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ARAME: O motor do cabo de aço . 

Eng. Raul Ritzmann 
 

  

De uma maneira geral, um cabo contém em peso aproximadamente: 

 

                                     alma de fibra                alma de aço 

 

Arame                                94%                             99% 

 

Alma de fibra                     5%                              - 

 

Lubrificante                       1%                                1% 
 

 

 

A alma de fibra não conta para o cálculo da carga de ruptura. Os arames contribuem então com 

esmagadora maioria para a qualidade do cabo. Arames inferiores nunca darão um cabo com bom 

desempenho,  por melhor que sejam  a tecnologia e projeto de fabricação  

 

 

Os arames são obtidos por um processo chamado trefilação, onde partindo de um arame grosso, 

laminado, fornecido pelas siderúrgicas e chamado de fio máquina, vai-se passando o mesmo através 

de fieiras, cada vez menores e reduzindo seu diâmetro passo a passo. Cada puxada é um passe. 

Como ele diminui seu diâmetro em cada passe, também aumenta sua resistência, até que chegue na 

bitola e resistência desejadas. Mas isso tem um limite. Quando a resistência atinge valores muito 

altos ele fica quebradiço, é preciso amolecê-lo outra vez, o que é feito aquecendo-o a 950ºC e 

“esfriando” em chumbo líquido a 500º C. Este processo é chamado de “patenteamento” e prepara o 

arame para continuar a ser trefilado. As vezes é  necessário patentear duas vezes, quando a bitola 

desejada é muito pequena.  

 

 

As máquinas de produção chamam-se trefiladoras ou trefilas e existem em muitas variações, com 3 

a 30 fieiras (ou passadas).  O desenvolvimento de calor  no arame  em cada passada é bárbaro! É 

preciso esfriar de cada vez.  Isso é feito intercalando água em volta da fileira (processo via seca) ou 

mergulhando o conjunto de fieiras em água (via úmida). E para que o arame deslize melhor dentro 

da fieira usam-se sabões. Na via seca um que se parece muito com o sabão em pó de lavar roupa. 

Na via úmida, uma solução leitosa de  sabão liquido. 

 

 

 

Na época da invenção do cabo, as resistências era muito baixas, ao redor de 400 N/mm². Hoje são 5 

vezes maiores. A nomenclatura se modernizou, mas a nomenclatura quase não se adaptou. Ainda se 

fala muito em “aço de arado melhorado”, coisa da época do Tom Seale, em finais do século 19. 

 

Veja os nomes diversos para o mesmo produto:  Há outras usadas em cabos especiais que podem 

ser mais baixas ou altas mas as principais são as listadas. 

 

 



 

TABELA DE RESISTÊNCIAS e nomenclatura. Evolução das unidades 

    
 

Nome antigo Anos 1950/1960 Moderno 

      

Plow Steel 160/185 kgf/mm2 1570 N/mm² 

   Improved Plow Steel 180/205 kgf/mm2 1770 N/mm² 

   Extra Improved Plow Steel 200/225 kgf/mm2 1960 N/mm² 

   Extra – Extra Improved Plow Steel 220/245 kgf/mm2                2160N/mm2 

 

 

 

 

 

Arames no laboratório: 

 
Fazem-se normalmente 4 testes básicos em arames: 

 

1- TRAÇÃO: O arame é tracionado entre garras até sua ruptura. Instrumento monitora e registra o 

andamento. 

                                                                

       

 
 

 

 

 

 



 

2 – TORÇÃO: Comprimento  determinado pela norma é torcido em volta de si mesmo até a 

ruptura. Instrumento registra o número de voltas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

3 – FLEXÃO: Arame é submetido a vai e vem em volta de um cilindrinho  de diâmetro 

determinado pela norma (-90º a + 90º) até sua ruptura. Instrumento marca o número de flexões. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

4 – CAMADA DE ZINCO (PARA ARAMES GALVANIZADOS):  Submerge-se comprimento 

determinado pela norma em solução de ácido clorídrico, medindo-se o desprendimento de 

hidrogênio: 

 

Zn + 2HCL --------> ZnCl2 + H2  

 

Pelo volume de hidrogenio  desprendido entra-se numa fórmula que dá a quantidade de Zn em g/m2 

de arame. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Escolha da Resistencia dos arames de um cabo: 
 

Ao se aumentar a RT dos arames, sacrifica-se a ductibilidade, diminuindo torções e flexões. As 

fábricas e revendas costumam ter seus estoques em 1770 e 1960.  Fora disso a entrega pode ser um 

pouco mais longa. Leve em conta ao pedir seu cabo. 

 

 

 

Outro mito: arames galvanizados tem  menor resistência, em consequência os cabos também. 

Bem antigamente, quando os arames ainda eram galvanizados na bitola final, eles tinham menos 

resistência (ca 20%) e mais flexões/torções. Mas, isso é história. Os arames hoje são galvanizados e 

depois trefilados, não tendo mais nenhuma diferença dos polidos (claros). Os testes são exatamente 



os mesmos, cabos polidos ou galvanizados iguais tem, portanto, o mesmo desempenho. Iguais 

também significa mesma RT e as normas internacionais não os distinguem mais, exceto pelo teste 

da camada de zinco. A retrefilação de armes galvanizadas resulta numa quase liga de ferro/zinco na 

camada de transição, mostrada claramente na figura. Na época da galvanização  final não se tinha 

essa melhoria ainda. 

 

 

 

O aço do qual é feito o arame para cabos tem normalmente % de carbono entre 0,3 e 0,9. 

Como as resistências modernas são muito altas, para arames de diâmetro médio para mais grossos, 

trabalha-se mais acima de 0,5%. O manganês gira ao redor de 0,65% e fósforo e enxofre juntos 

deveriam estar abaixo de 0,03% para que os arames também sejam macios.  Com menos 

participação no desempenho temos o  silício  e o  cobre. Em arames Inox ainda cromo, niquel e 

molibdenio. 

 

 

 

Os arames modernos tem desempenho muito, mas muito mesmo superior aos da época do primeiro 

cabo. Mesmo aços provenientes de forno eletivo (desde que a sucata venha de coleta seletiva) dão 

muito mais flexões e torções do que davam nos anos 60 e 70. 

 

  

 

Expressão que ainda causa surpresa é a tal “galvanização a fogo”. Isso só quer dizer que o arame é 

mergulhado (normalmente logo após ao patenteamento) em zinco liquido a Ca. 400ºC. Bem 

antigamente, antes da eletricidade, é bem possível que colocassem  fogo por debaixo da cuba de 

Zinco, para liquefazê-lo e dentro dele mergulhar os arames. Mas, hoje é tudo feito eletricamente ou 

a gás e os arames vão passando e mergulhando continuamente dentro da cuba. Há outro processo, 

chamado eletrolítico, em que anodos de Zinco são mergulhados em eletrólito  de zinco e passando-

se  corrente contínua, para transferir o Zn do anodo para o arame. Quando bem feito, consegue-se 

camadas até mais espessas que no processo a fogo. Mas a aderência é um pouco mais complicada 

ocasionando por vezes um “descascamento” da camada de zinco.  

 

 

 

Como com o controle da corrente possibilita o controle da camada de zinco e o processo eletrolítico 

pode ser feito também em escala pequena, é muito difundido na China. Para fazer ainda mais barato, 

os espertos chineses colocam  camadas muito pequenas nos arames, que então não atendem às 

normas brasileiras (internacionais), portanto, cuidado com cabos galvanizados chineses! 

 

 

Poucos sabem que é perfeitamente permitida pelas normas a adição de Aluminio ao Zinco liquido 

na proporção de 5%.   Isso dá camadas mais brilhantes e a liga Al5Zn95  ajuda na trefilação. 

Caso analise de certificado chame  tua atenção para o Aluminio, fique tranquilo, não estás  sendo 

passado para trás. 

 

 

Detalhe à parte é o arame Inox: 
 

Pelo mundo todo vê-se gente oferecendo arames e cabos inox  segundo normas de aço carbono. Isso 

é errado mesmo! 

 



 

Os valores de torção e flexão para arames em aço carbono não se repetem para Inox. Pelo contrário,  

não muito diferentes e os números são piores. Isso porque a adição de niquel, cromo e   molibdenio 

faz o inox bastante menos ductil. As resistências alcançadas são bem menores também, no máximo 

1770N/mm² e isso nas bitolas finas. Na Morsing, limitamos as RT a 1570N/mm² quando falamos 

Inox. Outro mito é que inox “nunca enferruja”,  pois oxida sim, só que muito, muito mais 

lentamente. Dependendo,   pode ser tão lento que V. não vai perceber para o resto da vida. Cabos 

inox poderiam tranquilamente entrar no teu inventário...  

 

 

Não custa também lembrar que  INOX qualifica um tipo de aço e não uma cobertura.  Um 

conhecido comerciante tinha em seu site a  informação  que cabo Inox “ é qualquer tipo de cabo 

revestido de Inox”, o que naturalmente é asneira. Os alemães na firma Krupp começaram a 

adicionar níquel e cromo a aços e descobriram que ficavam muito mais resistentes a ataques 

químicos. Foram depositadas patentes em 1912 e o desenvolvimento continua até hoje. Existe um 

numero muito grande de ligas Inox, a maior parte delas imprestáveis para trefilar e torcer. . Para 

cabos usa-se as ligas começadas com     3    como 302, 304 e  316   tambem nas variações “ l”  com 

extra-baixo Carbono .  

 

 

Para aplicações muito especificas e normalmente cirúrgicas, fabricam-se cabos com arames de 

monel,  niquel puro, ligas de titânio,  prata  e ouro.  Normalmente são micro cabos muito finos e vão 

residir dentro do corpo de alguem.      

 

 

Outro tema interessante é a magnetização em aços Inox.  No site da Morsing 

 

www.morsing.com.br 

 

existe artigo escrito por mim para uma revista de vela sobre este assunto.  Se te interessas, vá ao site 

e deixe-se esclarecer, livrando-se mitos e pensamentos errôneos. 

 

 

Arames e técnicas de trefilação continuam a evoluir resultando em arames cada vez mais resistentes 

e flexíveis.  A ultima palavra sobre arame de aço ainda não foi escrita  ainda temos muito a escrever 

sobre este tema no futuro. 

 

 

 

Belford Roxo,  Inverno de 2016 
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