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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo de reforço para as estruturas estaiadas em “V” das LT´s 525 kV 
Salto Caxias - Salto Santiago e Salto Caxias – Cascavel desenvolvido conjuntamente pelas empresas COPEL e 
Damp Electric. A necessidade deste estudo surgiu devido à ocorrência de dois acidentes que provocaram o 
colapso de quatro estruturas, e compreendeu a análise estrutural do projeto original e dos reforços emergencial e 
definitivo propostos por Copel e Damp respectivamente. Ensaios de carga foram executados para verificar a 
confiabilidade dos reforços e definir uma metodologia para a execução do reforço final em campo. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Reforço, Upgrading, Estruturas estaiadas, Confiabilidade, Segurança.  

1.0 - INTRODUÇÃO 
 

O aumento da resistência de projeto ou adequação da geometria das estruturas de uma LT existente 
(“upgrading”) é geralmente motivado pela necessidade de aumentar a capacidade de transportar energia na linha 
de transmissão (“uprating”). Contudo, a alteração das condições climáticas (aumento da velocidade do vento, 
ocorrências de tornados) também constitui uma importante razão para upgrading (1), pois podem causar o colapso 
das estruturas. 

Acidentes em linhas de transmissão envolvendo a queda de torres não são raros no Brasil e resultam, 
muitas vezes, em reforços nas estruturas suportes a fim de manter ou aumentar a confiabilidade do sistema de 
transmissão, bem como evitar os transtornos decorrentes da sua ocorrência. Os acidentes ocorridos nas LT´s 525 
kV Salto Caxias - Salto Santiago e Salto Caxias – Cascavel foram o principal motivador do estudo de reforços para 
as estruturas destas linhas, pois a região onde se encontram (sudoeste do estado do Paraná), vem sofrendo nos 
últimos anos com as mudanças climáticas global, provocadas como por exemplo por desmatamento. Como se 
verá adiante, a ação de ventos fortes na região foi a principal hipótese investigada para justificar os acidentes 
ocorridos nesta linha. 

O estudo abrangeu a análise de dois reforços: o primeiro, em caráter emergencial, composto por uma 
viga treliçada de travamento entre os dois mastros e proposto pela COPEL; e o segundo, definitivo, constituído 
pela inclusão do perfil L60x4 H nos montantes dos mastros, e proposto pela Damp Electric. A eficiência dos 
reforços foi avaliada, primeiramente por meio da análise do modelo estrutural utilizando-se software capaz de 
simular o comportamento não-linear deste tipo de estrutura, e posteriormente através de testes de carga em 
protótipos para avaliar o comportamento real das estruturas. Também foi avaliado o procedimento de montagem 
do reforço. Ao final do estudo, desenvolveu-se uma metodologia para a identificação das torres aplicadas nas LTs 
com necessidade de reforço. 



2 

 

2.0 - CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO  
 

As linhas de transmissão em 525 kV que fazem parte do sistema que atende a Usina Hidrelétrica de Salto 
Caxias no Rio Iguaçu, LT 525kV Salto Caxias-Salto Santiago com 94 km, e LT 525 kV Salto Caxias- Cascavel 
Oeste, com 59 km, entraram em operação em dezembro de 1998 e abril de 2001 respectivamente. Ambas as 
linhas são constituídas dos mesmos tipo de torres metálicas treliçadas tipo autoportante e estaiada, sendo que 
este último corresponde a 90% do total das torres. A Usina Hidrelétrica de Salto Caxias tem uma potência total 
instalada de 1240 MW e é de fundamental importância para o atendimento da região oeste do estado do Paraná, e 
sul do Mato Grosso do Sul, além de contribuir para o sistema elétrico brasileiro com injeção de energia na região 
sul do país através da subestação de Salto Santiago. A linha para Salto Santiago que teve 2 acidentes com queda 
de torres escoa cerca de 70% da energia gerada na usina, daí sua importância para o sistema.  

O projeto original das estruturas é o mesmo utilizado no Sistema Emborcação da Cemig, o qual foi 
adquirido pela Copel para utilização nas linhas que atendem a Usina de Caxias. As estruturas estaiadas são 
constituídas por módulos intercambiáveis (ver Figura 1) e compostas por dois tipos de mastros (X e Y), com 
alturas cabo-solo variando de 19,0 a 34,0 m, e por três tipos de vigas (S, M, L), que em combinações dão origem a 
seis estruturas diferentes (SX, MX, LX, SY, MY, LY). A aplicação do tipo de mastro depende do vão de vento e 
altura da torre, e a definição da viga depende basicamente da combinação de vão de peso e ângulo de balanço da 
estrutura. Desta forma o mastro Y é mais resistente, podendo ser aplicado em sua maior altura para vão de vento 
de até 600m. O mastro X pode ser aplicado em sua maior altura para vão de vento de até 420m. Salientando-se  
que para alturas menores os mastros podem ser aplicados para maiores vãos de vento. A viga S é a mais curta e 
resiste a maior relação vão de peso/Vão de vento (Vp/Vv), e a viga L a mais longa, resistindo a menor relação 
Vp/Vv. 

 

 
FIGURA 1 – Esquema da torre tipo SX com indicação dos módulos 

3.0 - ACIDENTES OCORRIDOS 
 

Os acidentes ocorreram na LT Salto Caxias-Salto Santiago, sendo as falhas ocorridas sempre em torres 
estaiadas. Em 26/07/2001, ocorreram as quedas das estruturas nº 19 (SX.34,0) e 20 (SX.32,5); e em 30/09/2001 
as quedas das estruturas nº 21(MX.20,5) e 22 (LX.19,0). Observou-se que as torres acidentadas eram com o 
mesmo tipo de mastro, porém com vigas e alturas diferentes, o que levou a Copel a acreditar que o mastro foi o 
componente da torre que entrou em colapso primeiramente. Além disto, a inspeção em campo revelou que as 
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vigas estavam praticamente intactas, conforme mostra a Figura 2, exibindo alguns danos provenientes da queda 
da estrutura. 

Em visita ao local dos acidentes  foi detectado através de inspeção visual que aparentemente o material 
estava em boas condições, o que reduzia a possibilidade de falha devido a problemas do material. Também se 
verificou a possibilidade de vandalismo, mas não havia peças faltantes. Os estais e fundações estavam intactos. 
Moradores da região relataram a ocorrência de ventos fortes local, na data do acidente. A equipe de campo 
observou o destelhamento de casebres e a queda de árvores próximo ao local do acidente. Com estas 
informações, a hipótese de uma sobrecarga na estrutura devido à ação de fortes ventos, pode ser considerada 
como a causa principal dos acidentes.  

Definida a causa principal dos acidentes, a Copel elaborou um novo carregamento devido ao vento, 
segundo a IEC 826, a partir da pressão dinâmica de referência de 55 kgf/m2 (uniformemente distribuída) e 
considerando o vão de vento de 420 metros. O novo carregamento resultou em cargas maiores que as do projeto 
original. Em função disto, a Copel optou por reforçar emergencialmente as estruturas das linhas.   
 

 
 

FIGURA 2 – Detalhe da viga após a queda da torre 

4.0 - REFORÇO EMERGENCIAL 
O reforço inicialmente adotado constituía em introduzir uma viga treliçada horizontal ligando os dois 

mastros, na altura média de seus comprimentos. Esta solução foi desenvolvida pela Copel e aplicada em algumas 
torres da linha acidentada em caráter emergencial, conforme Figura 3 (a) e (b). Em paralelo a Copel contratou a 
Damp Electric para a validação da solução adotada em campo através da execução de testes de protótipo ou 
propor nova solução que atendesse à confiabilidade requerida para o sistema.  

 

 
     FIGURA 3 - (a). Montagem da viga de travamento              FIGURA 3 - (b). Detalhe da viga de travamento 
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Para isto foram fabricados dois protótipos da torre SX  34m, ou seja torre estaiada composta da viga S 
com o mastro X de altura cabo-solo 34 metros. Os protótipos foram testados na antiga estação de testes de 
Quintas & Quintas, atual Damp Electric. Os testes foram executados da seguinte forma: 

 
− 1º teste: Torre SX 34,0 m sem viga de travamento (ver Figura 4-(a)). 

Inicialmente testou-se a torre SX 34,0 m para as novas condições de carregamento, porém sem nenhum tipo 
de reforço. Este teste serviria para confirmar o que os técnicos da Copel observaram nas visitas de campo, ou 
seja, estando as estruturas em bom estado de conservação a falha teria ocorrido nos mastros e devido a esforços 
maiores que o projeto original.  
− 2º teste: Torre SX 34,0 m com viga de travamento (ver Figura 4-(b)) 

Posteriormente testou-se o segundo protótipo com as novas condições de carregamento, porém com o 
reforço emergencial composto pela viga de travamento entre os dois mastros.  

 

             FIGURA 4 - (a). Torre SX sem viga                                      FIGURA 4 - (b). Torre SX com viga 

5.0 - RESULTADOS DOS TESTES  
 
5.1 1º teste – Torre SX 34,0m 

No dia 24 de julho de 2003 foi realizado o teste da Torre SX sem viga de reforço. Durante a aplicação do 
estágio de 80 % da Hipótese 1A-b ocorreu a flambagem do módulo TR2, no centro do mastro, provocando o 
colapso total da estrutura  

5.2 2º teste – Torre SX 34,0m com viga de travamento (reforço emergencial) 
No dia 06 de agosto de 2003 foi realizado o teste da Torre SX com viga de reforço. Durante a finalização 

da aplicação do estágio de 83 % da Hipótese 1A-b ocorreu a flambagem do módulo TR2, na região de ligação 
com o módulo TR1B, provocando o colapso total da estrutura.  

A ineficiência deste reforço foi comprovada no segundo teste, onde a torre falhou com um valor de 
carregamento muito aquém do desejado. Nos dois testes realizados, ocorreu o colapso da estrutura devido a 
flambagem dos montantes dos mastros. O comportamento apresentado pelos dois protótipos concordou com o 
previsto pela análise estrutural realizada pela Damp (ver Figura 5). A partir deste teste, a Copel solicitou para 
Damp estudar e propor nova solução de reforço, bem como testar mais duas torres que validariam a nova solução. 
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Estes novos testes seriam torre LX 34m sem reforço, e torre LX 34m com nova solução de reforço (reforço 
definitivo).  

TAXA DE TRABALHO x CARREGAMENTO APLICADO
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FIGURA 5 –Torre SX sem viga e com viga – Simulações computacionais 

6.0 - REFORÇO DEFINITIVO 
 
6.1 Análise das estruturas 

O dimensionamento do reforço das estruturas é influenciado por fatores relacionados às cargas, como 
velocidade de vento de projeto, pressão dinâmica de referência, período de retorno, e norma utilizada para cálculo 
das pressões e respectivas cargas atuantes; ou por fatores relacionados à resistência, como fator de minoração 
da resistência e fatores de correção da esbeltez do montante. 

A definição dos critérios a serem utilizados na análise estrutural do reforço foi uma etapa muito importante 
deste trabalho, pois foi preciso levar em conta os fatores de custo, benefícios indiretos, facilidade de execução no 
campo e confiabilidade requerida. Após a simulação do cálculo de várias torres da LT, com combinações 
diferentes de fatores de cargas e resistência, a Copel optou por manter os mesmos fatores de resistência do 
projeto original e corrigir apenas os fatores das cargas e velocidade de vento. Esta definição possibilitou uma 
adequada relação custo-benefício, e atendia à confiabilidade requerida pela Copel. Portanto, adotou-se os 
seguintes critérios: 
  

- pressão dinâmica de referência: 55 kgf/m2 
 - o período de retorno: 250 anos 
 - a norma utilizada para cálculo das pressões e respectivas cargas atuantes: IEC 826 
 - fator de minoração da resistência: 1,0 
 - fatores de correção da esbeltez do montante: 1,0 
 
6.2 Escolha do tipo de reforço 

Após a definição dos critérios de projeto, calcularam-se diversas torres SX e LX em alturas diferentes, e 
com a inclusão de 3 tipos de reforço: 
 
Opção 1: Reforço em cruz (“+”), com perfil L60x60x4 mm 
Opção 2: Reforço em tê (“T”), com perfil L60x60x4 mm 
Opção 3: Reforço em cruz (“+”), com perfil L50x50x4 mm 
 

A definição do tipo de reforço foi baseada na análise da confiabilidade estrutural (pela taxa de utilização 
dos montantes), na análise de custo (através do peso estimado do reforço proposto), e na análise da facilidade e 
risco de execução. Este último fator foi de grande importância pois a Copel previa a instalação dos reforços com a 
linha energizada. Na Tabela 1 apresenta-se o comparativo das 3 opções de reforço estudadas para a torre LX, 
altura de 34 m. 
 
Opção adotada: 1 – Perfil L 60 x 60 x 4 H em cruz (+)  
 

A Opção 1 consiste em consolidar o perfil L 60 x 4 H no montante original da torre, utilizando a 
configuração em cruz, conforme Figura 6 (a) e (b). Após o cálculo estrutural considerando o reforço, chegamos a 
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obter uma taxa de utilização do montante mais carregado (carga/resistência) de 61%. Esta taxa atendia a 
confiabilidade requerida pela Copel.    

Em relação ao custo, considerado somente como o peso do material do reforço, a solução 1 é a 
intermediária. Já na análise de execução, bastante decisiva neste trabalho, a opção foi analisada como a mais 
viável, assim como a Opção 3 (L50 x 4 H em cruz), que foi descartada por ter um peso maior.  

Apesar do perfil L50x4 ser mais leve, a Opção  3 é mais pesada que a 2 pelo fato de requisitar 
braçadeiras de 75 em 75 cm, para garantir a consolidação do montante reforçado, conforme orientação da norma 
brasileira (2). 

A Opção 2 foi a mais leve por dois motivos principais: a colocação de braçadeiras não foi necessária, e 
também a configuração em “T” tem a vantagem de não aumentar o carregamento devido ao vento transversal na 
estrutura. Mas esta opção foi descartada devido à dificuldade e risco de acidentes na execução do reforço. Como 
havia a necessidade de instalação do reforço em linha energizada, esta solução tornou-se inviável. 

Portanto a Opção 1 foi a adotada como reforço definitivo segundo a análise estrutural, de custo e de 
execução. 

TABELA 1 - Opções de Reforços 
 

Tx utilização máxima estais: 0.80 (ruptura) 
Tx utilização máxima torre: 1.0  

REFORÇADA 
SEM REFORÇO 

Análise Estrutural Análise 
Custo Análise Execução 

OPÇÕES 
DE 

REFORÇO 

Trecho 
Crítico 

% 
Utilização Trecho Crítico 

% Utilização 
(Carga/resistência) Peso (kg) Risco de montagem 

TR1A 99.47 TR1A 50.55 
TR1B 109.04 TR1B 56.37 
TR2 117.39 TR2 61.41 

TR3B 104.32 TR3B 54.66 

OPÇÃO 1: 
L60x60x4 H 

em "+" 

TR3A 109.78 TR3A 51.28 

924 

- É um procedimento menos 
perigoso que "T", pois o 
montante é encaixado 
facilmente nas cantoneiras 
auxiliares.  
- É mais rápido que "T". 

TR1A 99.47     

TR1B 109.04 TR1B 55.35 

TR2 117.39 TR2 58.44 

TR3B 104.32 TR3B 53.01 

OPÇÃO 2: 
L60x60x4 H 

em "T" 

 TR3A   109.78 TR3A 50.47 

711 

- É um procedimento mais 
perigoso que "+", pois o 
montante é encaixado trecho 
por trecho, à medida que os 
parafusos das diagonais 
forem trocados e colocadas 
as chapas auxiliares.  
- É mais lento que "+". 

TR1A 99.47 TR1A 55.92 

TR1B 109.04 TR1B 62.21 

TR2 117.39 TR2 67.56 

TR3B 104.32 TR3B 60.13 

OPÇÃO 3: 
L50x50x4 H 

em "+" 

TR3A 109.78 TR3A 56.45 

1416 

- É um procedimento menos 
perigoso que "T", pois o 
montante é encaixado 
facilmente nas cantoneiras 
auxiliares.  
- É mais rápido que "T", mas 
como para esta opção 
teremos abraçadeiras de 75 
em 75 cm, a execução é mais 
lenta que a opção 1. 

 

7.0 - PROCEDIMENTO DE MONTAGEM DO REFORÇO DEFINITIVO 
Depois da escolha do tipo de reforço foi necessário o estudo de um procedimento detalhado da 

montagem do mesmo. Um desenho orientativo foi elaborado conforme apresentado na Figura 6-(a). Este 
procedimento foi  validado na montagem do reforço da torre LX  a ser testada (ver Figura 6-(a)(b)). As etapas 
deste procedimento são: 

1) Retira-se um parafuso da diagonal do mastro 
2) Substitui-se um parafuso por um maior 
3) Afasta-se a diagonal de fora 
4) Coloca-se neste ponto a chapa R2 
5) Recoloca-se a diagonal e aperta-se o parafuso 
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6) Repete-se os passos acima para todos os pontos 
7) Coloca-se o montante R1 fixando-o na chapa R2 
 
Outras Informações complementares foram fornecidas pela Damp à Copel. 

 

 

FIGURA 6-(a). Detalhe do reforço                                                (b). Montagem do reforço na estação de testes                                   

8.0 - RESULTADOS DOS TESTES DO REFORÇO DEFINITIVO 
 
8.1 3º teste – Torre LX 34,0m sem reforço 

No dia 30 de julho de 2003 foi realizado o teste da Torre LX. Após a aplicação do estágio de 80 % da 
Hipótese 1A-a ocorreu a flambagem do módulo TR2, na região de ligação com o tronco TR1B, provocando o 
colapso total da estrutura. 

 
8.2 4º teste – Torre LX 34,0m com reforço definitivo 

A torre LX 34,0m foi reforçada com a opção 1 e o teste da mesma foi iniciado. Após a aplicação do 
estágio de 100 % da Hipótese 1A-a – vento máximo transversal, foi dado prosseguimento ao ensaio destrutivo 
com o incremento de 5 % às cargas transversais, conforme definido no programa de testes. A ruptura da estrutura 
ocorreu durante o ajuste das cargas a 115 % com a flambagem de barras da viga (banzo superior da viga), 
conforme previsto na memória de cálculo da Damp e simulações no programa Tower.  

Com o resultado do teste de protótipo da torre LX com reforço nos montantes, a solução do reforço 
definitivo foi validada e aprovada pela Copel para uso nas linhas de transmissão em referência. 

9.0 - DEFINIÇÃO DAS TORRES A SEREM REFORÇADAS 
 Após a validação do reforço proposto pela Damp, iniciou-se outra etapa deste trabalho: como definir quais 
as torres deveriam ser reforçadas nas linhas? Como o estudo baseou-se em condições de projeto para vão de 
vento e peso, e o teste do reforço definitivo foi executado na torre LX na sua maior altura, decidiu-se estabelecer 
uma metodologia para extrapolação dos resultados obtidos no teste, que consistia na utilização de simulações 
computacionais, para assim definir quais as torres deveriam  ser reforçadas nas linhas de transmissão.  
 Um ponto relevante para a definição desta metodologia foi o resultado comparativo entre as simulações 
computacionais da ruptura da estrutura, com o ocorrido no teste de protótipo. Verificamos que o resultado do 
cálculo através do programa Tower refletiu com boa precisão o que ocorreu no teste. Como podemos observar na 
Figura 5, a simulação computacional previa o rompimento do montante da torre SX sem viga com 80%, e no teste 
tivemos a ruptura do montante com o mesmo nível de carregamento. Já para a torre SX com viga previa-se na 
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simulação computacional a ruptura com 84% do carregamento, e a mesma ocorreu com 83%.  Com base nestes 
resultados foi possível utilizar com segurança a simulação computacional para definição das torres a serem 
testadas. 
 Sendo assim, as torres foram avaliadas pontualmente, ou seja conforme sua aplicação na linha. 
Recebemos da Copel as listas de aplicação das estruturas tanto para a LT Salto Caxias-Salto Santiago quanto 
para a LT Salto Caxias-Cascavel. Após avaliar as torres aplicadas, as condições de vão de vento e peso, as 
variações de altura, bem como os resultados do cálculo estrutural, a engenharia da Damp elaborou gráficos com a 
identificação do vão de vento limite para as estruturas e localização de cada torre da linha em relação à condição 
limite. As torres que estavam em condições de vão de vento inferior à curva do vão de vento limite não 
necessitariam reforço. As torres que estavam com aplicação superior à curva necessitariam reforço. Na Figura 7, 
apresenta-se a curva limite para o mastro X, e na Figura 8, a curva limite para o mastro Y.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 7 –Gráfico da curva limite para o mastro X                FIGURA 8 –Gráfico da curva limite para o mastro Y 
 
Algumas simplificações foram adotadas para possibilitar a avaliação da necessidade de reforços para todo o 
universo de torres das LTs em questão: 
 
− Existem 3 tipos de viga neste projeto: L (mais longa), M (média) e S (mais curta). Como a viga não apresentou 

problemas estruturais no campo, tampouco nos cálculos, resolveu-se isolar esta variável e estudar o vão 
limite para a condição mais crítica para o mastro X e para o mastro Y. Esta condição ocorreu em algumas 
alturas com a combinação com a viga L, outras com a S, e algumas com a viga M. 

− As alturas (mísula-solo) das torres aplicadas nas LTs variam de 1,5m a 1,5m, sendo que para o mastro X a 
menor altura aplicada na LT é 19.0 m e a maior 34.0m. Já para o mastro Y a menor altura é 22.0 e a maior 
34.0m. As torres calculadas para a determinação da aplicação limite variaram de 3 em 3 metros. Adotou-se 
que a torre de altura 1.5m imediatamente inferior deveria receber o mesmo reforço da torre 1.5m mais alta. 

− Fez-se uma análise única do vão de vento limite das torres independente da linha de transmissão que ela 
estava aplicada. Portanto os Gráficos para os mastros X e Y  podem ser aplicados tanto na LT Salto-Caxias- 
Salto Santiago quanto na LT Salto-Caxias – Cascavel. 

− O vão limite determinado por altura, através de simulação computacional, foi calculado com o maior vão de 
peso real de uma torre aplicada na mesma altura.   

10.0 - CONCLUSÕES E AGRADECIMENTOS 
 O reforço das estruturas (“upgrading”) devido a alterações climatológicas, tem se tornado uma prática 
comum entre empresas concessionárias de energia.  Observou-se que o estudo do tipo de reforço deve ser 
analisado sob o ponto de vista de custo, praticidade de execução e confiabilidade requerida, o que torna a solução 
única para cada projeto. Pode-se adotar o mesmo tipo de reforço para projetos diferentes, mas a quantidade de 
torres a serem reforçadas e a confiabilidade requerida é exclusiva de cada projeto. 
 A metodologia adotada neste trabalho mostrou-se abrangente, pois contemplou todo o universo de torres 
das linhas, e ao mesmo tempo viável do ponto de vista executivo e econômico. A confiabilidade das linhas 
aumentou consideravelmente, com uma boa relação custo-benefício, uma vez que as torres foram avaliadas 
pontualmente. 
 Os autores deste trabalho agradecem aos demais componentes da equipe de engenharia da Damp 
Electric, especialmente ao projetista Wilson Heleno Candian e a Engª. Rania Carla Peixoto Amaro pela grande 
colaboração neste trabalho.     
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