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RESUMO: Atualmente, há uma preferência pelo uso de cabos sintéticos para ancoragem de
unidades flutuantes em operações offshore devido às suas propriedades mecânicas. O objetivo
deste trabalho foi construir um modelo de simulação numérica do comportamento destes
cabos. Um modelo físico do tipo Maxwell foi usado para representar o comportamento de
cada multifio que os constituem. O método de Runge-Kutta foi utilizado em função da não
linearidade das equações do movimento. Os resultados dos ensaios com multifios de poliéster
possibilitaram a validação do modelo para simulação do comportamento de um
multifilamento. O movimento do cabo viscoelástico é uma superposição dos comportamentos
dos multifilamentos. Os resultados obtidos foram comparados aos encontrados na literatura.
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ABSTRACT: The use of synthetic ropes for the anchorage of floating units offshore has
increased nowadays mainly due to their mechanical properties. The main scope of this study
was to develop a numerical model that would simulate the behavior of these ropes. The
Maxwell model was used to represent the behavior of each multi-wire. A numerical solution
of the differential equations was obtained with the Runge-Kutta method due to the nonlinearity of these equations. Experimental tests with multi-wire Polyester fibers were
performed to estimate the parameters and validate the model. The motion of the viscoelastic
rope is the result of the superposition of the multi-wire behaviors. The results were compared
with the literature.
KEYWORDS: anchorage lines; synthetic ropes; physics models; viscoelasticity.
1. INTRODUÇÃO
O interesse na exploração de petróleo em águas cada vez mais profundas tem incentivado a
criação de novos sistemas e equipamentos capazes de suportar a alta pressão a que são
submetidos quando submersos a profundidades superiores a 1000m. A construção dos cabos
de poliéster e a criação do sistema Taut Leg utilizados na ancoragem de unidades flutuantes
foram fundamentais para realização deste avanço e, por isso, são considerados umas das
principais inovações desta área.
O sistema convencional, constituído pelo sistema em catenária e cabos de aço, passou a ser
substituído por estas inovações, pelo fato de oferecerem menor carga vertical sob as unidades
flutuantes e apresentarem melhores propriedades mecânicas; muito mais resistente ao

impacto, à corrosão, à abrasão, etc. Atualmente, além das fibras de poliéster, outros materiais
sintéticos são utilizados na construção de linhas de ancoragem, tais como HMPE, nylon e uma
fibra híbrida, constituída pela mistura de polietileno (PE) e polipropileno (PP), conhecida no
mercado como polysteel ou como poliblend.
As fibras sintéticas apresentam muitas vantagens em relação ao aço, porém apresentam um
comportamento complexo devido a uma propriedade característica destes materiais, a
viscoelasticidade. Com isso, torna-se difícil a descrição das equações do movimento,
dificuldade esta minimizada pelo uso de modelos físicos. A montagem desses modelos é feita
basicamente fazendo uso de dois elementos: a mola, que representa a elasticidade do material,
e o amortecedor, que representa a viscosidade. Assim, é possível elaborar um modelo mais
conveniente, conforme o material em estudo.
Além da escolha do modelo e a extração da equação do movimento, é necessário estimar
os parâmetros que caracterizam a fibra em questão, o que não é uma tarefa fácil, pois não se
tratam de constantes e sim de variáveis; tendo em vista que a rigidez e o amortecimento do
material variam conforme a sua deformação.
O principal objetivo deste trabalho foi fazer um modelo de simulação numérica do
comportamento de cabos viscoelásticos, cuja ruptura se dá através do rompimento dos
multifilamentos que o constitui. O aperfeiçoamento do programa levará a compreender
melhor o comportamento destes materiais, especificamente a fibra de poliéster, visando, assim
estimar com mais precisão o rompimento e a iminência de ruptura de cabos viscoelásticos,
facilitando a manutenção dos cabos de ancoragem, extremamente importantes na sustentação
de unidades flutuantes offshore.
2. METODOLOGIA
Foi feito um modelo numérico do comportamento de cabos viscoelásticos submetidos a
esforços externos até seu rompimento. Devido à complexidade do comportamento do
material, optou-se por fazer uso de um modelo físico do tipo Maxwell para representá-lo, o
modelo de Zener [1], constituído por uma mola em paralelo com um sólido de Maxwell,
como ilustra a figura 1. A expressão matemática extraída do modelo é dada pelas equações 1,
para um sistema estático, e 2, para um sistema dinâmico.
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Figura 1 – Sólido de Zener



σ = E s ε + η 1 +


Es
EM

. η .
 ε −
σ
EM


mε&& = σ Ext − σ

(1)
(2)

.

onde: ε é a deformação do material; ε a taxa de deformação; σ é a tensão; σ& é a taxa de
tensão; E s e E M são os módulos de elasticidades da mola (spring) e do sólido de Maxwell,
respectivamente; η o amortecimento; σ Ext é a tensão externa aplicada no sistema e m a massa
do equipamento.
Como se tratam de equações diferenciais ordinárias, optou-se pelo método de Runge-Kutta
[2][5], expressão 3, para solução das mesmas até a iminência de ruptura, com passo de
integração 10 −6 .
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A validação do modelo para o comportamento de um material viscoelástico se deu através
da comparação entre os resultados obtidos pelo programa e os adquiridos numericamente por
Creus e Sias [1] e os de Volterra de forma analítica, ambos apresentados na figura 2. Para fins
comparativos, foram utilizados os mesmos parâmetros, tabela 1, e a mesma equação do
movimento, equação 2, extraída do sólido de Zener, figura 1, que segundo ambos, representa
de forma satisfatória o comportamento de um material viscoelástico.
Após a validação do modelo foram incrementadas as condições iniciais e de contorno para
um cabo viscoelástico; a princípio sem a preocupação de representar o comportamento de um
material real, tendo em foco apenas a implementação da estrutura do cabo.
Com o modelo construído em funcionamento, simulando o comportamento de materiais
viscoelásticos até a ruptura, de multifios e cabos, houve uma necessidade de simular o
comportamento de um material específico para construção de cabos sintéticos. Então, com
esta finalidade, foram realizados ensaios dinâmicos e de tração em multifilamentos da fibra de
poliéster, escolhida por ser a pioneira na construção de cabos de ancoragem e uma das mais
utilizadas em operações offshore e, também, pela possibilidade de fácil acesso ao material.

Figura 2 - Comparação da resposta analítica do modelo de Zener com a do
método incremental ( ∆t = 0,001 ) de Sias e Creus [1].
Fonte: ref.[1]
Tabela 1 – Parâmetros utilizados no modelo de Zener.
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A partir dos ensaios experimentais foi possível estimar as características do material,
rigidez e amortecimento, possibilitando, assim, determinar os novos valores dos parâmetros
E s , E M e η do modelo de Zener. Estes resultados serviram posteriormente para validação do
programa para a simulação do comportamento estático de um multifilamento de poliéster, nas
mesmas condições impostas nos ensaios.
O diferencial deste trabalho é que a ruptura do cabo é uma conseqüência do rompimento
dos multifilamentos do qual é constituído. Contudo, é importante salientar que neste trabalho
não se teve a pretensão de simular cabos sintéticos reais e sim cabos viscoelásticos, com a
finalidade de iniciar um estudo aprofundado sobre as fibras sintéticas destinadas para
construção de cabos de ancoragem.
2.1. Modelagem

Sabe-se que um cabo de ancoragem é constituído por vários multifilamentos entrelaçados
entre si, como mostra a figura 3, porém neste modelo inicial para diminuir a complexidade do
problema, considerou-se um cabo ideal, isto é, constituído por um conjunto de multifios em
paralelos com o seu eixo central, como ilustra a figura 4.
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Figura 3 - Diagrama do cabo de poliéster para ancoragem de unidades flutuantes
offshore. (a) indica os elementos que constituem o cabo. (b) mostra a disposição
das sete almas em paralelo e a das doze pernas entrelaçadas através de um
corte transversal.
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Figura 4 - Cabo ideal. (a) Corte longitudinal do cabo mostra os
multifilamentos em paralelo. (b) Corte transversal de um cabo.
Considerou-se, também, que o comportamento de cada componente é representado pelo
sólido de Zener. Sendo assim, o comportamento do cabo é uma sobreposição dos
componentes dado pelo somatório dos sólidos de Zener, em outras palavras, o comportamento
do cabo é dado pelo conjunto de vários modelos de Zener em paralelo, onde a solução é feita
pelo método de Runge-Kutta utilizando um passo de integração de 10 −6 s.
Para estimar o número de multifios existentes em um cabo foi feita a contagem do número
de componentes em três pernas de uma alma de um cabo real de poliéster, cedida pelo
Laboratório de Análise de Tensões – POLICAB. Destes resultados foi feito uma média
aritmética, adotando assim 663 multifilamentos para cada perna. Sabendo que o cabo em
questão possui sete almas com doze pernas cada um, estabeleceu-se que o cabo apresenta
aproximadamente 55.692 multifios.
Como nem todas as fibras apresentam quantitativamente os mesmos parâmetros, rigidez e
amortecimento, embora do mesmo material, criou-se uma sub-rotina que seleciona os
parâmetros que caracterizam cada multifio do cabo. Os arquivos de entrada destes parâmetros
são distribuídos de maneira que cada linha representa uma camada do cabo de dentro para
fora, dessa forma na primeira linha se encontra o componente localizado no centro, na
segunda os multifios que o envolvem e assim por diante.
Contudo, o modelo criado, denominado “snap”, permite simulações com a média dos
parâmetros, sendo, neste caso, mais conveniente, já que a fibra de poliéster apresenta um
comportamento característico, como mostra a figura 7.
A ruptura dos multifilamentos depende da deformação axial do cabo submetido a esforços
externos, cujas condições de rompimento são as seguintes: para uma deformação de até 10%
o componente permanece intacto como um novo, a partir desse valor, pode romper a qualquer

momento e, com isso, podendo iniciar o processo de rompimento do cabo, tendo o limite
máximo de deformação igual a 20%. Estes parâmetros foram estabelecidos de acordo com
Smeets [4] para um cabo de HMPE submetido a um ensaio de fluência. É importante salientar
que estas condições de ruptura podem ser igualmente aplicadas aos multifios, já que
apresentam a mesma deformação axial, por se encontrarem em paralelo.
A integridade ou não dos componentes é decidida através da comparação entre o valor de
uma expressão de probabilidade de rompimento, calculada a partir das condições citadas
anteriormente em função da deformação axial do multifio e do valor escolhido aleatoriamente
por uma sub-rotina pseudo-randômica incrementada no modelo, sendo então, a ruptura do
cabo, uma conseqüência da ruptura de todos componentes do qual é constituído.
Neste modelo inicial o equipamento se encontra totalmente emerso e exposto
verticalmente, diminuindo, assim, a complexidade do problema. O atrito entre os
multifilamentos é levado em consideração somente quando em contato com outro rompido,
pois quando estão em movimento na mesma direção e sentido, o atrito é muito pequeno
podendo ser desprezado.
O modelo foi construído na linguagem de programação Fortran, visando rápida resolução,
uma vez que este programa compila uma única vez, quando executado. Os resultados, tanto os
adquiridos numericamente, quanto de forma experimental, foram transferidos para o
programa Matlab7, onde foram analisados e comparados.
2.2. Ensaios experimentais

Com o programa em funcionamento, houve a necessidade de realizar ensaios dinâmicos e
de tração com o objetivo de determinar os parâmetros E s , E M e η de forma a representar
especificamente a fibra de poliéster, já que os resultados obtidos anteriormente tratavam de
um material viscoelástico qualquer. Com os resultados obtidos esperava-se também validar o
programa para simulação do comportamento de um multifilamento de poliéster, submetido a
esforços externos com velocidade de ensaio constante.
Em ambos experimentos utilizou-se a máquina de ensaios EMIC, modelo DL500 e
multifios de poliéster cedidos pelo Laboratório de Análise de Tensões – POLICAB. O
equipamento possui garras pneumáticas especiais para ensaios com filamentos ou
multifilamentos de fibras sintéticas, apresentando um sistema de medição de deslocamento,
tendo como variáveis de saída o tempo (s), a deformação do componente (mm) e a tensão (N),
com a possibilidade de escolha da velocidade de ensaio, possuindo uma carga limite de
100kN (1000N).
O multifilamento de poliéster utilizado foi o Diolen® 855 TN F210 2200 dtex. O
comprimento inicial dos corpos de prova eram de 300mm ± 1mm, submetidos às seguintes
condições ambientais: umidade relativa do ar de 55 ± 2% e temperatura de 24 ± 1 C 0 . A figura
5 ilustra um corpo de prova na máquina de ensaios.
2.2.1. Ensaios de tração e o módulo de elasticidade do material
Foram realizados 300 ensaios de tração com uma velocidade de ensaio de 250mm por
minuto, até a ruptura dos multifilamentos. Dos dados obtidos foram selecionadas 55 curvas e
analisadas graficamente no programa Matlab7. Através dos gráficos, deformação versus
tensão, fez-se um ajuste de curvas, com o uso da rotina cftool do Matlab7 , que estima os
coeficientes de uma determinada função, que seja mais adequada para a situação, no caso um
polinômio, com 95% de confiança.

O módulo de elasticidade do material foi estimado mediante derivação de primeira ordem
do polinômio resultante do ajuste de curvas citado anteriormente, que descreve o
comportamento do material em função da deformação.

Figura 5 – Corpo de prova.
Foi feito também um ajuste de curvas utilizando a mesma ferramenta anterior nos gráficos
de tempo versus tensão, com a finalidade de simular numericamente o ensaio estático
realizado no laboratório, validando, assim, o programa construído para esse caso.
2.2.2. Ensaios dinâmicos e o módulo de amortecimento do material
Foram feitos ensaios dinâmicos com multifilamentos de poliéster aplicando diferentes
ciclos, com o objetivo de estimar o valor do amortecimento do material. Após uma análise
gráfica (deformação versus tensão) de todos os dados obtidos observou-se que os resultados
eram muito semelhantes, podendo assim, considerar o amortecimento constante para este
caso. Com isso, escolheu-se a histerese mais conveniente em termos de visibilidade, já que o
valor do módulo de amortecimento do material é dado pela área da curva de histerese, gerada
pela extensão e contração do multifilamento de poliéster em função da tensão aplicada.
Para determinar a área da histerese estimaram-se os coeficientes dos polinômios inferior e
superior através de ajuste de curvas da rotina cftool do Matlab7 , com 95% de confiança,
obtendo assim os dois polinômios correspondentes, com ambas funções, calcularam-se as
áreas abaixo de cada curva através do método de integração e calculou-se a diferença entre
elas, estimando, assim, o valor do amortecimento do material.
3. RESULTADOS

A seguir são apresentados e discutidos os resultados obtidos de forma experimental e
numericamente pelo modelo construído, “snap”.
3.1. Resultados dos ensaios dinâmicos e do amortecimento do material

A figura 6 mostra um dos resultados adquiridos através dos ensaios dinâmicos, esta
resposta foi utilizada para determinar o valor do amortecimento do material, a partir do
cálculo da área da histerese.
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Figura 6 – Ensaio dinâmico para um multifilamento de poliéster de 300mm de
comprimento . O gráfico também mostra a histerese gerada pela extensão e contração
do multifilamento em função da tensão aplicada. Velocidade de ensaio: 3N/s.
A área da histerese resultou em 0.0014 m 2 , dessa forma o amortecimento do
multifilamento de poliéster assume este valor (0.0014 N.s/m).
3.2. Resultados dos ensaios de tração e da rigidez do material

Dos resultados obtidos dos ensaios de tração, 55 foram selecionados para análise dos
dados. A figura 7 mostra estes resultados agrupados em um único gráfico, possibilitando
observar que o material apresenta um comportamento característico, principalmente na fase
inicial do comportamento, sendo mais disperso na região de ruptura. Devido à complexidade
do comportamento do material decidiu-se dividir a curva em três fases, considerando os dados
até o ponto de ruptura, almejando, assim, um bom resultado no ajuste de curvas.
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Figura 7 - Comportamento dos multifilamentos dividido em fases. Em vermelho a
fase 1 (até 3% de deformação), em azul a segunda (entre 2,3% e 8%) e a terceira
fase em preto (a partir de 7,3% de deformação).

Para determinação da rigidez do material foi feito para cada fase um ajuste de curvas,
obtidas pela função cftool do Matlab7, com 95% de confiança, cujos resultados são
apresentados a seguir:
Fase 1

A fase 1 abrange os dados até 3% da deformação total como mostra o gráfico 7. Como
dito anteriormente, considerou-se o mesmo comprimento usado nos ensaios de tração.
A função resultante do ajuste de curvas é um polinômio de 3º grau, como mostra equação
7, cujos coeficientes são apresentados na tabela 2.

PDTF1 = p1ε 3 + p2 ε 2 + p3ε + p4

(7)

onde: o índice DTF1 significa Deformação versus Tensão referente aos dados da Fase 1; ε ,
a deformação do material e p1 , p 2 , p3 e p 4 os coeficientes do polinômio 7.
Tabela 2 - Coeficientes do polinômio 7, correspondente aos dados da primeira
fase, das curvas tensão em função da deformação, estimados no programa cftool,
com 95% de confiança.
p1
p2
p3

Coeficientes
1,671.10 7
-5,04.10 5
7638

Intervalo de confiança
(1,553. 10 7 ; 1,789. 10 7 )
(-5,193. 105 ; 4,886.105 )
(7584; 7692)

p4

0.8036

(0,7568; 0,8504)

O ajuste da função 7 aos dados experimentais da primeira fase é caracterizado pelo
coeficiente múltiplo de determinação e pelo coeficiente ajustado de determinação, cujos
valores são iguais a 0,997, apresentando um erro de 0,6958. Neste ajuste, quanto mais
próximos do valor 1,0 estiverem estes coeficientes, e mais próximo de zero estiver o erro,
melhor será o ajuste. O resultado do ajuste de curvas pode ser visto na figura 8.
Fase 2

A fase 2 engloba os dados situados entre 2.3% e 8% da deformação total, como mostra a
figura 7.
A expressão resultante do ajuste de curvas é um polinômio de 2º grau, como mostra
equação 8, cujos coeficientes são apresentados na tabela 3. Ilustrado, também, na figura 8.
PDTF 2 = q1ε 2 + q 2 ε + q 3

(8)

onde: o índice DTF2 significa Deformação versus Tensão referente aos dados da Fase 2; ε , a
deformação do material e q1 , q2 e q3 os coeficientes do polinômio 8.

Tabela 3 - Coeficientes do polinômio 8, correspondente aos dados da segunda
fase, das curvas tensão em função da deformação, estimados no programa cftool,
com 95% de confiança.

q1
q2
q3

Coeficientes
1,029.105
1416
20.14

Intervalo de confiança
(1,016. 105 ; 1,043. 105 )
(1374; 1457)
(19,86; 20,42)

Neste caso, o coeficiente múltiplo de determinação e o coeficiente ajustado de
determinação são iguais a 0,9974, com um erro de 1.166.
Fase 3

A fase 3 abrange os dados a partir de 7,3% da deformação total, também, ilustrado na
figura 7, na região em preto.
O polinômio resultante do ajuste de curvas é de 3º grau, como mostra equação 9, cujos
coeficientes são apresentados na tabela 4.

PDTF 3 = r1ε 3 + r2ε 2 + r3ε + r4

(9)

onde: o índice DTF3 significa Deformação versus Tensão referente aos dados da Fase 1; ε , a
deformação do material e r1 , r2 , r3 e r4 os coeficientes do polinômio 9.
Tabela 4- Coeficientes do polinômio 9, correspondente aos dados da terceira
fase, das curvas tensão em função da deformação, estimados no programa cftool,
com 95% de confiança.

r1
r2
r3
r4

Coeficientes
-6,793. 10 6
4,793. 105
-5348

59,19

Intervalo de confiança
(-7,748. 10 6 ; -5,838.10 6 )
(3,934.10 5 ; 5,652. 105 )
(-7888; -2807)

(34,49; 83,89)

Na fase 3, o coeficiente múltiplo de determinação e o coeficiente ajustado de determinação
resultaram igual a 0,99, com um erro de 2,33. A figura 8 mostra graficamente os resultados
obtidos através do ajuste de curvas para as três fases.
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Figura 8 – Ajuste de curvas do comportamento dos mutifilamentos de
poliéster, dividido em três fases.
Determinação da rigidez do material

A rigidez do material foi determinada a partir da derivada primeira dos polinômios obtidos
anteriormente. O gráfico 9 mostra o resultado obtido.
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Figura 9 - Rigidez do multifilamento de poliéster, determinada a partir da derivação das
funções que descrevem o comportamento do material, estimadas com 95% de confiança.

3.3. Determinação dos parâmetros E s , E M e η

Para determinação dos parâmetros E s , E M e η utilizou-se a equação 2, aplicando as
condições de ensaio de tração e, em alguns casos, os resultados de amortecimento e rigidez do
material calculados anteriormente.
Fase 1

Neste caso, considerou-se que o parâmetro E s é igual a rigidez do material, figura 9, pelo
fato de obter um melhor ajuste de curvas. A taxa de tensão, desta fase, é dada pela primeira
deriva das equações de σ considerando a velocidade de ensaio constante, cujos coeficientes
se encontram na tabela 2.
Aplicando estas variáveis na primeira fase, os parâmetros E M e η são estimados e se
encontram na tabela 5, com 95% de confiança.

σ& = 3 p1 (ε&.t ) 2 + 2 p 2ε&.t + p3

(10)

Tabela 5 – Parâmetros do modelo de Zener estimados com 95% de confiança.
Valores considerados na primeira fase

η
EM

Parâmetros
1,321 N.s/m
224,9 N/m

Intervalo de Confiança
(1,285; 1,357)
(217,7; 232)

Na primeira fase, o coeficiente múltiplo de determinação e o coeficiente ajustado de
determinação resultaram igual a 0,9933, com um erro de 0,9127.
Fase 2

Já na fase 2, considerou-se o parâmetro η igual ao amortecimento do material, 0.0014
N.s/m, e a taxa de tensão foi determinada de forma análoga a anterior, cujos coeficientes se
encontram na tabela 3.
Tabela 6 – Parâmetros do modelo de Zener estimados com 95% de confiança.
Valores considerados na segunda fase.

EM
Es

Parâmetros
4,285 N/m
4381 N/m

Intervalo de Confiança
(3,45; 5,121)
(4377; 4386)

Com o coeficiente múltiplo de determinação e o coeficiente ajustado de determinação igual
a 0,9775, neste caso, com um erro de 3,532.

Fase 3

Nesta fase, o parâmetro η foi considerado novamente igual a 0.0014 N.s/m e E M igual a
10 N/m, por apresentar melhor resultado; sendo a taxa de tensão estimada analogamente à
primeira fase, considerando da mesma forma velocidade constante, ε = ε&.t .
O parâmetro E s teve seu valor estimado a 4692 N/m, com intervalo de confiança entre
4687 e 4697. O ajuste de curvas caracterizou-se com um coeficiente múltiplo de determinação
e o coeficiente ajustado de determinação igual a 0,9561 e com um erro de 5,066.
Após a análise dos dados experimentais e determinação dos parâmetros E s , E M e η , estes
resultados foram considerados no modelo construído, sendo os resultados numéricos
analisados e comparados.
3.3. Resultados numéricos

Os resultados numéricos adquiridos, com passo de integração de 10 −6 , pelo programa
construído, denominado “snap”, são apresentados nas figuras a seguir, para o comportamento
de um multifilamento e para conjunto de multifios, conseqüentemente, para um cabo
viscoelástico, já que é constituído por um conjunto de multifos.
3.3.1. Simulação do comportamento de um multifilamento
Foi feito uma simulação do comportamento de um multifilamento viscoelástico, nesse
caso, da fibra de poliéster, levando em consideração os parâmetros estimados através dos
resultados dos ensaios experimentais e do uso da sub-rotina cftool do Matlab7 , como foi
apresentado anteriormente.
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Figura 10 - Comparação entre os dados obtidos através dos ensaios de tração e os
adquiridos numericamente pelo modelo construído, com passo de integração 10 −6 .

3.3.2. Simulação do comportamento de um conjunto de multifios
A tabela abaixo apresenta dados de uma simulação para um conjunto de 631
multifilamentos viscoelásticos de 1m de comprimento cada um, dispostos em paralelo e
submetidos a uma tensão constante de 10N, até ruptura de todos.
Nesta simulação foram usados os parâmetros da tabela 1 e o modelo de Zener com passo
de integração 10 −6 , caracterizando um comportamento de um material viscoelástico, porém
não especificamente a fibra de poliéster, como na simulação anterior.
Tabela 7 - Simulação do comportamento de um conjunto de multifilamentos, cujos
parâmetros usados estão na tabela 1, com passo de integração de 10 −6 .

Tempo (s)
0.013
0.014
0.015
0.016
0.017
0.018
0.019
0.020
0.021
0.022
0.023
0.024

Deformação (%)
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.002
0.002
0.002
0.002
0.003

CR
0.000
0.000
0.000
5.353
13.040
21.179
30.218
40.843
54.027
71.088
93.863
124.688

QMR
0
0
0
30
92
104
127
102
88
65
21
2

QMRC
0
0
0
30
122
226
353
455
543
608
629
631

NMI
631
631
631
601
509
405
278
176
88
23
2
0

onde: CR, significa chance de romptura do multifilamento em determinado tempo e
deformação através de uma função de probabilidade; QMR é a quantidade de multifios
rompidos em cada instante; QMRC é a quantidade acumulativa de componentes rompidos e
NMI indica o número de multifilamentos íntegros ao longo da simulação.
A simulação do rompimento de cabos viscoelásticos é semelhante à feita com um conjunto
de multifilamentos, altera-se apenas o comprimento e o número de multifilamentos. Para um
cabo de ancoragem viscoelastico, por exemplo, há em torno de 55.000 componentes.
4. CONCLUSÃO

A validação do programa “snap” através de dados da literatura mostra que as sub-rotinas
feitas para solução do problema proposto e o uso das equações do movimento funcionam
corretamente; sendo válido para a simulação do comportamento de materiais viscoelásticos.
Os resultados provenientes dos ensaios experimentais mostraram-se fundamentais para
determinação dos parâmetros E s , E M e η , bem como o uso da ferramenta cftool, da
linguagem de programação Matlab7  .
Embora os resultados numéricos para simulação do comportamento de um multifilamento
de poliéster estejam dentro dos limites dos resultados experimentais, como pode ser
observado na figura 10, o modelo de Zener não representa de forma satisfatória o

comportamento do material poliéster. Em contrapartida, em se tratando de um modelo físico
relativamente simples os resultados de mostraram muitos bons.
Como o material apresenta um comportamento muito complicado, outros modelos mais
elaborados do tipo Maxwell devem ser testados para este caso. Segundo Sias e Creus [1]
pequenas diferenças na montagem dos modelos físicos, geram grandes diferenças nos
resultados.
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