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RESUMO 
 
O atual ambiente no setor elétrico brasileiro, com a abertura legal para os empreendimentos privados e, em 
particular, com a implantação da sistemática dos leilões para a definição dos concessionários das linhas de 
transmissão a serem construídas, vem promovendo uma saudável competição entre as empresas de engenharia 
desse setor, pelo desenvolvimento de soluções de projeto que, incorporando inovações tecnológicas, mostrem-se 
economicamente vantajosas quanto aos desempenhos elétrico, mecânico e estrutural. 
 
Neste contexto, as empresas ELETRONORTE, CHESF e ENGETOWER desenvolveram estudos para utilização 
de estrutura estaiada monomastro cara de gato com feixe expandido na LT 500 kV Interligação Norte / Sul III – 
Trecho 2, com 525 km de extensão, concessão da empresa INTESA – Integração transmissora de Energia S.A., 
sociedade formada pelas empresas Eletronorte, Chesf, Engevix e Fundo de Invest. Part. Brasil Energia, vencedora 
de leilão da ANEEL realizado no final de 2005. 
 
O presente informe técnico descreve aspectos elétricos, mecânicos e estruturais desta solução de projeto e 
apresenta alguns resultados comparativos do estudo de otimização com a solução estaiada “V” com feixe 
expandido e a solução “Cross-rope” equivalentes. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Linha de Transmissão; Torre Estaiada Monomastro; Torre Estaiada “V”; Torre Estaiada Cross-Rope; LPNE; Feixe 
Expandido; Compactação; Reatâncias Série; Capacidade; SIL. 

1.0 - INTRODUÇÃO 
 
O princípio de compactação de fases em linhas de transmissão para reduzir as reatâncias série, elevando suas 
capacidades de transporte de energia, tornou-se prática usual no âmbito do setor elétrico brasileiro, tendo em vista 
os ganhos econômicos que propicia. Esse princípio requereu diversos estudos elétricos quanto a desempenho, 
coordenação de isolamento, principalmente no que se refere às distâncias fase-fase, campos eletromagnéticos, 
segurança, manutenção, etc., os quais indicaram que a compactação das fases no formato triângulo em delta 
seria um ótimo modelo a ser perseguido. 
 
Com base neste princípio, na década de 80 a ELETRONORTE desenvolveu, para as linhas de transmissão em 
500 kV da UHE TUCURUÍ, projeto de estrutura autoportante compacta tipo raquete com disposição triangular tipo 
delta de fases, espaçadas horizontalmente de 4.50 m e verticalmente de 4.0 m e feixes simétricos com 4 sub-
condutores 954 MCM RAIL espaçados de 457 mm [1], [2].  Naquela ocasião, com a utilização desta solução 
compacta obteve-se ganhos elétricos da ordem de até 20% na capacidade de transmissão das linhas (SIL - 
potência natural da ordem de 1200 MW) comparativamente à das linhas congêneres de mesma tensão. Os 
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resultados de desempenho obtidos do ponto 
de vista elétrico, mecânico e estrutural foram 
plenamente satisfatórios e várias LT’s foram 
construídas com esta solução. A Figura 1 
apresenta a configuração elétrica da torre 
raquete tipo sS. 
 
Em meados da década de 90, com o 
desenvolvimento dos conceitos de LPNE – 
Linha de Potência Natural Elevada [5] [7], 
verificou-se que a expansão dos feixes 
através do aumento de espaçamento dos sub-
condutores, associada ou não à compactação 
das fases, resultaria em uma configuração 
bastante eficaz no sentido de aumento da 
capacidade de transmissão da linha. Com 
isso, a CHESF desenvolveu solução estrutural 
estaiada “V” (Torre VX) com disposição 
horizontal de fases, utilizando o conceito de 
expansão de feixe não associado à 
compactação de fases. Foi então 
desenvolvida estrutura com fases espaçadas 
horizontalmente de 11.0 m, feixes laterais em 
formato trapezoidal assimétricos com 4 sub-
condutores 954 MCM RAIL espaçados de até 
1410 mm e feixe central retangular simétrico 
espaçado de até 890 mm, resultando SIL de 
1200 MW. No final da década de 90 foi 
construída a LT 500 kV Presidente Dutra / 
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IGURA 1: Configuração elétrica da torre tipo sS
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Neste contexto, tentando-se aliar 
maior eficiência na transmissão, 
através do uso associado dos 
conceitos de expansão de feixes e 
compactação de fases, com 
ganhos no custo das estruturas e 
otimização da relação potência 
transmitida por tonelada de 
material utilizado, decidiu-se 
estudar para a LT 500 kV Norte / 
Sul III – Trecho 2 solução de 
projeto com torre estaiada 
monomastro cara-de-gato que 
pudesse resultar em vantagem 
econômica em relação às 
soluções existentes já 
implantadas com sucesso no 
sistema elétrico nacional. 
 
A solução para o projeto da torre 
monomastro consistiu em 
conceber uma geometria de 
cabeça com expansão de feixes 
de tal maneira que a reatância de 
sequência positiva ficasse similar 
à da torre de referência (torre 
raquete com x = 0,266596 Ω/km). 
Além disso, o SIL deveria ser 
próximo a 1200 MW. 
 
A expansão de fases 
normalmente requer estruturas 
com “janelas” e “cabeças” 
maiores, devido à verificação de 
balanços e “clearance” com os 
feixes expandidos. Os aumentos 
de dimensões das cabeças, 
provenientes da expansão dos 
feixes, reduzem a compactação 
das fases e aumentam as alturas 
e pesos das estruturas. A solução 
ótima, com a maior potência 
possível e configuração estrutural 
mais econômica, pode ser 
conseguida através de estudos 

vários arranjos de fa
de vista elétrico e es
para as fases, espa
sub-condutores 954 
Ω/km e SIL = 1211,4
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IGURA 3: Torre estaiada V tipo VX
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2.1.1 Principais Características Elétricas 
 
Os estudos elétricos desenvolvidos 
tiveram por objetivo calcular os 
parâmetros elétricos, efetuar a 
coordenação dos isolamentos, calcular 
o desempenho quanto a descargas 
atmosféricas e mapear os fenômenos 
eletromagnéticos de modo que a nova 
estrutura atendesse a todas as 
especificações do edital da ANEEL. 
 
Os estudos de coordenação de 
isolamento definiram as distâncias 
elétricas e os resultados dos estudos 
dos fenômenos eletromagnéticos foram 
utilizados para definir a faixa de 
servidão da LT sob o ponto de vista 
elétrico. Os critérios observados são os 
da Norma Brasileira NBR 5422 [9], dos 
editais de licitação da ANEEL e do 
International Commission on Non-
Ionizing Radiation Protection – ICNIRP - 
1998 (aceitos pela OMS – Organização 
Mundial da Saúde). 
 
Os resultados dos cálculos de 
desempenho da LT quanto a Descargas 
Atmosféricas mostraram que a mesma 
terá desempenho satisfatório com índice 
de desligamentos da ordem de 0.5 
desligamento / 100 km x ano. 
 
Os parâmetros elétricos foram 
calculados considerando-se cabos pára-
raios EHS 3/8” e resistividade do solo de 
1000 ..m. Estes parâmetros estão 
apresentados na Tabela I. 
 
A reatância da linha com torre 
monomastro, para a solução final, teve 
diferença inferior a 0,6% em relação à 
da linha com torre raquete, o que não 
faz diferença para o sistema, e o SIL 
obtido foi superior em 1,16%.  
 
A Figura 5 apresenta o mapeamento 
dos campos elétricos (CE) calculados 
numa semi-reta perpendicular ao eixo 
da LT, referenciado ao meio do vão 
(ponto de flecha máxima e distância 
mínima dos condutores ao solo), a 1 m 
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IGURA 4: Torre estaiada monomastro tipo SEQ1

do solo. O critério da Norma Brasileira 

22 estabelece, para CE, o valor máximo de 5 kV/m no limite da faixa de servidão. Esse critério pela 
é de 4,17 kV/m. 

amento do CE da Figura 5 mostra que a 21.0 m o nível de CE é de 3,84 kV/m e que a 30.0 m é de 1,51 
ndo assim, faixa de servidão de 42.0 m já é suficiente para atender o critério limite de CE tanto da NBR 

anto da ICNIRP.  

 critério mecânico estabelece como largura de faixa mínima o valor de 60.0 m, o critério de CE também 
ndido.  
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TABELA I: Parâmetros Elétricos - resistência  = r, reatância = x, susceptância = b 

Parâmetro p/ LT 500kV 
Torre 

raquete 
compacta 

tipo sS 

Torre 
estaiada 

feixe 
expandido 

tipo VX 

Torre 
estaiada 

compacta 
cross-rope 
tipo CR52 

Torre 
estaiada 

monomastro 
feixe 

expandido 
tipo SEQ1 

r+ (  /km) 0.0178596 0.0181070 0.0179014 0.0181591 

x+(  /km) 0.2665960 0.2687800 0.2672240 0.2650430 

b+(  /km) 6.11665E-06 6.22798E-06 6.15712E-06 6.22352E-06 

SIL (MW) 1197.5 1203.4 1200.0 1211.4 

Seqüência 
positiva 

∆x 0.00% 0.82% 0.24% -0.58% 

0 0.393408 0.388798 0.379166 0.396083 

0zero 

r /km) (  

x  /km) 1.450140 1.301470 1.465280 1.331000 (
Seqüência 

b0  /km) 2.7201E-06 3.6762E-06 2.4505E-06 3.2932E-06 (
 

A Figura 6 apresenta o mapeamento dos campos mag ticos (CM).  O valor máximo do CM encontrado é de né
0,6208 G que é inferior ao critério limite de 0,833 G (83,3 µT)  da ICNIRP.    
 

FIGURA 5 – Campo Elétrico FIGURA 6 – Campo Magnético 
 

 Figura 7 apresenta o perfil de RIV para tempo bom. O critério sinal/ruído (S/R) é de 24 dB/1µV/m para tempo 

 Figura 8 apresenta o perfil de ruído audível (RA) com precipitação abaixo de 0,089 mm/h. A 13.0 m do eixo da 

A
bom. Como os sinais de comunicação para a região apresentam magnitudes superiores a 66 dB/1µV/m, o RIV 
deverá ser inferior a 42 dB/1µV/m no limite da faixa de servidão (66.0 – 24.0 = 42.0). A 27.0 m do eixo da LT o RIV 
é de 41,813 dB/1µV/m e, portanto, uma faixa de 54.0 m atenderia ao critério de RIV, valor este inferior ao do 
critério mecânico (60.0 m). 
 
A
LT o RA é de 57,898 dB (A) que é inferior ao critério limite de 58 dB (A). 
 

FIGURA 7 – Perfil de RIV (tempo bom) FIGURA 8 – Ruído Audível 
 

s critérios limites de RIV (42 dB/1µV/m) e de Ruído Audível [58 dB(A)], no limite da faixa, requerem faixa de O
servidão mínima de 54.0 m. 

 



 6

Os fenômenos de Campos 
Eletromagnéticos, portanto, requerem faixa 
de servidão mínima de 54.0 m para a LT, 
que é inferior à faixa 60 m definida por 
critérios mecânicos. Sendo assim, os 
critérios mecânicos foram determinantes 
para a definição da faixa de servidão da LT 
500 kV com Torre Monomastro Estaiada e 
Feixe Expandido e Simétrico de 950 mm. 
 
2.1.2 Cadeias de Isoladores 
 
A Figura 9 apresenta o arranjo da cadeia 
de isoladores de suspensão “I” com feixe 
expandido utilizada na torre tipo SEQ1. O 
arranjo é composto de 22 isoladores de 
vidro e foi dimensionado para carga de 160 
kN. 

 
2.2    Aspectos Mecânicos 
 
A segurança do projeto mecânico 
estrutural da LT foi estabelecida com base 
em critérios probabilísticos, considerando-
se as recomendações da IEC 60826 [10], 
critérios de confiabilidade exigidos nos 
editais da ANEEL, critérios de projeto 
específicos da ELETRONORTE e CHESF 
empregados em LT’s similares já 

implantadas na região e estudos estatísticos de dados climatológicos elaborados para o local da LT. 

”

 
Estudos estatísticos de vento para a região da LT indicaram o valor de 21.6 m/s para a Velocidade de Vento de 
Referência (VR), definida como sendo a velocidade de vento que ocorre a 10.0 m sobre o nível do terreno, em 
lugar aberto, plano e com poucos obstáculos (Rugosidade B), com período de integração de 10 minutos e para um 
período de retorno T = 50 anos. Considerando-se nível de confiabilidade mínimo para período de retorno do vento 
de 250 anos, conforme especificado pelos editais da ANEEL, obteve-se Velocidade de Referência correspondente 
de 25.2 m/s. 
 
Adicionalmente, foram introduzidos carregamentos para atuação de ventos de tormentas elétricas (TS – 
Thunderstorms) conforme exigências da ANEEL, considerando-se o seguinte critério: 
• Velocidade de vento 20% maior que aquela correspondente à rajada de 3 segundos da Velocidade de Vento de 

Referência para T = 250 anos, constante com a altura, atuando integralmente sobre a estrutura e sobre 25% do 
vão médio. A velocidade de vento de alta intensidade atuante, resultante deste critério, foi de 40.9 m/s. 

 
A Tabela II apresenta os valores das pressões de vento finais adotadas no projeto, para vão básico de 500 m, 
altura média do cabo condutor de 22.0 m e do cabo pára-raios de 33.0 m. 
 

TABELA II – Pressões de Vento de Projeto 
Vento Elemento Pressão final de vento (kgf/m²) 

Condutor 85.04 

Pára-raios 91.05 Extremo 
Estrutura 84.30(H/10)0.149 

Condutor 

Pára-raios Tormentas Elétricas 
Estrutura 

131.10 

 
2.3 Aspectos Estruturais 
 
Nos estudos para definição da configuração da cabeça da estrutura foram também feitos comparativos 
econômicos entre a utilização de cadeias III e IVI. Foram, então, elaborados estudos de otimização de custos mais 
precisos para a estrutura monomastro com estas cadeias, neles incluída a diferença de custos entre ambas as 
configurações. Foram estudadas alternativas de estruturas com cadeias III com pequeno ângulo de aplicação e 
estrutura com cadeia IVI e ângulo de aplicação até 3°. A solução com cadeias III se mostrou mais econômica, 

 

FIGURA 9 – Cadeia de Isoladores tipo “I
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sendo desenvolvida uma estrutura estaiada monomastro típica com cadeias III para aplicação em ângulos até 
0.5°, tipo SEQ1, utilizada em aproximadamente 78% da LT, e outra com cadeias IVI para aplicação em ângulos 
até 3°, tipo SEQ2, utilizada em 4% da LT. A tabela III apresenta as condições de aplicação das estruturas 
estaiadas SEQ1 e SEQ2 desenvolvidas. 
 

TABELA III – Aplicação Torres Estaiadas SEQ1 e SEQ2 
Torre Tipo Cadeias Ângulo Vão Médio (m) Vão Gravante (m) 

SEQ1 III 0° 
0.5° 

535 
515 700 (condutor) e 750 (pára-raios) 

SEQ2 IVI 0° 
3° 

535 
430 700 (condutor) e 750 (pára-raios) 

 
O projeto estrutural foi elaborado aplicando-se a metodologia dos estados limites últimos. As hipóteses de cargas 
foram estabelecidas segundo critérios indicados na IEC 60826 [10], considerando-se adicionalmente aquelas 
provenientes de ventos de alta intensidade oriundos de tormentas elétricas. Devido ao comportamento estrutural 
diferenciado da torre estaiada monomastro, foram para ela também verificadas hipóteses com vento extremo 
máximo atuando nos cabos e na parte acima dos estais e vento reduzido atuando na parte inferior, bem como 
hipóteses de vento de alta intensidade atuando apenas sobre a estrutura. O dimensionamento das torres atendeu 
integralmente os requisitos do Manual ANSI / ASCE 10-90 – “Design of Latticed Steel Transmission Structure” [11] 
e o projeto de norma brasileira NBR 8850 - R14 [12]. 
 
Foi realizado ensaio de carga em protótipo da torre estaiada monomastro tipo SEQ1, montada em sua maior 
altura, tendo como resultado comportamento estrutural plenamente satisfatório. A Figura 10 mostra o teste de 
carga. 

 
2.4 Aspectos de Construção 
 
Sob o ponto de vista construtivo, a torre monomastro estaiada também oferece vantagens técnicas e econômicas. 
Pode ser facilmente montada, tanto por processos manuais como mecanizados, podendo inclusive ser içada por 
inteiro na vertical após pré-montagem horizontal. Adicionalmente, em comparação com as estruturas estaiadas V 
e Cross-Rope, sua montagem é grandemente facilitada por ter mastro único, no qual os estais já podem ser 
definitivamente instalados, antes mesmo da montagem da cabeça, não sendo necessária a utilização de estais 
provisórios. 

3.0 - RESULTADOS OBTIDOS 
 
Nos estudos comparativos de otimização, as três soluções 
estruturais estudadas foram calculadas para as mesmas 
condições de aplicação e cargas utilizadas no projeto da LT, 
distinguindo-se apenas as alturas úteis máximas específicas de 
cada solução, que na torre VX é de 39.3 m, na torre CR52 de 
37.0 m e na torre SEQ1 de 40.5 m.  
 
Adicionalmente, os estudos comparativos consideraram apenas 
custos de estruturas e fundações com as seguintes premissas 
para o balizamento econômico entre as três soluções de projeto: 
 
• Vão médio da linha com torre estaiada V e monomastro igual a 

495 m e altura útil para a torre de suspensão típica de 37.0 m; 
Vão médio para a linha com torre Cross-Rope igual a 470 m e 
altura útil para a torre de suspensão típica de 35.5 m; 

• Desprezadas diferenças de custos de ferragens das cadeias de 
suspensão; As ferragens para feixe expandido têm preços 
ligeiramente superiores aos das ferragens com feixes normais, 
porém não necessitam de elementos adicionais para fixação 
das cadeias ao cabo de suspensão como na estrutura Cross-
Rope; 

• Desprezadas diferenças de custos de amortecimento e de 
espaçadores; FIGURA 10 – Teste da Torre Tipo SEQ1 

• Desprezadas diferenças de custos de faixa de passagem, 
apesar da solução estaiada V exigir estruturalmente (abertura dos estais) faixa mínima de 43.5 m, a solução 
monomastro de 54.9 m e a solução Cross-Rope de 73.4 m; 

• Considerada hipótese de ocorrência única de solos de melhor característica de resistência e compressibilidade 
ao longo da LT, apesar da solução Cross-Rope ser penalizada em caso de ocorrência de solos de 
características menos favoráveis, por ter duas fundações de mastro por estrutura; 
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• Todas as demais torres de suspensão e de ancoragem foram consideradas iguais para as três soluções de 
projeto, beneficiando a solução Cross-Rope, que utiliza torres compactas e que são mais pesadas 
comparativamente  às do tipo delta ou cara-de-gato equivalentes; 

• Considerado custo de fornecimento de estais equivalente a duas vezes o custo de fornecimento de estruturas; 
• Desprezadas diferenças de custos de montagem e de manutenção. 
 
A tabela IV apresenta os pesos de cada solução estrutural para as alturas típicas utilizadas no estudo de 
otimização, incluindo no cálculo do peso total o peso de cabo de aço de cada torre penalizado pelo maior custo de 
fornecimento (2 vezes). Observa-se nesta tabela, que a torre monomastro SEQ1 tem peso total equivalente ao da 
torre Cross-Rope CR52 e peso aproximadamente 10% menor que o da torre estaiada VX. 
 

Tabela IV – Pesos das Estruturas com Cabos de Aço 
 

  Cross-Rope CR52 Estaiada VX Monomastro SEQ1 
Cabo (kgf) 632 x 2 475 x 2 411 x 2 
Estrutura (kgf) 5727 6948 6253 Hu=35,5 m 

TOTAL (kgf) 6991 7898 7075 
Cabo (kgf) 649 x 2 492 x 2 429 x 2 
Estrutura (kgf) 5895 7095 6347 Hu=37,0 m 

TOTAL (kgf) 7193 8079 7205 
 
Os custos finais para os itens estruturas e fundações, considerando-se que a solução Cross-Rope exige maior 
número de estruturas por km e uma fundação adicional para mastro, indicaram vantagem para a solução 
monomastro, com uma diferença de preço de aproximadamente 8% relativo à solução Cross-Rope e de 
aproximadamente 10% relativo à solução estaiada V. 

4.0 - CONCLUSÃO 
 
Tanto do ponto de vista técnico como sob a ótica econômica, os resultados obtidos na LT 500 kV Interligação 
Norte / Sul III – Trecho 2 com a utilização de estrutura estaiada monomastro com feixe expandido foram 
plenamente satisfatórios. Atingiu-se a potência natural (SIL) almejada de 1200 MW com redução significativa de 
custos comparativamente às soluções Cross-Rope e Estaiada V equivalentes, mostrando ser esta estrutura uma 
solução de projeto adequada para aplicação nas linhas de transmissão do sistema de 500 kV da região de 
atuação da ELETRONORTE e da CHESF. 
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