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RESUMO 
 
Na maioria das LTs em operação no Brasil, a definição da Ampacidade é efetuada de forma determinística, 
considerando um valor único para toda a LT, e para o todo o ano,, sem considerar as diferenças ambientais que 
ocorrem nas diversas estações climáticas, nem diferenças oriundas da topografia do terreno ou associadas às 
diferentes características meteorológicas regionais. 
 
A adoção de um valor único para a ampacidade leva a diferentes riscos em cada estação e período do dia, sendo 
que haverá riscos maiores no período Verão – Dia e riscos mínimos no período Inverno – Noite. A determinação 
de ampacidades sazonais com base estatística levará à uniformização desses riscos. 
 
A maior dificuldade para a determinação da Ampacidade Sazonal reside na falta de dados meteorológicos mais 
precisos que permitissem uma análise estatística consistente. Tal dificuldade poderá ser superada pela adoção da 
técnica de downscaling de dados meteorológicos.    
. 
 
O presente artigo descreve a metodologia desenvolvida a partir dos resultados alcançados no projeto SISCARGA 
(Desenvolvimento de Sistema e Modelo Físico Integrado de Ampacidade para Gerenciamento do Carregamento 
Elétrico de Linhas de Transmissão). para a determinação da Ampacidade Sazonal de Linhas Aéreas de 
Transmissão. com o auxílio da técnica de downscaling para a simulação de dados meteorológicos ocorrentes ao 
longo da LT. 
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1.0 - INTRODUÇÃO 
 
O projeto de Linhas Aéreas de Transmissão no Brasil é norteado pela NBR 5422 desde 1985, estabelecendo que 
a determinação da flecha máxima dos condutores (e, consequentemente, sua Ampacidade1) seja feita de forma 

                                                           
1 Neste trabalho convenciona-se que a Ampacidade de um condutor de LTs aéreas é “a capacidade de condução de 
corrente, expressa em Ampères, de um cabo sob determinadas condições ambientais”. (2) 

(*)LEPTEN/EMC/UFSC  - Campus Universitário da Trindade – Florianópolis – SC  – Telefone 048-32342161 – Email: 
aldo@lepten.ufsc.br 
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determinística. Até o final da década de 80, o senso comum acreditava que os carregamentos assim calculados 
não levavam à flechas que violassem as distâncias de segurança para o solo estabelecidas na própria NBR 5422. 
 
Todavia, Fernandes (3) em artigo publicado no SNPTEE de 1989 concluía que: 
 

a) A aplicação pura e simples da NBR 5422 não levava a riscos de falha idênticos, e pelo contrário “os 
riscos são diferentes, inclusive em ordem de grandeza, dependendo do tipo de obstáculo sob a LT, a 
classe de tensão e a corrente a ser transmitida pela LT”. 

b) Este trabalho também mostrou que a adoção da metodologia determinística não representava 
satisfatoriamente a natureza do problema, e nem sempre podia se estar do lado da segurança, 
reforçando a idéia de que a ampacidade dos condutores e as distâncias de segurança são aspectos que 
devem ser tratadas de forma estatística. 

 
Como reforço a estas considerações, a FT Ampacidade Estatística (5) concluiu pela necessidade de determinação 
das Ampacidades das LTs com uso de metodologia estatística. O Trabalho da FT, executado no âmbito do GCPS 
e do GCOI foi aprovado em 1993, recomendando a utilização do conceito de “Risco Térmico” em uma LT, que 
seria a probabilidade de um condutor, imerso no meio ambiente, operar em temperaturas superiores a um dado 
valor, normalmente a temperatura de projeto. 
 
Tais conclusões e recomendações voltaram a ser consideradas no ano de 2002, quando se iniciou o processo de 
revisão da NBR 5422, e neste processo foi indicado que a determinação da Ampacidade seja efetuada utilizando -
se métodos estatísticos. A revisão da NBR 5422 ainda não foi aprovada no âmbito do COBEI, mas já se podem 
contar na literatura inúmeros exemplos de aplicação de métodos estatísticos na determinação da Ampacidade de 
condutores aéreos de LTs não somente no artigo já citado de Fernandes (3), mencionado acima, mas também em 
Menezes, Jr (12), que conclui que “a ampacidade estatística integra o elenco de ações a serem empreendidas 
com o objeto de aprimorar a determinação segura da capacidade de transporte de linhas aéreas de transmissão.”  
 
Por sua vez, a Resolução Normativa 191/05 (1) reforçando tais princípios, estabeleceu, em seu artigo 17, a 
determinação das capacidades operativas sazonais das LTs da Rede Básica. Além disso, considerando os 
trabalhos desenvolvidos no âmbito do projeto SISCARGA, principalmente no que diz respeito à monitoração de 
dados ambientais na região serrana de Santa Catarina e à obtenção de dados meteorológicos de superfície 
através de Downscaling, foi possível o estabelecimento de um modelo de carregamento sazonal para LTs, 
baseado no modelo CIGRÉ (4), adotado na REN 191/05, cuja aplicação a LT 525 kV Areia – Campos Novos, 
pertencente à ELETROSUL, é apresentada neste trabalho. 
 
Para o atendimento do estabelecido no artigo 17 da REN 191/05, buscou-se uma integração entre a aplicação do 
modelo de carregamento para regimes de Longa e Curta Duração, definidos naquele Resolução com um conjunto 
de dados meteorológicos obtidos através de downscaling e comparados com dados obtidos por uma estação de 
monitoramento instalada naquela LT, seguidos de uma verificação final das distâncias reais para o solo obtidas 
através de um mapeamento a laser das referidas distâncias e sua simulação para as diversas temperaturas de 
operação através do programa PLS-CADD. 

2.0 - O MODELO DE CARREGAMENTO 
 
O modelo de carregamento adotado é aquele apontado na Resolução Normativa 191/05 da ANEEL, que define o 
modelo CIGRÉ para os regimes de operação de longa duração (Regime Normal). 
 
Por sua vez, o Risco Térmico considerado para o regime de Operação de Longa Duração é aquele determinado 
pela Força Tarefa de Ampacidade Estatística (2) isto é, 15% de probabilidade de exceder a Temperatura de 
Projeto para Regime de Longa Duração (Normal) 
 
 

2.1 – O CONCEITO DE RISCO TÉRMICO 
 

 
O conceito de Risco Térmico associado a uma determinada Ampacidade foi determinado pela Força Tarefa 
Conjunta de Ampacidade Estatística de LTs (2), e expressa a probabilidade de uma determinada temperatura 
superficial do condutor ser excedida, como mostrado na Figura 1, a seguir. 
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Figura 1: conceito de Risco Térmico 

 
Nesta figura, o Risco Térmico (RT) da linha para a temperatura tref, é dado pela área sombreada entre o valor de 
tref e o infinito. Esta área pode ser obtida na equação: 
 

∫−==≥
reft

ref dttfRTttP
0

)(1)(  

 
O cálculo de Risco Térmico no Modelo Sazonal é efetuado pelo método da Força Bruta, Nesse método aplica-se 
uma determinada corrente ao condutor, submetido às condições ambientais levantadas em campo. Estas 
condições são representadas por um conjunto de dados ambientais (Temperatura Ambiente, Velocidade e direção 
do Vento e Radiação Solar Global), obtidos simultaneamente. 
 
Dado que os conjuntos de dados ambientais existentes no Brasil são de origem e qualidade diversa, existe dessa 
forma uma dificuldade adicional para se determinar a ampacidade das LTs. Esta dificuldade pode ser contornada 
com a utilização da técnica do downscaling. 
 

3.0 – DOWNSCALING 
 

O Downscaling é uma técnica de interpolação numérica de meso-escala, que se baseia na modelagem física da 
atmosfera, incorporando todas as informações físicas de relevância relativas a transporte de quantidade de 
movimento, massa e energia na atmosfera.  

No downscaling são utilizados dados da reanálise NCEP (National Centre for Environmental Prediction) Esses 
dados formam base de referência global para simular os fenômenos da atmosfera. Investigações recentes 
mostraram que esta técnica é capaz de fazer simulações com boa correlação com dados ambientais medidos.  

A utilização do downscaling é basicamente a alternativa disponível à consideração de dados provenientes  da  
esparsa rede de estações de superfície existente no Brasil. Esta rede, inclusive, não tem a sua localização 
otimizada em relação às LTs da Rede Básica, fato que não permite representar adequadamente os diversos 
trechos de uma LT para a determinação da Ampacidade Sazonal. Adicionalmente a rede existente foi constituída 
com objetivos diversos do que se deseja, mais voltados aos setores agrícola e aeronáutico.  

A modelagem numérica é baseada numa abordagem física completa, que leva em conta um complexo sistema de 
monitoramento da terra e as relações entre as variáveis consideradas. Contudo, o maior ganho a ser considerado 
com o downscaling é referente ao campo de velocidade do vento, que é o parâmetro atmosférico considerado de 
maior variabilidade temporal e espacial para o cálculo da ampacidade, juntamente com a radiação solar incidente. 
Neste contexto, a velocidade e direção do vento são grandezas precariamente medidas nas redes de estações de 
superfície do Brasil, até pela deficiência de instrumentação, como é o caso dos anemômetros Wild utilizados 
historicamente pelos serviços meteorológicos. Por outro lado, a grande variação espacial e temporal do campo de 
velocidade de vento pode ser captada pelo modelo numérico de suporte ao downscaling, também em regiões 
onde as correntes eólicas são influenciadas por efeitos de canalização de vales e circulações locais induzidas por 
convecção natural. A abordagem numérica permite ainda identificar com boa precisão os períodos de calmaria 
persistente, de velocidade mínima e temperatura máxima, do que se pode deduzir uma correlação considerada 
essencial para definição dos limites de ampacidade ao longo da LT. 

Por outro lado, os dados obtidos através de downscaling, a fim de que possam ter maior precisão devem ser 
ancorados em dados meteorológicos obtidos em estações de superfície. No caso presente, os dados de 
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temperatura ambiente máxima, obtidos através de Downscaling foram comparados com dados meteorológicos 
(distribuições de temperatura máxima) obtidos pela EPAGRI-SC, em uma série de estações implantadas no 
Estado de Santa Catarina. Na figura 2, a seguir, apresentamos os resultados obtidos para a estação de Itajaí – 
SC, fornecidos pela EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Industrial de Santa Catarina), que mostra uma 
correlação entre os dados calculados e medidos igual a 0,93329, valos considerado excelente para análises 
estatísticas. 

 
Figura 2: Correlação entre os dados de temperatura ambiente máxima obtidos por Downscaling e dados 

medidos pela EPAGRI. 
 

Para o presente estudo, os dados ambientais calculados foram comparados aos dados reais obtidos por uma 
estação de monitoramento CAT-1, instalada na LT na altura do km 26 a partir da SE Campos Novos. A técnica 
mostrou-se adequada para aplicação no cálculo de Ampacidade de Linhas de Transmissão. 

 
 

4.0 – ANÁLISE DA LT 525 kV AREIA – CAMPOS NOVOS 
 

Inicialmente, foi efetuado o Downscaling para o Estado de Santa Catarina, que resultou em uma malha de pontos 
distanciados entre sí por 10 km. Em seguida, a LT Campos Novos – Areia foi geo-referenciada e sua aplicação à 
topografia do terreno está mostrada na figura 3, a seguir: 

                                        
 

Figura 3: Geo-referenciamento da LT em Estudo 
 

A LT foi, em seguida, desmembrada em seções de cerca de 10 km cada, e para cada seção foi realizada uma 
interpolação numérica dos dados meteorológicos obtidos através do Downscaling. Neste caso específico, foi 
determinada uma distribuição estatistica para cada um dos pontos nodais da LT, com cerca de 6 anos contínuos 
de dados (2001 a 2006). 
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Estes dados foram então analisados com o programa AmpSaz, desenvolvido especificamente para este fim, e 
apresentado pelo ONS aos Agentes em Dezembro de 2006 (13), determinando os limites máximos de 
carregamento sazonais para cada um dos pontos. A análise foi efetuada para os seguintes parâmetros: 
 
Regime de operação: Normal 
Risco Térmico na Temperatura de projeto: 15% 
Sazonalidade considerada 
   Verão – Outubro a Março 
   Inverno – Abril a Setembro 
   Dia - 6h a 17:59h 
   Noite – 18h às 5:59 h 
Condutor: 636 MCM ACSR Grosbeak 
 
O resultado mostrou que a Ampacidade varia intensamente ao longo da linha de transmissão, como se pode ver 
no gráfico da figura 4: 
 

Análise da LT CNO-ARE através do Downscaling de Dados Ambientais
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Figura 4: Ampacidades para a LT Areia – Campos Novos 525kV ao longo de sua extensão. 

 
No gráfico está mostrada a linha reta que corresponde ao valor de carregamento considerado pelo ONS em seus 
estudos, e os resultados mostram que, para o Verão Dia, período mais crítico, a Ampacidade ao longo da LT é 
sempre superior (no ponto nodal 4, ponto crítico da LT) ao valor contratado, igual a 650 A por condutor por fase. 
 
Adicionalmente, os dados ambientais determinados através de Downscaling devem ser ancorados através de uma 
comparação com dados obtidos em tempo real. Neste caso, a comparação foi efetuada com os dados obtidos 
através de uma estação de monitoramento CAT-12, instalada em uma estrutura da LT muito próxima ao ponto 
nodal 4. A comparação das Ampacidades calculadas através de Downscaling e dos dados obtidos pela CAT1 
mostrou que os valores calculados via Downscaling são conservativos para o período considerado mais 
importante, o período diurno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Fabricante: The Valley Group - TVG 
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CAT 1 Ponto 4 Variação

Verão Dia 706 662 -6,2%
Verão Noite 788 700 -11,2%
Inverno Dia 788 700 -11,2%
Inverno Noite 856 925 8,1%  

 
Tabela 1: Comparação de valores de Ampacidade 

 
 
 
5.0 – LEVANTAMENTO DAS DISTÂNCIAS PARA O SOLO ATRAVÉS DE MAPEAMENTO A LASER 
 
 

No Projeto SISCARGA, a fim de que fosse possível se ter uma visão mais completa das distâncias dos condutores 
da LT para o solo, assim como obter informações mais precisas relativas a cobertura vegetal, topografia, etc, foi 
efetuado um levantamento (mapeamento) a laser. Os resultados obtidos foram trabalhados através do programa 
PLS-CADD, e foi determinado em cada vão o valor de temperatura no qual a distância para o solo é violada Esta 
temperaturas estão mostradas na Figura 5, onde estão plotadas as temperaturas de violação para cada vão da 
LT. 

 

 
Figura 5: Análise das temperaturas de violação das distâncias de segurança para o solo na LT ARE-CNO 

 
Este gráfico mostra que em apenas um dos vão da LT se tem condições que poderiam impedir o pleno 
carregamento da LT: que é o vão número 4, cuja violação das distâncias de segurança é para uma temperatura 
superficial de 48ºC inferior à temperatura de projeto da LT que é de 60ºC. Entretanto deve-se observar que os 
valores conforme visto são conservativos e este valor deve ser considerado dentro de uma abordagem em que se 
trabalha com riscos.  
 
Assim, pode-se verificar, que atuando em um único vão é possível aumentar a Ampacidade da LT em todos os 
períodos. Para efeito de comparação, a tabela 2, a seguir, mostra os vãos em que se detectaram violações de 
distâncias de segurança para temperaturas abaixo dos 100ºC: 
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Vão Temp ºC
4 48

112 73
104 74
88 80
82 81
208 88
359 90
173 91
356 91
352 94
103 98
172 98
246 98  

Tabela 2: Vãos em que as distâncias de segurança são violadas para temperaturas inferiores a 100ºC. 
 

A Tabela 2 nos mostra que, agindo apenas no vâo de número 4, se poderia considerar uma temperatura de 
operação de 73ºC para toda a LT.  Este fato permite operar a LT de forma confiável com um investimento mínimo 
para o aumento da distância condutor-solo.  

 
6.0 – CONCLUSÕES 

 
Do exposto, pode-se concluir que: 
 

a) a análise estatística da LT através do modelo de Risco Térmico, que representa um concenso no Grupo de 
Trabalho que elaborou a proposta de Revisão da NBR 5422, apresenta vantagens em relação aos cálculos 
determinísticos, no sentido de um melhor conhecimento da operação da LT, e das distãncias cabo-solo nas 
diversas sazonalidades; 

 
b)  a técnica do downscaling representa uma alternativa adequada, de custo reduzido e que possibilitará  em 

curto prazo a determinação dos carregamentos sazonais de LTs, em contrapartida  à instalação de 
estações ao longo de todas as principais linhas da Rede Básica. 

 
c) .estes resultados devem ser ancorados, sempre que possível, com dados de estações existentes; e 

 
d) uma análise detalhadas das condições de locação das estruturas no perfil da LT, similar à efetuada no caso 

do presente estudo, pode resultar em aumento da Ampacidade com baixos custos para o proprietário da 
LT, postergando investimentos e contribuindo para a modicidade tarifária. 
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