido às fontes térmicas (cabos) neles 

colocadas. Por isso, outras medidas especiais, sejam em materiais e/ou, 

sejam em projetos, foram desenvolvidas para solucionar o problema da 

instabilidade termo-hidrológica. Esta sessão apresenta as ferramentas 

mais utilizadas desde a condição de falta de informação sobre o solo, 

                                                 

4 WG 01 – SC 21, “Current ratings of cables buried  in  partially  dried out soil – 
PART 1 Simplified method that can be used with minimal soil information 100% 
load  factor” ELECTRA N° 104, January 1986, pp 11-22 
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até o estado de conhecermos informações e modelos que permitam 

dimensionar a capacidade de condução de corrente de um cabo 

diretamente enterrado, com a margem de risco dentro dos valores 

aceitos pela engenharia. 

 

3.2 BACKFILLS ESTABILIZADOS 

Um backfill é considerado estabilizado quando sua resistividade térmica 

a seco está no intervalo 0,8	 ≤ 	#fspáQf0	 ≤ 1,2	Jkm/W]. Daí, na natureza 

este tipo de material não ser encontrado com facilidade. São 

considerados materiais termo hidrologicamente estáveis: (1) as areias 

selecionadas; (2) as argamassas fracas (Weak Mix) de areia, cimento e 

água e (3) as misturas mecânicas de pedra moída em duas MODAS. Na 

Figura 8 é apresentado um domínio dos backfills estabilidados. Como 

podem ser apreciadas, as misturas mecânicas com substituição de água 

por outro aditivo, neste caso as emulsões de parafina e látex polimérico 

(materiais de não apresentam migração de fase líquida viscosa) também 

poderiam ser consideradas soluções, mas não puderam ser usadas por 

serem condenadas por entes ambientais, além do risco destes materiais 

serem corroídos por bactérias etc. 
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Figura 8 - Domínio dos backfills estabilizados 

Porém ficou uma lição do efeito da densidade da fase sólida. A relação 

entre densidade da água e das pedras vulcânicas é da ordem de 1,0 

g/cm³ para algo em torno de 2,5 a 3,0 g/cm³, ou seja, 1/3. Quanto 

mais próxima esta relação estiver em torno do valor máximo para o 

backfill de pedra moída maior é a densidade a seco e menor é a 
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resistividade a seco. Daí o limite mínimo de densidade 1,8 g/cm³ para 

os materiais estabilizados (a seco). 

3.2.1  Areias Selecionadas 

Este material tem sido amplamente recomendado em países europeus 

(notadamente na Itália), com a defesa de que é material fácil de ser 

encontrado em cavas de areia do continente. A granulometria 

recomendada para este material está mostrada na Figura 9, a seguir. 

 

Figura 9 – Intervalo recomendado de granulometria 

A curva superior é a distruição mínima para os grãos finos enquanto a 

curva denominada limite inferior dá a fronteira tolerada para os grãos 
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grossos (ANEXO F). No Brasil, o problema de se utilizar este material é 

que a grande maioria das cavas fornecia material muito perto da 

fronteira dos finos e frequentemente não atendia o limite desta 

fronteira. Ainda, aqui, a areia de fundo de rios não possuía os finos  

atendia a fronteira dos grossos no limite, quando não extropolava. 

Deste modo, o projeto de linhas subterrâneas no Brasil, quase sempre 

consistia numa grande dificuldade para encontrar o material para 

backfill. Muitas vezes, no limiar da escolha ao invés de areias 

selecionadas o projetista passava a usar a argamassa CBS (cement 

bound sand) ou concreto magro aumentando cerca de 30% o valor da 

resistividade térmica externa do material (1,2	mK/W). 
3.2.2  Argamassa CBS – concreto magro 

Este material é construído com uma mistura mecânica (manual ou em 

betoneira) com areia cimento e água. A proporção em volume é de 14:1 

de areia e concreto com 10% de água. Estes materiais após 

suficientemente misturados é aplicado na vala e compactado por 

vibradores mecânicos. 

A caracterização de backfills com ou sem aditivos foi pesquisada (ANEXO 

I) num experimento comparativo entre os diversos materais e ensaios. 

A seguir serão apresentados os resultados significativos e conclusões. 

Ensaios de resistividade térmica e friabilidade são os mais significativos 

para as argamassas. O corpo de prova para a argamassa para ensaio de 

laboratório é preparada e curada durante 28 dias:  

(1) A umidade relativa e temperatura ambiente, para medidas de 

resistividade térmica e umidade relativa 95% e temperatura ambiente, 

para medias de friabilidade. 
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(2) As medidas de resistividade térmica das argamassas, aditivadas ou 

não, são apresentadas na Figura 10 para granito moído e areia comum. 

Observa-se que a mistura aditivada com resíduos siderúrgicos não 

apresentaram efeitos desejados, redução de valores de resistividade 

térmica. Nas misturas aditivadas com grafite, uma significativa redução 

de resistividade foi conseguida, como era esperado. 

(3) A proporção 40:1 de areia/cimento, aditivos de resíduos 

siderúrgicos, uma vez que os valores de resisitividade térmica foram 

muito elevados, são descartados com alternativa técnica para backfill.  

 

 

Figura 10 - Resistividade térmica de argamassas 
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Quanto à friabilidade destas argamassas, Figura 11 nota-se a boa 

friabilidade das misturas com proporção mais reduzida de cimento 40:1 

com ou sem grafite. Já a proporção 20:1 tem sua friabilidade melhorada 

em relação à convencional 14:1. Há uma redução do valor mínimo de 

golpes para romper os corpos de prova (-50%) entre 20:1 e 14:1 não 

tendo influência o tipo de areia, o aditivo ou densidade. 

A análise da investigação confirma o ensaio de percussão como um 

método aplicativo na avaliação da friabilidade de argamassa, verificado 

pelo adequada significância. 

Além do teor de cimento, outro fator influente, mas de menor grau de 

explicação é o tipo de areia, artificial ou natural. Contudo ao contrário 

do que já foram observados para a resistividade térmica os fatores 

densidade e aditivos (grafite) não foram significativamente influentes.

 

Figura 11 - Friabilidade das argamassas 
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3.3  BACKFILLS ARTIFICIAIS 
 
São considerados backfills artificiais todos os materiais naturais (areias 

selecionadas e pedra moídas) com as misturas de aditivos cerâmicos 

(resíduos siderúrgicos etc) e aditivos oligoméricos e poliméricos (ANEXO 

I). O Trabalho precedente de BARTOLI e de ALMEIDA [26] apresenta 

como melhor solução para esta classe de material os materiais bimodais 

(Figura 12). 

Todas as demais soluções de material artificial apresentam aumento de 

custo de materiais e processo, além de oposição de agentes ambientais. 

A contribuição adicional desta investigação está na simplificação de 

metodologia. Os valores de grau de saturação crítico dos materiais 

bimodais podem ser encontrados através de um ensaio simples de 

medição da restividade a seco.  

Figura 12 - Medição de resistividade a seco 
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Esta medição é conduzida em sonda agiforme de laboratório no mesmo 

corpo de prova conforme ilustra a Figura 13 a seguir. Este novo enfoque 

resulta numa melhoria na metodologia e permite a redução de 75% do 

tempo de medição do ℎ�*
+ em relação à metodologia precedente [11]. 

 

Figura 13 - Resistividade térmica em microsonda de laboratório 
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4 MEDIÇÕES DE TEMPERATURA EM TEMPO REAL 

O desejo de medir a temperatura dos cabos durante o funcionamento 

vem de muito tempo, mas a tecnologia disponível era apenas aquela de 

termopares acoplados ás bainhas metálicas dos cabos, que 

frequentemente introduziam problemas de corrosão. Além disso, os 

primeiros termopares não tinham compensação referencial, daí ser 

necessário carregar sempre alguma referencia o que trazia muito 

desconforto para o tecnólogo. 

A chegada dos termopares compensados trouxe uma grande vantagem, 

pois estes quando encapsulados podiam ser instalados sobre a superfície 

dos cabos com a medição de sinal instalada em algum ponto perto da 

área de medida e este sinal manejado através de estações remotas. 

Este capítulo é dedicado a recuperar o estado atual da arte desta 

tecnologia que é uma das partes do objetivo deste trabalho. No capítulo 

será feito uma sinopse das tecnologias de medição, enquanto no 

(ANEXO L) será apresentado os estágios e a fronteira atual desta 

tecnologia que é o sistema DTS (Distributed Thermal System).  

 

4.1 SISTEMA DE MEDIÇÃO PONTUAL SEM TRANSMISSÃO DE 

SINAIS (LEITURAS LOCAIS) 

  

Neste sistema as medições de temperaturas são realizadas sobre a 

cobertura externa dos cabos (ambos os circuitos) em localidades a 

serem definidas previamente no percurso da linha (duas ao longo dos 

cabos e emendas sob as ruas e a terceira nas proximidades dos 

terminais dentro da subestação), sendo os sensores empregados do tipo 

termo resistência de platina (RTD), conectados à respectiva unidade de 
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aquisição (leitura no próprio local). Algumas desvantagens são as 

necessidades de alimentação elétrica para cada unidade de aquisição e 

de instalação de caixas de proteção dos dispositivos de medição locais. 

Além disso, devido à falta de um sistema de transmissão dos dados até 

uma unidade central, periodicamente um funcionário deveria ser 

deslocado a cada unidade para leitura das medições (método pouco 

confiável pela descontinuidade das medições no tempo e os dados das 

demais remotas não serem simultâneos para sua avaliação). 

 

4.2 SISTEMA DE MEDIÇÃO PONTUAL COM TRANSMISSÃO DE 

SINAIS (LEITURAS REMOTAS) 

  

As medições de temperaturas são realizadas da mesma forma que o 

modo anterior, porém é empregado um par de fibras ópticas de cada 

circuito para interligação em rede feita por interfaces eletro-ópticas 

entre as remotas e uma unidade central (constituída por um controlador 

microprocessado ou por um PC conectado a um conversor 

RS232/RS485). Apresenta as mesmas desvantagens do item anterior, 

exceto pela disponibilidade de dados a distância pela rede óptica, o que 

favorece a análise dos dados de medição na subestação para cada 

localidade de remota e com simultaneidade. A Figura 14 representa uma 

rede que foi instalada (caso LIGHT SESA) com os componentes básicos 
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Figura 14 - Configuração de medição de temperatura em LTS  

 

agrupados por localidade. O sistema apresenta nas unidades remotas 

entradas analógicas para medições de temperaturas (entradas para 

sinal de resistência RTD); na unidade central há duas entradas para 

transdutores de temperatura (entradas de sinal de corrente 4-20 ,�) e 

foram instaladas outras seis entradas (sinal de tensão 0-10 Vcc) para 

transdutores de corrente de carga de ambos os circuitos (provenientes 

da medição da Light) no interior da sala de controle da subestação 

Cordovil. A rede óptica tem topologia em estrela (usando um par de 

fibras entre a unidade central e cada localidade remota (duas). Para o 

comprimento monitorado da linha (1500 metros) é suficiente o 

monitoramento em três localidades sob condições de instalação distintas 

(incluindo o terminal de cabos), podendo no futuro ser expandido para 

incorporar localidades do restante da linha (demais 3000 metros até a 
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outra subestação). No lado RS485 (meio elétrico a dois fios, tipo half-

duplex) podem ser interligados até 30 dispositivos de medição (escravos 

da série 7000) no barramento de cada localidade, os quais teem um 

endereço distinto para as chamadas por polling provenientes do Mestre 

(PC ou controlador). Para a comunicação desse sistema com outros 

sistemas da concessionária (para descarga dos dados ou monitoração 

por um SCADA) pode ser utilizado uma interface de rede Ethernet no  

padrão de 10 100	Mbps⁄  (disponível no PC ou controlador instalado na 

sala de controle), cabendo no futuro a Light adequar este sinal aos 

meios de telecomunicação disponíveis ao seu Centro de Operações 

(COS).  

 

Para distâncias acima de 2 km entre remotas ou um número de 

localidades maior que três (incluindo o terminal na unidade central), a 

configuração representada na Figura 15 poderia ser implementada a 

topologia da rede óptica em barramento serial. O custo deste sistema 

cresceria consideravelmente, visto que para cada localidade remota 

adicional é necessário um par de interfaces de fibras ópticas extras 

(mais o hardware de aquisição e caixas de emendas das fibras), além do 

fato que na eventual falta de energia elétrica em uma unidade remota 

intermediária, os dados das demais unidades deste ramo ficam 

indisponíveis para a unidade central.  
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Figura 15 - Topologia da rede ótica em barramento serial  

 

 

4.3 SISTEMA DE MEDIÇÃO DISTRIBUÍDO (MEDIÇÃO 

UTILIZANDO AS PRÓPRIAS FIBRAS ÓPTICAS)  

 

Este sistema consiste na forma ideal para medição das temperaturas na 

linha, pois permite a monitoração de qualquer ponto ao longo da linha 

(com precisão de + 1°C e resolução espacial média de 1 metro usando 

as fibras ópticas do tipo multimodo), identificando assim qualquer ponto 

quente da linha a qualquer momento e com leitura à distância (no 

equipamento DTS, instalado na subestação).  

 

O princípio de funcionamento para a medição de temperaturas 

distribuídas é baseado na técnica de OTDR (Optical Time Domain 

Reflectance), também conhecida por retroespalhamento (Back 

Scattering) e na detecção da componente Raman.  Para isso pulsos de 
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luz de alta intensidade são injetados numa extremidade da fibra óptica 

em intervalos de tempo diferentes. Estes pulsos se difundem ao longo 

da fibra por mecanismos envolvendo alterações na densidade, na 

composição e agitação térmica (Rayleigh) como também por vibrações 

moleculares (Raman) e vibrações no volume (Brillouin). Uma fração da 

luz é absorvida e outra parcela é refletida em direção à fonte tanto 

devido aos espalhamentos como à reflexão Fresnel (pela interface fibra / 

ar na extremidade da fibra). O sinal retornado é separado por um 

acoplador direcional para o detetor, com sensibilidade necessária para 

medir o sinal.  

Em uma fibra óptica, a intensidade do sinal retrodifundido decai 

exponencialmente com o tempo (distância), dando perdas uniformes 

dentro da fibra (espalhamento Rayleigh). O espalhamento Raman 

produz a menor intensidade entre as demais componentes de 

Figura 16 Componentes do espalhamento 
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espalhamento, no entanto, seu sinal é composto por duas bandas 

deslocadas e quase simétricas sobre o comprimento de onda incidente, 

sendo uma delas sensível a temperatura e a outra não. Estas bandas 

são denominadas por Anti-Stokes e Stokes, respectivamente e são 

diferencidas pelo comprimento de onda (Figura 16). 

 

Estas bandas são suficientemente distantes para possibilitar sua 

separação por meio de um filtro espectroscópico das demais 

componentes de espalhamento e serem detectadas simultaneamente 

por fotodiodos de avalanche (APD). As duas bandas de luz são 

convertidas em sinais elétricos 

 

Figura 17 – Hardware de uma unidade DTS 
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e a comparação entre ambos permite determinar a temperatura, sendo 

canceladas diversas variações ocorridas na fibra ou da fonte de luz. A 

informação é armazenada como temperatura em função da posição ao 

longo da fibra, isto é, um perfil de temperaturas do trajeto da fibra. 
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5 CASO LIGTH SESA 

Esse capítulo trata o caso LIGHT SESA que foi conduzido dentro do 

programa de P&D da LIGHT ANEEL [17], na concessionária LIGHT 

Serviços de Eletricidade S.A., e apresenta as principais fases para 

recapacitação dos circuitos 138 kV das linhas de transmissão 

subterrâneas Cordovil/Brás de Pina, com ênfase especial na seleção e na 

substituição do material de reaterro, técnicas de execução dos serviços 

com as linhas energizadas, bem como na tecnologia de monitoração da 

temperatura da superfície externa dos cabos como informação do 

desempenho dos cabos da linha recapacitada. Foi através deste trabalho 

que foi possível excogitar novas hipóteses e conjecturas que levou a 

elaboração desta tese. 

 

O estudo teve origem nas dificuldades operativas das duas linhas de 

transmissão subterrâneas de alta tensão – LS 102 e LS 148 – extensão 

de 4,7 km, as quais fazem parte do sistema de alimentação principal do 

Anel da Ilha do Governador, cujo principal cliente é o Aeroporto 

Internacional do Rio de Janeiro. Essas linhas possuem cabos isolados em 

papel impregnado, do tipo óleo fluido (OF), com condutores ocos de 

alumínio, formação segmentada do tipo conci (Ver Figura 1). 

 

Os cabos 138 kV foram instalados em 1977 e apresentaram em meados 

dos anos 90 um processo de instabilidade térmica do backfill (material 

de reaterro nas circunstâncias imediata dos cabos) nos trechos em 

morrote – onde o lençol freático era muito profundo, bem abaixo do 

nível de instalação dos cabos (2,0m) – ocorrendo o ressecamento e a 

solidificação do material de recobrimento desses cabos.  
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Para não acarretar danos aos cabos a potência transmitida foi reduzida, 

de modo que não se superasse a classe térmica de projeto – na época 

85°C.  

 

A idéia inicial para solução do problema caminhava para a construção de 

uma nova linha, no entanto, através de estudos alternativos, concluiu-

se que a melhor solução técnica-econômica seria a recapacitação 

através da substituição do backfill existente por outro, termicamente 

estabilizado, objeto deste trabalho. Optou-se, então, pela substituição 

do backfill, contribuindo para a melhoria na dissipação térmica desses 

cabos e conseqüentemente, possibilitando o aumento na potência 

transmitida. Desenvolveram-se, a partir daí, estudos e testes de 

materiais que pudessem ser empregados no trecho crítico da linha cuja 

extensão era de 1800m. 

 

As linhas de transmissão com cabos diretamente enterrados são 

executadas através de valas escavadas em vias públicas e os cabos são 

instalados em formação plana ou em trifólio. Na Figura 18, a seguir, é 

mostrado o corte da vala dos cabos 138 kV instalados entre as 

subestações CORDOVIL e BRÁS DE PINA da LIGHT. 
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Figura 18 - Seção transversal da vala para dois circuitos 138 kV 

diretamente enterrados 

 

Por serem os cabos  do tipo SCOF então além dos aspectos térmicos e 

elétricos, os aspectos hidráulicos não podem ser negligenciados. Os 

cabos SCOF’s são na concepção mais simplificada uma linha hidráulica 

modelada como um tubo em U. No estado atual da arte é necessário o 

conhecimento do perfil altimétrico (Ver Figura 2) da linha para que se 

conheça o valor das pressões estáticas e dinâmicas envolvidas durante o 

ciclo de variação de carga. 

 

O cabo do tipo SCOF possui uma construção especial: o condutor é 

geralmente oco, o isolamento é um enfaixamento de papel impregnado 

em óleo, existe uma capa metálica (no caso chumbo) que provê o 

fechamento do óleo isolante, e é reforçada por fitas de cobre ou bronze 

e todo o conjunto anterior é protegido por uma capa externa isolante de 

polietileno. Na Figura 19 está ilustrada a construção descrita 
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anteriormente. 

 

        

 

 Figura 19 – Corte transversal do cabo OF      

 

Nos cabos do tipo SCOF as causas de instabilidade podem ser internas 

ou externas. As internas estão associadas à instabilidade térmica do 

dielétrico e esta por sua vez está associada à contaminação ou 

envelhecimento acelerado do papel impregnado. Se o cabo estiver 

funcionando as causas internas podem ser eliminadas resultando apenas 

causas externas. 

 

As causas externas podem ser classificadas em 4 modalidades 

conhecidas e assim caracterizadas:  

 

a) Solos desérticos e/ou de baixo índice pluviométrico 

  

Os solos desérticos mais conhecidos estão no ORIENTE MÉDIO, mas 
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especificamente no IRAK, KUWAIT, onde uma grande quantidade de 

cabos de AT subterrâneos foi instalada. A cidade de LIMA no Peru 

também é considerada uma região de baixo índice pluviométrico e, 

portanto cabos lá instalados são projetados com backfill secos. 

 

b) Solos sob vegetação gramínea 

 

O primeiro caso antológico de instabilidade térmica hidrológica foi 

relatado em situação do caso anterior. Evidentemente que no caso 

relatado o processo de falha elétrica por instabilidade termo hidrológica 

foi facilidade por um grande período de seca [7]. 

 
c) Cabos submetidos à sobrecarga 

 
A temperatura máxima de funcionamento em regime de operação 

normal é de 90°C para cabos isolados em papel impregnado em óleo ou 

para, os extrudados. Ambas as construções possuem uma temperatura 

de sobrecarga da ordem de 105°C (temperaturas de 130°C devem ser 

evitadas). Quando os tempos de sobrecargas de 100 horas são 

reivindicados, uma notável espessura de solo em torno do cabo estará 

seca, pois a 100°C toda umidade está em fase vapor e deve migrar para 

regiões remotas da vizinhança dos cabos. Tempo de 100 horas é 

aproximadamente a constante de tempo dos transitórios térmicos dos 

cabos diretamente enterrados, por isso os materiais de backfill deveriam 

ser termicamente estabilizados para que o fenômeno da instabilidade 

não fosse disparado. 

 
d) Backfill com alta porosidade 
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Esta condição está presente quando o material de backfill não é 

convenientemente compactado, ou quando a OBRA CIVIL é feita com 

materiais inadequados. A porosidade do backfill pode ser controlada no 

campo através de medição do grau de densidade do backfill 

compactado. 

 
5.1 LEVANTAMENTO DOS MATERIAIS DISPONÍVEIS 

 
 

O melhor material para o reaterro dos cabos que são instalados 

diretamente enterrados são os materiais disponíveis na natureza e que 

não necessitam de tratamento para seu condicionamento. Todavia, 

quando existe necessidade de desempenho especial, outros materiais 

tornam-se necessários. Os materiais naturais que não necessitam de 

tratamento são denominados areias selecionadas e são encontradas nos 

leitos dos rios e em cavas de areias. Excetuando essas areias 

selecionadas todos os demais materiais são considerados artificiais.  

Quando o backfill for natural do tipo areia selecionada deve-se ter em 

conta o caráter estatístico da distribuição dos grãos. Esta distribuição se 

dá por processos geológicos e lavagem quando o material está no leito 

dos rios. Na Figura 9 é apresentada a curva granulométrica no seu limite 

inferior de uso para material de reaterro.  

 
 
Quando o backfill for artificial ele pode ser também uma mistura de 

areia e cimento denominada argamassa, ou pode ser um material 

bimodal constituído de pedregulho e pó de pedra. Este material (Figura 

20) é denominado bi modal e sua granulometria e aparência podem ser 

vistas nas Figuras 20 e 21, respectivamente. 
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Figura 20 - Típica distribuição bimodal de grãos 

 

Na Figura 20 está apresentada a granulometria dos grãos bimodal, onde 

os aspectos das modas aparecem na formação do conjunto de grossos e 

finos. Na Figura 21 é visto a aparência dos dois conjuntos para uma 

amostra de material de uma pedreira onde foi prospectado. A Figura 22, 

por sua vez mostra a mistura dos dois tipos de grãos.     
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Figura 21 - Aparência visual das modas separadas 

 

 

 

Figura 22 – Aparencia visual das modas misturadas 
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5.2 ALTERNATIVAS TÉCNICO-ECONÔMICAS 

 

A resistividade térmica do solo (backfill) do projeto original na linha 

CORDOVIL - BRAZ DE PINA era 1,0 °C.m/W, sendo este o valor de 

restrição para qualquer das alternativas prospectadas. 

 

Examinando-se detalhadamente, desde materiais naturais até os 

artificiais, encontramos os seguintes valores de resistividades em função 

da máxima compactação, conforme ilustra a Figura 6. Nesta figura o 

material bimodal foi eleito como o melhor material técnico e econômico, 

considerando que a adição de qualquer aditivo, aumentava os custos 

sem adicionar beneficio à redução da resistividade térmica.  

 

A aferição da resistividade foi feita através de várias amostras onde a 

resistividade era medida com vários teores de umidade. A Figura 7 

mostra o andamento da resistividade em função do teor de umidade na 

máxima compactação.  
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5.3  ENSAIOS E MEDIÇÕES 

 

Os ensaios foram concentrados em escolher o material que tivesse uma 

resistividade térmica em torno daquela de projeto (1,0 °C.m/W).  

 

 

                                       

       Figura 23 - Sonda e módulo de compactação 

 

A medida da resistividade térmica foi feita com sonda filiforme, com 

fonte de calor distribuída ao longo do corpo cilíndrico e detentor de 

temperatura no centro da haste filiforme. Na Figura 23 é mostrado o 

módulo de compactação com a sonda filiforme acoplada no centro. Na 

Figura 24 é apresentado o sistema de aquisição de dados da sonda com 

o micro computador e o software de tratamento dos dados. 
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A Tabela 1, a seguir, apresenta os valores de resistividade térmica 

obtidos para as oito pedreiras. O menor valor foi o escolhido e todo o 

material do backfill foi adquirido junto à Ibrata Mineração (valor de 

resistividade térmica de 1,07 °C.m/W). 

 

 

 

Pedreira Compactação Unidade 
  A seco A úmido   

Ibrata 1,32 1,07 mK/W 

São Pedro 1,40 1,11 mK/W 
Santo Antônio  -  1,44 mK/W 

Bangu  -  1,47 mK/W 

Anhanguera  -  1,49 mK/W  

Lafarge  -  1,50 mK/W 
Emasa  -  1,68 mK/W 

Vigne  -  1,78 mK/W 
 

Tabela 1 – Resultados das resistividades 
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Figura 24 - Sistema de medição da resistividade 
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5.4 CÁLCULO DE AMPACIDADES 

 

No intervalo de resistividade que o material bimodal forneceu, o limite 

inferior refere-se ao maior valor calculado com modelo [11], enquanto 

que o limite superior foi o valor medido (ANEXO F) 0,8	 ≤ 	 ρ�estável	 ≤1,2	mK/W. Portanto é lícito esperar a ampacidade máxima entre estes 

valores. Com os dados do cabo e o método recomendado pela IEC5. 

 

Todos os cálculos foram feitos admitindo que um único circuito 

suportasse toda carga (o outro sempre considerado reserva – veja 

Figura 1 da configuração em anel). Assim, para um único circuito, foram 

observadas as condições indicadas na Tabela 2, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 

5
IEC Standard 60287 (1969, 1982,1994) Calculation of the Continuous Current rating of Cables (100% load factor). 1st 

edition 1969, 2nd edition 1982, 3rd edition 1994-1995. 
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DADOS ORIGINAIS DA LINHA CDV - BPN 

Cálculo da capacidade de condução de corrente e temperatura de exercício para cabos OF 

Item Simbologia Designação Valor Unidade 

1 #�  Resistividade elétrica do condutor a 20°C  28,264 Ωmm²/km 

2 A Seção do condutor 1000 A 

3 �� Coeficiente de variação da resistividade                                  0,00402 1/°C 

4 -
 Diâmetro do canal   12,5 mm 

5 -� Diâmetro externo do condutor   39,87 mm 

6 -
 Diâmetro sob o Isolamento   41,05 mm 

7 (
 Diâmetro sobre o Isolamento   58,95 mm 

8  -/ Diâmetro sob a capa de chumbo   60,13  mm 

9 (/ Diâmetro sobre a capa de Chumbo   65,55 mm 

10 #/  Resistividade elétrica do chumbo   60 Ωmm²/km  

11  �/ Coeficiente de variação da resistividade (Pb)                                   0,00515 1/°C 

12  #*� Resistividade das fitas de reforço mecânico    32  Ωmm²/km 

13 ��� Coeficiente de variação de resistividade (Cu)   0,00303 1/°C 

14 � Largura das fitas de reforço mecânico   24 mm 

15 е Espessura das fitas de reforço mecânico   0,1 mm 

16 (*� Diâmetro sobre o reforço metálico   66,45 mm 

17 -� Diâmetro sob a cobertura   66,45 mm 

18 (� Diâmetro sobre a cobertura   74,61 mm 

19 tan � Fator de perdas no dielétrico   0,0033   

20 � Permissividade relativa do dielétrico   3,6 F/m 

21 � Frequência 60 Hz 

22 F Corrente de exercício   417 A 

23 �� Tensão fase - terra de exercício   79,67667 kV 

24 #� Resistividade térmica do dielétrico   5 Km/W 

25 #� Resistividade da cobertura externa   3 Km/W 

26 # Resistividade térmica do solo   1 Km/W 

27 	� Temperatura máxima do ambiente   30 °C 

28 	��� Temperatura máxima de exercício   105 °C 

29 '� Profundidade da vala 2100 mm 

30 '* Profundidade do cabo de referência   -1892,72 mm 

31 � Espaçamento entre centro de circuitos    350 mm 

32 F��� Corrente máxima admissível   612 A 

33 '��� Potência máxima    146 MVA 

34 	� Temperatura de exercício para corrente    71 °C 

Tabela 2 - Potência máxima de um circuito CDV-BPN 
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Na condição de todo o backfill (bi modal secar dentro da isoterna de 

40ºC as condições passariam a ser apresentadas na Tabela 3. 

 

DADOS DA LINHA CDV - BPN BACKFILL BIMODAL 

Solo parcialmente seco 

 

Item Simbologia Designação Valor Unidade 

1 #� Resistividade térmica do solo ùmido 1,23 Km/W 
2 #� Resistividade térmica do solo seco 1,01 Km/W  
3  R Resistência do condutor em c.a temp. máxima  4,29E-05 Ω/m 

4  	� Temperatura máxima do ambiente 25 °C 

5 	� Temperatura da isoterma crítica 44 °C 

6  	� Temperatura do condutor 85 °C 

7  W Número de condutores no cabo 1 -  

8  �� Perdas no dielétrico por fase 4,364669 W/m 

9 �� Resistência térmica do isolamento 0,326971 Km/W 

10 ��� Resistência térmica da cobertura externa 0,055302 Km/W 

11 �� Resistência térmica externa do cabo 2,707643 Km/W 

12 K Relação das perdas nas proteções metálicas 0,633971 -  

13  F Corrente no cabo 188,27 A 

14  	 Temperatura no cabo 45 °C 

15  F��� Máxima corrente permissível 514 A 

16  '��� Potência máxima permissível 123 MVA 

 

Tabela 3 – Ampacidade para condição de isoterma crítica 40 ºC 
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No caso extremo da isoterma de 40ºC coincidir com a superfície externa 

do cabo. Situação de total desconhecimento das características do solo. 

 

DADOS ORIGINAIS DA LINHA CDV - BPN 

 
Isoterma crítica = temperatura externa do Cabo 

 

Item Simbologia Designação Valor Unidade 

1  F Corrente no cabo 200 A 

2  	 Temperatura no cabo 45,67 °C 

3   F��� Máxima corrente permissível 345 A 

4  '��� Potencia máxima permissível 82 MVA 

 

Tabela 4 - Isoterma crítica na superfície externa do cabo 
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DADOS ORIGINAIS DA LINHA CDV-BPN PARA BACKFILL TERMOINSTÁVEL 

Cálculo da Capacidade de Condução de Corrente e Temperatura de Exercício para Cabos OF 

Item Simbologia Designação Valor Unidade 

1 #�   Resistividade Elétrica do condutor a 20°C  28,264 Ωmm²/km 

2 A Seção do condutor 1000 A 

3  �� Coeficiente de variação da resistividade 0,00402 1/°C 

4 -
  Diâmetro do canal 12,5 mm 

5 -�  Diâmetro externo do condutor 39,87 mm 

6 -
  Diâmetro sob o isolamento 41,05 mm 

7 (
 Diâmetro sobre o isolamento 58,95 mm 

8  -/ Diâmetro sob a capa de chumbo   mm 

9 (/ Diâmetro sobre a capa de chumbo 65,55 mm 

10  #/ Resistividade elétrica do chumbo 60  Ωmm²/km 

11  �/�� Coeficiente de variação da resistividade (Pb)                                   0,00515 1/°C 

12  #*� Resistividade das fitas de reforço mecânico  32  Ωmm²/km 

13  ��� Coeficiente de variação de resistividade (Cu) 0,00303 1/°C 

14 � Largura das fitas de reforço mecânico 24 mm 

15 f Espessura das fitas de reforço mecânico 0,1 mm 

16 (*� Diâmetro sobre o reforço metálico 66,45 mm 

17 -� Diâmetro sob a cobertura 66,45 mm 

18 (� Diâmetro sobre a cobertura 74,61 mm 

19 pUW� Fator de perdas no dielétrico 0,0033  - 

20  � Permissividade relativa do dielétrico 3,6 F/m 

21 � Frequência 60 Hz 

22 F Corrente de exercício 417 A 

23 �� Tensão fase - terra de exercício 79,67667 Kv 

24 #�  Resistividade térmica  do dielétrico 5 mK/W 

25  #� Resistividade da cobertura externa 3 Km/W 

26  #� Resistividade térmica do Solo 2,8 Km/W 

27  	� Temperatura máxima do ambiente 30 °C 

28  	��� Temperatura máxima de exercício 105 °C 

29  '� Profundidade da vala 2100 mm 

30  '* Profundidade do cabo de referência -1892,7 mm 

31 �  Espaçamento entre centro de circuitos  350 mm 

32  F��� Corrente máxima admissível 324 A 

33 '���  Potência máxima  77 MVA 

34  	� Temperatura de exercício para corrente  136 °C 

Tabela 5 - Potência e temperatura dos cabos com backfill termo-instável 
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Resumindo todos os cálculos e considerando os conhecimentos da época 

o sistema tinha perdido a redundancia de anel e estava operando com 

as potências mínimas transportáveis. 

 

A recapacitação através substituição do backfill trouxe o seguinte 

enfoque. Na condição de todo o backfill bimodal secar poder-se-ia contar 

ainda com uma resistividade ρ� = 1,07	mK/W, mas o solo além do backfill 

comportar-se-ia como um meio poroso saturado e seu valor seria ρ� = 1,07	mK/W ou ρ� = 1,23	mK/W		. 
 

Resistividade ρ [km/W] 

 
Arenoso Argiloso Areia Pedra moída 

   
Selecionada Bimodal 

Água 1,70 1,70 1,78 1,70 

Meio 0,25 0,43 0,25 0,25 

Ar 30 30 30 30 

Natural 1,07 1,23 0,65 0,68 

Seco 1,87 3,16 0,91 0,91 
 

Tabela 6 – �	������� para diversos tipos de solos 

 

No mapa transformado a seguir apresentado na Figura 25 pode-se 

apreciar o supremo papel do backfill no conjunto da resistência térmica 

externa. Para as dimensões e resistividade em questão tem-se 
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Figura 25 - Campo térmico original e transformado 

 

R = 1∑ k�∑ ρ�,�l�,� ¡�?�
¢�?�

= 1,53	km/W 

 

, na condição de backfill seco e 

cobertura e solo saturado; 

R = 1∑ k�∑ ρ�,�l�,� ¡�?�
¢�?�

= 1,403	km/W 

 

, na condição de todos os 

materiais;  

 

ρ�,� = k�l�,� = 1,164		km/W 
, na condição de backfill seco e 

cobertura e solo saturado; 
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ρ�,� = k�l�,� = 1,067		mK/W 
, na condição de backfill seco e 

cobertura e solo saturado; 

 

Para maiores informações veja, veja ANEXO C. 

 

Com este valor de resistência ou resistividade equivalente vem que a 

potência máxima que a linha CDV – BPN pode transportar é cerca 135 

MVA. 
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Cálculo da Capacidade de ondução de Corrente e Temperatura de Exercício Para Cabos OF 
Cordovil- Braz de Pina 

Item Simbologia Designação Valor Unidade 

1 #�   Resistividade elétrica do condutor a 20°C  28,264 Ωmm²/km 

2 A Seção do condutor 1000 mm² 

3  ��  Coeficiente de variação da resistividade                                  0,00402 1/°C 

4 -
  Diâmetro do canal 12,50 mm 

5 -� Diâmetro externo do condutor 39,87 mm 

6 -
  Diâmetro sob o isolamento 41,05 mm 

7 (
  Diâmetro sobre o isolamento 58,95 mm 

9  -/ Diâmetro sob a capa de chumbo   mm 

10 (/ Diâmetro sobre a capa de chumbo 65,55 mm 

11  #/ Resistividade elétrica do chumbo 60 Ωmm²/km 

12  #/ Coeficiente de variação da resistividade (Pb)                                   0,00515 1/°C 

13 #*�  Resistividade das fitas de reforço mecânico  32 Ωmm²/km 

14 ��� Coeficiente de variação de resistividade (Cu) 0,00303 1/°C 

15 � Largura das fitas de reforço mecânico 24 mm 

16 f Espessura das fitas de reforço mecânico 0,1 mm 

17 (*� Diâmetro sobre o reforço metálico 66,45 mm 

18 -� Diâmetro sob a cobertura 66,45 mm 

19 (� Diâmetro sobre a cobertura 74,61 mm 

20 pUW� Fator de perdas no dielétrico 0,0033   

21 � Permissividade relativa do dielétrico 3,6 F/m 

22 � Frequência 60 Hz 

23 F Corrente de exercício 506 A 

24 �� Tensão fase - terra de exercício 79,67667 kV 

25 #� Resistividade Térmica do dielétrico 5 Km/W 

26 #� Resistividade da cobertura externa 3 Km/W 

27 # Resistividade térmica do solo 1,164 Km/W 

28 	� Temperatura máxima do ambiente 30 °C 

29 	��� Temperatura máxima de exercício 105 °C 

30 '� Profundidade da vala 2100 mm 

31 '* Profundidade do cabo de referência -1892,72 mm 

32 � Espaçamento entre centro de circuitos  350 mm 

33 F��� Corrente máxima admissível 564 A 

34 '��� Potência máxima  135 MVA 

35 	� Temperatura de exercício para corrente  93 °C 

 

Tabela 7 - Potência e temperatura dos cabos calculados com mapa conforme 
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5.5 TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO 

 

As atividades de construção seguiram as seguintes etapas:  

a) Escavações da vala; 

b) Instalação do cabo óptico e sensores térmicos;  

c) Aplicação e controle do backfill; 

d) Reaterro; 

e) Recomposição da pavimentação. 

 

Todo o trabalho foi executado com os circuitos energizados. As 

escavações do backfill existente foram realizadas com cuidado 

redobrado de modo a não danificar os cabos 138 kV. Verificou-se que 

junto ao cabo formou-se uma camada sólida de areia vitrificada. 

 

Figura 26– Reconstituição da vala (medidas em metro) 
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Após a remoção da crosta solidificada do backfill e a limpeza da capa 

externa do cabo foram fixados os cabos ópticos, de metro em metro 

amarrado ao cabo superior do trifólio de cada circuito, e os sensores 

térmicos em três pontos ao longo do trecho. Esse cabo óptico possue 

seis (6) fibras das quais duas (2) foram usadas no sistema de medição 

de temperatura em tempo real, enquanto que as demais foram 

preservadas como reserva e/ou futura instalação de um sistema de 

medição de temperatura mais avançado. 

 

5.6 IMPLEMENTAÇÃO EM ÁREA PILOTO 

 

A área piloto para a implantação do experimento tecnológico em escala 

real foi o trecho crítico - 1500 metros a partir da subestação Cordovil. 

 

Figura 27 Vista do corte da vala antes da aplicação do novo Backfill 
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5.7 MONITORAMENTO DA TEMPERATURA 

 

Para usufruir todas as margens de transporte de potência nos circuitos 

das linhas de transmissão Cordovil - Brás de Pina recapacitados, torna-

se necessário monitorar a temperatura de exercício dos cabos em tempo 

real. 

No estado da arte levantado no mercado nacional e internacional 

existem na prática 3 (três) modos de fazer este tipo de monitoramento: 

 

a) Sistema de medição pontual sem transmissão de sinais (leituras 

locais);  

 

b) Sistema de medição pontual com transmissão de sinais (leituras 

remotas) e;  

 

c) Sistema de medição distribuído (medição usando as próprias fibras 

ópticas). 

 

No caso em questão decidiu-se, por questões de orçamento, pelo 

Sistema de Medição Pontual com Transmissão de Sinais com alguns 

detalhes mostrados a seguir. Para maiores detalhes veja ANEXO L. 



82 

 

 

 

 

Figura 28 Sistema de medição pontual com transmissão de 

sinais para o centro de operação e controle 

 

Após a implantação do sistema de monitoramento de temperatura 

procedeu-se a leitura de corrente e temperatura, com os dois circuitos 

operando com 120 MVA (60 MVA cada um) e os resultados de medição 

de aderencia podem ser vistos na Figura 29 a seguir. 
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Figura 29 Medição da aderência entre corrente e temperatura na 

capa do cabo 

  

5.8 CONCLUSÕES DA RECAPACITAÇÃO 

 

Obtenção de material alternativo para substituição do backfill existente 

nas linhas onde ocorreu instabilidade térmica, com melhor relação custo 

versus benefício. Esse material foi obtido da moagem de pedra com 

granulometrias controladas em substituição às areias convencionais, que 

compreende a mistura de 40% de pó-de-pedra com 60% de brita zero, 

aplicados com grau de umidade de 10%. 

Em uma nova linha de transmissão com comprimento de 1,8 km, 

conseguiu-se assim um aumento significativo de potência evitando-se o 

investimento imediato (US$ 3.600.000,00). O gasto com o serviço de 

substituição do backfill ficou em torno de apenas 15% se comparado ao 

custo de uma linha nova com este comprimento. 
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6 RESULTADOS 

Os resultados apresentados neste trabalho são interessantes e 

conrtibuem para o avanço do conhecimento de projeto de linhas de 

transmissão subterrânea, especialmente no que concerne a 

conhecimentos sobre materiais para backfill e caracterização técnica, 

critério de projeto de linhas de transmissão subterrânea e sistema para 

controle de temperatura. 

O primeiro resultado de enfoque puramente econômico está associado 

ao Projeto de P&D do programa LIGHT (exercício 2003-2004) sob o 

número P&D 03-03-31 [17].  “Recapacitação de Linhas de Transmissão 

Subterrânea com Uso de Solo Termicamente Estabilizado [17]”. Neste 

trabalho uma linha projetada para transportar 150 MVA foi declassada 

para 90 MVA devido à instabilidade térmica e hidrológica do solo no 

entorno dos cabos. Após a troca do backfill para material bimodal de 

rochas vulcânicas a linha não foi recapacida como teve um ganho extra 

de potência transportada para 165 MVA. O impacto econômico deste 

projeto pode ser apreciado na tabela a seguir. 

 

  DADOS DA LINHA CORDOVIL BRAZ DE PINA 138 KV 1000 mm² (Al) 

  LINHA NOVA 1977 FORA DE SERVIÇO 1993 RECAPACITADA 2005   

  Dados originais Valores declassados Valores recapacitados Unidade 

Potência transportada 150 90 165 MVA 

Valor anual da END   3.285.000,00   US$ 

Economia em perdas     20.789,00 US$/ANO 

Custo nova linha 3.600.000,00     US$ 

Custo recapacitação     500.000,00 US$ 

Pay back ≈ 7   ?  Meses 
 

 Tabela 8 Dados da linha Cordovil Braz de Pina 138KV 1000mm² (Al) 
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A sistematização do projeto de uma LTS tem no valor da resistividade 

do solo (50%) como um parâmetro muito importante. Assim, a escolha 

de materiais passaria também pela escolha dos métodos de cálculo. 

a) O método da Transformada Conforme permite enxergar todos os 

materiais e suas contribuições no valor da resistência térmica do 

meio circundante aos cabos; 

 

b) O material bimodal apresenta os melhores valores de 

compactação e resistência. 

 

c) A simplificação dos métodos de caracterização do material de 

backfill e sua aplicação no campo fornecem uma linha clara de 

tecnologia com engenharia aplicada para este tipo de problema 

 

Figura 30 - Comparação entre modelos estacionários 
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Na Figura 30, apresentada acima, resume os diversos enfoques para 

dimensionamento de ampacidade de cabos de transmissão diretamente 

enterrados. O primeiro denominado CIGRE onde o solo e o backfill são 

considerados secos é muito conservador e caro. O segundo 

BRACKELMANN CIGRÉ  considera completamente todo o material dentro 

da isoterma de 40ºC. O terceiro de DONAZZI, anterior ao de 

Brackelmann, considera o equilíbrio na fronteira da isoterma crítica. E 

finalmente, o enfoque deste trabalho que considera seco apenas a 

fronteira seco úmida quando esta estiver dentro da backfill. 

O enfoque de DONAZZI, OCCHINI e SEPPI [11], que antecedeu aquele 

de BRAKELMANN [12] é em tudo semelhante ao de BRAKELMANN, 

tendo, todavia, um modelo de suporte muito mais elaborado. Os dois 

enfoques se acoplam por uma integral que leva a equação a seguir. 

	�*
+ = 	� − 1¥ jℎ� − ℎ�*
+�2 + (ℎ − ℎ�*
+)(1 − 2ℎ�*
+) + (1 − ℎ�*
+)�0W R 1 − ℎ1 − ℎ�*
+Vk 6.1 

 

Apesar de toda publicação referente a este enfoque, ele ainda não 

chegou às normas internacionais até a presente data. Talvez com as 

simplificações dos ensaios de caracterização de materiais para backfill, 

apresentados neste trabalho como contribuição em materiais, o método 

DONAZZI [11] venha a ser reconsiderado. 

O método que é reclamado neste trabalho como sua maior contribuição, 

abandona o conceito da ISOTERMA CRíTICA, com conceito difuso e 

passa a considerar toda a fronteira dentro do backfill como zona seca. É 

notório que este enfoque não tem suporte físico, pois a isoterma 
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coincide com a isoumidade, como reclama todos os modelos físicos de 

transferência de calor e massa em meio poroso. Porém, seja a 

transferência de calor que a transferência de massa, ambos são 

problemas parabólicos. Isto leva a hipótese que existirá sempre alguma 

probabilidade deles coincidirem.  

O enfoque é um modelo de engenharia, de mais fácil entendimento e 

caracterização dos materiais. O uso deste modelo opera muito mais do 

lado da segurança do projeto. 

Na Figura 31, a seguir, são apresentadas todas as potências máximas 

transportáveis para um sistema do tipo CDV - BPN, onde alguém pode 

apreciar os diversos valores de potencia transporta considerando o 

impacto de cada método. 
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Figura 31 - Características essenciais do backfill 

 

A seguir são apresentados os aspectos  inovadores no que diz respeito 

aos materiais, em relação ao estado atual da arte apontamos: 

1) O material bimodal obtido de pedra moída é o melhor material 

para backfill no presente estado da arte. 

 

2) Todos os ensaios de caracterização de backfill podem ser 

resumidos a um único – granulometria 60% grosso + 40% fino. 
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3) A qualidade do processo de aplicação pode ser resumida a  único 

ensaio – densidade a seco do compactado. 

 

4) Parâmetros ℎ e ℎ�*
+ podem ser obtidos diretamente da curva 

resistividade % umidade. 

Se a densidade a seco é determinante no processo e ela depende da 

compactação e tendo em vista que a densidade da água é invariante, a 

densidade das rochas clivadas (moídas) tem um papel fundamental no 

valor da densidade a seco final. 
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7 DISCUSSÃO 

O método de cálculo da resistência térmica externa através de 

transformada conforme do campo térmico para qualquer configuração 

de cabos diretamente enterrados tem pontos de controvérsias 

(sobretudo quanto a erros e regiões de discontinuidades do backfill), 

porém é robusto quando comparado com os demais métodos mesmos 

aqueles modernos de discretização do meio contínuo. Nos Mapas 2 e 3  

a seguir é mostrado o efeito comparativo das simplicações nos dois 

métodos. No método da transformada conforme alguém acaba por 

incluir um cabo energizado ou não no caminho das linhas de fluxo ou 

equipotenciais do outro cabo. Isto é inevitável, pois a transformação 

conforme é apenas uma forma sofisticada de mostra dois domínios (no 

caso plano) em que alguém pode descreve de forma conexa funções 

ortogonais harmônicas soluções de um PROBLEMA DE DIRICHLET. Veja 

por exemplo o disco em vermelho do outro cabo desernegizado. Se, 

todavia o método fosse de discretização do meio contínuo o domínio da 

solução não poderia conter todo o domínio da solução do problema. O 

domínio do fenômeno está dentro de um semi-plano infinito. A região 

corresponte ao erro neste método seria o pedação em vermelho da 

“maçã”. Daí o método da transformada conforme ser ideal para regiões 

de domínio ∞ ou para problemas onde as fronteiras estão muito 

distantes uma da outra. 
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Figura 32 Comparação entre o método da transformada e o da 

discretização do meio contínuo - Erro no método da 

transformada 

Nas regiões de descontinuidade dos materiais do campo conservativo 

(sem fontes nem sumidouros) o artifício na transformada conforme é 

coincidir alguma isoterma nesta fronteira. 

A forma das partículas de materais do backfill parece ter uma 

importância muito grande na compactação do mesmo e no resultado 

final da resistência térmica externa do backfill. Isto propõe uma 

investigação adicional sobre o tema, pois este viés de aplicação ainda 

não foi esgotado. 
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As rochas ígneas apresentam com densidade do sólido próximo de 3 e 

isto tem mostrado uma melhoria na condução do calor gerado pelos 

cabos. Isto também traz na solução do problema um enfoque geológico 

que ainda não foi explorado. 

Todos os modelos para cálculo de transferência de calor e massa em 

meio poroso abordam o problema sem considerar a variável de pressão. 

Nos materais bimodais onde a porosidade é muito baixa e a densidade 

do material compactado é a mais elevada atingida até hoje, a pressão 

deveria apresentar algum papel (como a concentração, a condução, a 

convecção entre outras). Assim, se a pressão tiver algum papel, poder-

se-á validar os valores de temperatura crítica (BRACKELMANN [12]) alta 

que os materiais bimodais de elevada densidade apresentam nos 

modelos estacionários. 
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8 CONCLUSÕES 

Os MATERIAIS BIMODAIS obtidos a partir de pedras vulcânicas 

moídas, disponíveis na crosta terretre podem sem considerados novos 

materiais de backfill para linhas de transmissão subterrânea 

diretamente enterrada. 

O MÉTODO DE TRANSFORMAÇÃO CONFORME para campos 

conservativos obtidos no estudo de campos térmicos de cabos 

diretamente enterrados podem ser usados de modo geral para 

optimização onde houver alguma função objetivo com a restrição. 

�
 − �� 		≤ 		;�
���			(P = 1,2,3,…W)c
�?�  

No que concerne ao grau de saturação e ao grau de saturação crítico a 

caracterização dos materiais para backfill poder ser simplificada pela 

medição da resistividade em função da umidade quando o backfill for 

um material bimodal derivado de pedras vulcânicas moídas. 
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Gráfico 33 - Grau de saturação de um backfill 

 

Todas as tecnologias descritas neste trabalho validam a engenharia de 

recapacitação de linhas de transmissão subterrânea através da 

substiuição do backfill. 

  



95 

 

 

REFERÊNCIAS 

[1] CARSLAW, H. S. & JAEGER, J. C. Conduction of heat in soils (Oxford 

University Press, 1959) 9 DUCIIIIOLZ, It.: 'Elektrische und magnetische 

Potentialfelder' (Springer, 1957); 

 

[2] KENNELLY, A. E Biographycal Memoir of, by BUSH & VANNEVAR, in 

National Academy of Sciences of UNITED STATES OF AMERICA, 1943; 

  

[3] KELLOGG D.O. Foundation of Potential Theory (Dover Books on 

Advanced mathematics); 

 

[4] MAXWELL J. C. Electricity and Magnetims. Dover Publication, 2 vols; 

 

[5] GOLDENBERG, II. External thermal resistance of two buried cables,  
Restricted application to superposition, Proc. IEE, 1969, 116, (5), pp, 
822-826, Correspondence: 1969,116, (10), p. 1743;  
 

[6] SYMM, G. T. External thermal resistance of buried cables and 
troughs, Ibid. 1969.116, (10), pp. 1695-1698  
 

[7] ARMAN, A. N., CHERRY, D. M., GOSLAND, L. and HOLLINGSWORTH. 
P. M. Influence of soil-moisture migration on power rating of cables in 
h.v. transmission system, Proc. IEE, 1964 Ill, (5). pp. 1000-1016. 
Discussion: Proc. IEE, 1964,111, (12), pp, 2081-2095. 
  
 
[8] BASSI G. et all - 220 kV Cable Connection in Rome – Trans IEEE PAS 

Issue may 1972 pp 1042-1050. 

 



96 

 

 

[9] LUONI G., MORELLO A. & HOLDUP W. – Calculation of external 

thermal resistence of buried cable through Conformal Transformation – 

Proc IEE Vol 119 nº 5 May 1972 pp 575-586; 

 

[10] D. A. DE VRIES. Simultaneous Transfer of Heat and Moisture in 

Porous Media: Am. Geophys. Union Vol. 39 pp. 909-916 1958; 

 

[11] DONNAZZI, F., OCCHINI, E. & SEPPI, A. Soil thermal and 

hydrological characteristics in designing underground cables. Proc. IEE, 

v. 126, n.6, 1979; 

[12] BRACKELMANN H. Physical Principles and Calculation Methods of 

Moisture and heat Transfer in Cable Trenches, BERLIM, 1984  

(VDE-VERLAG ETZ report 19;  

 
[13] MITCHELL, J. K. et al Backfill Material for Underground Power 
Cables Phase I. Palo Alto Electrical Power Research Institute, June 1977 
(EPRI EL 506); 
 

[14] GROENEVELD, G.J. Moisture migration and drying out sand around 

heat dissipation cables and ducts. Amhen N.V. tot heuring van 

elektrotechnish materialen Out, 1981; 

[15] GROENEVELD, G.J. Moisture migration and drying out sand around 

heat dissipation cables and ducts. Amhen N.V. tot heuring van 

elektrotechnish materialen out, 1981; 

[16] PRATA, A. T. & LIMA, A. J. O. Thermal performance of underground 

cables with cyclic currents in presece of moisture migration in 

surrounding soil. Trans. On Power Delivery, IEEE Jul 1996 pp 1159 

1170; 



97 

 

 

[17] ALMEIDA, G. R. et al. Recapacitação de Linhas de Transmissão 

Subterrânea com Uso de Solo Termicamente Estabilizado - Projeto de 

P&D do programa LIGHT (exercício2003-2004) sob o número P&D 03-

03-31; 

 

[18] MORELLO, A. Importanza delle caratteristiche termiche del terreno 

per le transmission sotterranee di energia elettrica. L’ Energia Elettrica, 

n.8, p.700, 1960; 

 

[19] BARTOLLI, J. R. Materiais artificiais como solução para backfill. 

PIRELLI CABOS Santo André CEC/GLP, (RT 353/ 081) (1) 1985; 

 

[20] CIGRE. Current ratings of Cables Buried in Partially Dried Out Soil  

Part 1: Simplified Method that can be used with Minimal Soil Information 

(100% Load Factor). Electra, n.104, p.11-22, 1986; 

[21] NEHER, J. H. The temperature Rise of Buried Cables and Pipes. 

AIEE Transactions, v. 68, p. 9-21, 1949; 

 

[22] NEHER, J. H. & McGRATH, M.H. The Calculation of the Temperature 

Rise and Load Capacity of Cable Systems - AIEE Transactions, p.752-

772, 1957; 

 

[23] MILNE, A. G. & MOCHLINSKY, K. Characteristics of Soil Affecting 

Cable Ratings. Proc. IEE, v. 111, p. 1017-1039, 1964; 

[24] BARTOLLI, J. R. et al. Materiais artificiais como uma solução para 
backfill. Santo André CEC/GLP mar 1985 (RT 353/081(1) Relatório 
Interno Pirelli Cabos 
 



98 

 

 

[25] BARTOLI, J. R. & ALMEIDA, G. R. Cabos de Potência em Solos 

Parcialmente Secos: Experimentação sobre Modelos Estacionários. 

ANAIS COBEM 07 – FLORIANÓPOLIS 1987, p. 105-108;  

[26] BARTOLI, J. R. & ALMEIDA, G. R. PATENTE BRASILEIRA PI 

8705084-6 DEPÓSITO EM 20-08-1987;  

[27] IEC 287 – Calculation of continuous current rating of cables (100% 

load factor). Geneva 2nd ed. 1982; 

 [28] MOCHLINSKY, K. Assessment of the Influence of Soil Thermal 

Resistivity on Rating of Distribution Cables. Proc. IEEE London 123 (1) 

60-70, 1976; 

[29] OX, H.N. Development in UK cable installation techniques to take 

account of environmental thermal resistivity. Proc IEE London 122 (11) 

1253-1259, 1975; 

[30] RADAKRISNA, H.S. Heat Flow and Moisture Migration in Cable 

Backfill. Ontario Hydro Research 4ly report, Toronto, 10-20 second 

quarter, 1968; 

[31] MITCHELL, J.K. Backfill Material for Underground Power Cables: 

Phase 1. Palo Alto Electrical Power Research Institute, 1977; 

[32] MITCHELL, J.K. Backfill Material for Underground Power Cables – 

Phase II Backfill Treatment, Heat and Moisture Flow Analysis, and Field 

Test. Palo Alto Electrical Power Research Institute, 1981; 

 [33] CEGB – Central Electric Generation Board Special Backfill Materials 

for Cables Installations. London, 1978; 



99 

 

 

[34] VARGAS, M. Introdução à mecânica dos solos. São Paulo McGraw-

Hill, 1981;  

[35] NEVILLE, A.M. Properties of Concrete. Londom Pitman Publ. 3 ed., 

1981; 

[36] SCHNABEL, W. Polymer Degradation, Principle and Pratical 

Application. Muchem, Hauser International, 1981; 

[37] MITCHELL, J.K. Backfill Materials for Underground Cables Phase III 

Field Tests of Backfill Materials. Palo electric power research institute, 

1985. 

[38] HANNA, M.A., CHIKHANI, A.Y. & SALAMA, M.M.A. Thermal Analysis 

of Power Cables in Multi-layered Soil, Part 1: Theory. IEEE PES., 

Summer Meeting, 1992; 

[39] BLACK, W.Z. & PARK, S. Emergency ampacities of direct buried 

three phase underground cable systems. IEEE Trans. On Power 

Apparatus and Systems, v. 102, n.7, p. 2124-2132, 1983; 

[40] MITCHELL, J.K. & ABDEL-HADI, O.N. Temperature Distribution 

around buried cables. IEEE Trans. On Power Apparatus and Systems, v. 

98, n.4, p. 1158-1166, 1979; 

[41] COX, H.N. & COATES, R. Thermal analysis of power cable in solis of 

temperature – responsive thermal resistivity. Proc. IEEE, v. 112, 

p.2275-2283, 1965; 

 [42] MILNE, A. G. & MOCHLINSKI, K. Characteristics of soil affecting 

cable ratings. Proc. IEEE, v. 111, p. 1017-1039, 1964; 



100 

 

 

 [43] SOULSBY, D. R. & DONOVAN, A. J. The effect of backfill on the 

temperature distribution in a buried cable circuit - Underground cable 

thermal backfill, Toronto: Pergamon Press, p. 167-180, 1981; 

[44] ENGELHARDT J. S. & PURNHAGEN, D. W. Earth circuit lumped 

parameter thermal modeling for forced-cooled high-pressure oil-filled 

pipe cable system. Proc. of Symp, on underground cable thermal 

backfill, Toronto: Pergamon Press, p.181-191, 1981; 

 [45] GELA, G. & DAI, J. J. Calculation of thermal field of underground 

cable using the boundary element method. IEEE Transactions on Power 

Delivery, v. 3, n.4, 1988; 

[46] MALONEY, M. D. & MAKEIG, K.S. Soil thermal factors for future 

generation cables. Proc. of Symp on Underground cable thermal backfill, 

Toronto: Pergamon Press, p. 147-154, 1981; 

[47] RADHAKRISHNA, H.S. Fluidized cable thermal backfill. Proc. of 

Symp, on underground cable thermal backfill, Toronto: Pergamon Press, 

p. 34-53, 1981; 

[48] ADAMS, J. I., BALJET, A.F.The Thermal Behavior of Cable Backfill 

Materials IEEE Transactions on power apparatus and systems, v.87, 

p.1149-1161, 1968; 

[49] BARBER, E. S. Calculation of maximum pavement temperatures 

from weather report. Highway Research Board Bulletin, v.168, p.1-8, 

1957; 

[50] BAUER, C. A. & PREMO, J. G. Determination of ambient ground 

temperatures. Electric Light and Power, Chicago, p. 133-137, 1953; 



101 

 

 

[51] LUNARDINI, V. J. Heat Transfer in Cold Climate. Van Nostreand 

Reinhold Company, 1981; 

 [52] ECKERT, E. R. G. & PFENDER, E. Heat and Mass Transfer in Porous 

Media with Phase Change. 6th Int. heat Transfer Conference, Toronto, 

v.6, p.1-12, 1978; 

 [53] KELLOW, M. A. A Numerical Procedure for Calculation of the 

Temperature Rise and Ampacity of Underground Cables IEEE 

Transactions, v. 100, n. 7, p.3322-3330, 1981; 

[54] TARASIEWICZ, E., KUFFEL, E. & GRZYBOWSKI, S. Calculation of 

temperature distributions within cable trench backfill and the 

surrounding soil. IEEE Transaction on Power Apparatus and Systems, v. 

104, n. 8, p. 1973-1978, 1985; 

 [55] EL-KADY, M.A. & HORROCKS, D. J. Extend Values for Geometric 

Factor of External Thermal Resistance of Cables in Duct Banks. IEEE 

Transactions, v. 104, p. 1958-1962, 1985; 

[56] EL-KADY, M. A., MOTLIS, J., ANDERS, G. A. & HARROCKS, D. J. 

Modified Values for Geometric Factor of Thermal Resistance of Cables in 

Duct Banks. IEEE Transactions on Power Delivery, v. 3, p. 1301-1309, 

1988; 

[57] BREBBIA, C. A. & WALKER, S. Boundary Element Techniques in 

Engineering. London. Butterworths, 1979; 

[58] COX, H. N., HOLDUP, W. W. & SKIPPER, D. J. Development in UK 

Cable – Installation Techniques to Take Account of Environmental 

Thermal Resistivities. Proc. IEEE, v. 122, n.11, p. 1253-1259, 1975; 



102 

 

 

[59] CARR, T.H. Mains Practice, Transmission and Distribution of 

Eletrical Energy. George Newnes Ltd, chapter 9, 1956; 

[60] SOULSBY, D. R. & DONOVAN, A. J. The Effect of Backfill on the 

Temperature Distribution in a Buried Cable Circuit: Underground Cable 

Thermal Backfill. Toronto: Pergamon Press, p. 167 – 180, 1981; 

 [61] WOODSIDE, W., & MESSMER, J. N. Thermal Conductivity of Porous 

Media. I. J. Appl. Phys 32, v. 9, p. 1688-1699, 1961; 

[62] DONAZZI, F., DOENCH, C. & ROSVEAR, R. D. Considerations on 

Pipe-Type Cable Thermal Design. Proc. of the Symp, on Underground 

Cable Thermal Backfill, Toronto: Pergamon Press, p.215-225, 1981; 

[63] BOOKS, E. J., GOSLING, C. H., & HOLDUP, W. W. Moisture Control 

of Cable Environment with Particular Reference to Surface Troughs. 

Proc. IEEE, v. 120, p. 51-60, 1973; 

[64] ENGELHARDT, J.S.; PURNHAGEN, D.W. Earth Circuit Lumped 

parameter Thermal Modelling for Forced-Cooled High-pressure Oil-filled 

Pipe-type cable System. Proc. of Symp. On Underground Cable Thermal 

Backfill, Toronto: Pergamon Press,p. 181-191, 1981. 

 [65] FORD, G. L., STEIMAINS, J. E. The Importance of Weather 

Dependent Processes on Underground Cable Design Proc. of Symp, on 

Underground Cable Thermal Backfill, Toronto: Pergamon Press, p.157-

166, 1981; 

[66] CHU, D., WEEDY, B.M. & DAVIES, A. E. Eletric Stresses in a HVDC 

Cable through Joint. IEEE Transactions on PAS, v. 103, n. 2, p. 383-388, 

1984; 



103 

 

 

[67] KREITH, F. Principles of Heat Transfer, 3rd Edition, New York, 

Harper & Row Publishers, 1973; 

[68] BLACK, W. Z. & SANG-IL PARK. Emergency Ampacities of Direct 

Buried Three Phase Underground Cable Systems. IEEE Transactions on 

Power Apparatus and Systems, v. 102, n. 7, p. 2124-2132, 1983; 

 [69] ANDERS G. J. Rating of Eletric power Cables: Ampacity 

Computations for Transmission, Distribution, and Industrial Applications. 

IEEE Press/McGraw Hill, 1997; 

[70] IEEE Standard Power Cable Ampacity Tables, IEEE Std. 835, 1994; 

[71] Electric Cables – Calculation of the current rating – Part 1: Current 

rating equations (100% load factor) and calculation of losses – Section 

1: General. IEC Standard 287-1-1, 1994; 

[72] Electric Cables – Calculation of the current rating – Part 2: Thermal 

resistance – Section 1: Calculation of the thermal resistance. IEC 

Standard 287-2-1, 1994; 

[73] Electric Cables – Calculation of the current rating – Part 2: Thermal 

resistance – Section 2A: A method for calculating reduction factors for 

groups of cables in free air, protected from solar radiation. IEC Standard 

287-2-2, 1995; 

[74] Electric Cables – Calculation of the current rating – Part 3: Sections 

on operating conditions – Section 1: Reference operating conditions and 

selection of cable type. IEC Standard 287-3-1, 1995; 



104 

 

 

[75] Electric Cables - Calculation of the cyclic and emergency current 

rating of cables – Part 1: Cyclic rating factor for cables up to and 

including 18/30 (36) kV. IEC Publication 835-1, 1985; 

[76] Electric Cables - Calculation of the cyclic and emergency current 

rating of cables – Part 2: cyclic rating of cables greater than 18/30 (36) 

kV and emergency ratings for cables of all voltages. IEC Publication 853-

2, 1989; 

[77] CICARELI, L. C. Estudo da capacidade de corrente dos cabos 

subterrâneos (Dissertação de Mestrado EPUSP 1991). PP. 195; 

 [78] PASHKIS, V. & BAKER, H. A method for determining the steady-

state heat transfer by means of an electrical analogy, ASME 

Transactions, v. 104, p. 105-110, 1942; 

[79] NEHER, J. H. The Transient Temperature Rise of Buried Cable 

Systems, v. PAS-83, p. 102-114, 1964; 

[80] CIGRE - Current ratings of Cables for Cycling and Emergency Loads 

Part 1. Cyclic Rating (load factor less than 100%) and Response to a 

Step Function, Electra, n. 24, p. 63-96; 

[81] Electric Cables - Calculation of Thermally Permissible Short-Circuit 

Currents, Taking into Account Non-Adiabatic Heating Effects. IEC 

Standard 949, 1988; 

[82] ANDERS, G. J. Rating of Electric Power Cables – Ampacity 

Calculations for Transmission. Distribution and Industrial Applications, 

IEEE Press, New York, McGraw-Hill, 1998; 



105 

 

 

[83] ANSI/IEEE Standard 575. Application of Sheath-Bonding Methods 

for Single Conductor Cables and the Calculation of Induced Voltages and 

Currents in Cable Sheaths, 1988; 

[84] BAUDOUX, A., VERBISSELET, J. & FREMINEUR, A. Etude des 

Regimes Thermiques des Machines Electriques par des modeles 

Anologiques, Application aux Cable et aux Transformateurs. Rapport 

CIGRE, n.126, 1962; 

[85] BULLER, F. H. Thermal Transients on Buried Cables. Trans. Amer. 

Inst. Elect. Engrs, v. 70, p. 45-52, 1951; 

[86] CIGRE - Current Rating of Cables for Cyclic and Emergency Loads. 

Part 1: Cyclic rating (Load Factor less than 100%) and Response to a 

Step Function. Electra, n.24, p.63-96, 1972; 

[87] CIGRE - Current Ratings of Cables for Cyclic and Emergency Loads. 

Part 2: Emergency Ratings and Short Duration Response to a Step 

Function. Electra, n. 44, p.3-16, 1976; 

[88] CIGRE - Current ratings of Cables Buried in Partially Dried Out Soil. 

Part 1: Simplified Method that can be used with Minimal Soil Information 

(100% Load Factor). Electra, n.104, p.11-22, 1986; 

 [89] GOLDENBERG, H. The Calculation of Cyclic Rating Factors and 

Emergengy Loading for One or More Cables Lais Direct or in Ducts, Proc. 

IEE, v. 105, p.46-54, 1958;  

[90] GOLDERBERG, H. Thermal Transients in Linear Systems with Heat 

Generation Linearly Temperature-Dependent: Application to Buried 

Cables. Proc. IEE, v. 114, p. 375-377, 1967; 



106 

 

 

[91] GOLDENBERG, H. EmergencyLoading of Buried Cable with 

Temperature-Depedent Conductor Resistance. Proc. IEE, v. 118, 

p.1807-1810, 1971; 

[92] IEC Standard 60287 (1969, 1982, 1994) - Calculation of the 

Continuous Current rating of Cables (100% load factor). 1st edition 

1969, 2nd edition 1982, 3rd edition 1994-1995; 

[93] IEC Standard 60853-1 - Calculation of the Cyclic and Emergency 

Current Ratings of Cables. Part 1: Cyclic Rating Factor of Cables up to 

and including 18/30 (36) kV. Publication 853-1, 1985; 

[94] IEC Standard 60853-1 - Calculation of the Cyclic and Emergency 

Current Ratings of Cables. Part 2: Cyclic Rating Factor of Cables Greater 

than 18/30 (36) kV and Emergency Ratings for Cables of All Voltages. 

Publication 853-2, 1989; 

[95] IEC Standard 601042 - A method for Calculating Reduction Factors 

for Groups of Cables in Free Air, Protected from Solar Radiation. 1991; 

[96] IEEE Standard 835 - Power Cable Ampacity Tables, IEEE Press, 

New York, 1994; 

[97] MORELLO, A. Variazioni Transitorie die Temperatura Nei Cavi per 

Energia. Eletrotecnica, v. 45, p. 213-222, 1958; 

 [98] VAN WORMER, F. C. An Improved Approximate Technique for 

Calculating Cable Temperature Transients, Trans. Amer. Inst. Elect. 

Engrs, v. 74, p. 277-280, 1955; 

[99] WOLLASTON, F. O. Transient Temperature Phenomena of 3 

conductor cables. AIEE Trans, v. 68, p. 1248-1297, 1949; 



107 

 

 

[100] ARRIGHI, R., RIDON, R., BENARD, P. & CAUSSE, L. Contribution 

to the study of the thermal environment of buried cables. Contribution à 

l’environment thermique des cables enterrés. Paper/Rapport 21.06 

CIGRE, 1970; 

 [101] KOOPMANS, G., VAN DE WIEL, G. M. L. M., VAN LOON, L. J. M., 

PALLAND, C. L. Soil physical route survey and cable thermal design 

procedure. Proc. IEE, v. 136, n. 6, 1989; 

[102] HARTLEY, J. G. & BLACK, W. Z. Transient Simultaneous Heat and 

Mass Transfer in Moist Unsaturated Soils. ASME Transactions, v. 103, p. 

376-382, 1981; 

[103] RADHAKRISHNA, H. S., LAU, K. C & CRAWFORD, A. M. Coupled 

heat and moisture flow through soils. Journal of Geotechnical 

Engineering, v. 110, n.12, p. 1766-1784, 1984; 

[104] MORELLO, A. Variazioni transitory di temperature nei cavi per 

energia, L’ Elettrotecnica, 1958; 

[105] MORELLO, A. Calcolo delle portare di corrente nei cavi per 

tranmissione di energia. L’ Elettrotecnica, 1959; 

[106] Underground Systems reference Book – Edition da Edison Electric 

Ins. 420 Lexington Avenue, New York; 

 [107] VAN DER HELD, E. F. M. & VAN DRUNNEN, T. G. A Method to 

Measure the Heat Conductivity in Liquids based on the Warm up 

Phenomena. Paper presented to the 1948 Congress on Applied 

Mechanics; 



108 

 

 

[108] HOOPER, F. C. & LEPPER, F. R. Transient Heat Flow Apparatus for 

the Determination of Thermal Conductivities, Heating, Piping and Air 

Conditioning, 1950; 

 [109] MASON, V. V., KURTZ, M. Rapid Measurement of the Thermal 

Resistivity of Soil. AIEE Transaction, 1952; 

 [110] Methods of Determining Thermal Resistivity of Soil in situation for 

the Calculation of Cable Ratings, E.R.A report F/T 181, 1955; 

 [111] MAKOWSKI, M. W.  & MOCHLINSKI, K.  An Evaluation of Two 

Rapid Methods of Assessing the Thermal Resistivity of Soil: The 

Proceeding of the Institution of Electrical Engineers, 1956; 

[112] Soil Thermal Resistivity and Related Problems Associated with 

Heat Dissipation from Underground Cable Systems. First Semi Annual 

Report to the Insulated Conductor Committee of the AIEE, 1956; 

[113] Soil Thermal Resistivity and Related Problems Associated with 

Heat Dissipation from Underground Cable Systems. Second Semi-Annual 

Report to the Insulated Condutor Committee of the AIEE, 1956; 

[114] First Annual Report on Research Project concerned with: Soil 

Thermal Resistivity and Related Problems Associated with Heat 

Dissipation from Underground Cable Systems. Submitted to the 

Insulated conductor Committee of the AIEE; 

[115] Second Annual Report on Research Project concerned with: Soil 

Thermal Resistivity and Related Problems Associated with Heat 

Dissipation from Underground Cable Systems. Submitted to Insulated 

Conductor Committee of the AIEE, p.1956-57; 



109 

 

 

[116] Third Annual and Final Report on Research Project concerned 

with: Soil Thermal Resistivity and Related Problems Associated with 

Heat Dissipation from Underground Cable Systems. Submitted to 

Insulated Conductor Committee of the AIEE, 1957; 

[117] Special Report n.2 to the Insulated Conductor Committee of the 

AIEE Concerning the Theory of Heat Conduction in Soils, 1956; 

[118] VAN ROOYEN, M. Soil Thermal Resistivity. Submitted in partial 

fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy 

from Princeton University, 1958; 

[119] Highway Research Board Special Report 40. Water and its 

Conduction in Soils, National Academy of Sciences, National Research 

Council, Publication 629; 

 [120] CEGB - Central Electric Generation Board: Special Backfill 

Materials for Cables Installations, London, 1978.  

 

 

 

  



110 

 

 

ANEXOS 

ANEXO A -  Campo entre duas cargas filamentares e simétricas 

ANEXO B -  Transformada conforme de um campo entre fontes 

térmicas com simetria de plano 

ANEXO C - Aplicações dos mapas conformes 

ANEXO D - Solos com características térmicas 

ANEXO E - Solos sem características térmicas 

ANEXO F - Ensaios de caracterização do Backfill 

ANEXO G - Considerações sobre transferência de calor e massa em 

meios porosos 

ANEXO H - Considerações sobre temperatura crítica e grau de 

saturação crítico 

ANEXO I - Backfills artificiais 

ANEXO J - Ensaios de caracterização do Backfill 

ANEXO K - Terminologia usada na literatura de Backfill 

ANEXO L - Considerações sobre sistema DTS de medição de 

temperatura 

 


