
 

(*) Rod.Anhanguera, km110 – Cepi 23020-  CEP 13181-900 – Sumaré,SP – Brasil 
Tel: (+55 19) 3838-7068 – Fax: (+55 19) 3838-6999 – Email: cccosta@mmm.com 

   
 

 
 
XX SNPTEE 
SEMINÁRIO NACIONAL 
DE PRODUÇÃO E 
TRANSMISSÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 

 
 
 

Versão 1.0 
XXX.YY 

22 a 25 Novembro de 2009 
Recife - PE  

 

 
GRUPO – III  

GRUPO DE ESTUDO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO - GLT 
 
 

APLICAÇÃO DE CABO COMPÓSITO EM RECAPACITAÇÃO DE LTs - ESTUDO DE CASO  
 
 

M.Cláudia Costa Dominguite(*)          Ângelo Junqueira                      Luis Claudio Oliveira 
           3M do Brasil                               CTEEP                                      3M do Brasil 

  
 

 
  

RESUMO 

O trabalho apresenta os resultados de estudos de alternativas e solução implementada para transposição do Rio 
Paraná, trecho inicial da LT 138 kV JUPIA – TRÊS IRMÃOS, para a qual a CTEEP, em conformidade com os 
requisitos de ampliação da potência transportada, elaborou projeto de recapacitação.  

A existência de torres instaladas no corpo d’água, a magnitude das obras e serviços necessários em área de 
elevada sensibilidade ambiental, e os elevados custos decorrentes destas intervenções mobilizaram a área de 
projetos de LT da CTEEP a avaliar condutores alternativos, particularmente aqueles com níveis de ampacidade 
superiores aos do cabo ACSR convencional, visando identificar alternativas que pudessem conduzir a valores de 
investimento final similar às técnicas convencionais, e tivessem potencial para mitigar os impactos e custos 
ambientais, além de possibilitar a realização das intervenções em prazos compatíveis com  a necessidade do 
sistema elétrico da região, sem correr o risco de atrasos decorrentes de licenciamento ambiental.  

 
Este trabalho refere-se à aplicação de Condutor de Alta capacidade, constituído de compósito METÀLICO, a qual 
se constitui da primeira aplicação desta tecnologia no hemisfério sul.   
   
  
PALAVRAS-CHAVE 
 
Recapacitação, Condutor em Compósito ACCR, Upgrade de linha, Condutor de Alta temperatura, Condutor de 
Alta Capacidade, 
 

1.0 - INTRODUÇÃO  

Como requisito fundamental para manter o ritmo de crescimento do país, resultante de políticas públicas 
efetivamente compromissadas com as necessidades de investimento, o acesso ao insumo energia elétrica deve 
ser assegurado aos diversos setores produtivos. Adicionalmente, como decorrência natural da melhoria da 
condição econômica do país, tem havido aumento considerável da demanda no segmento residencial, resultante 
do acesso a bens eletro-eletrônicos para amplas camadas da população. E, por outro lado, os programas de 
acesso à luz elétrica para as comunidades até então carentes deste importante bem são fatores que têm 
potencializado ainda mais a necessidade de energia elétrica confiável, segura e disponível.  

O acréscimo da demanda em todos os setores produtivos, residenciais, de serviços e públicos, impõem às 
concessionárias a obrigação de ampliação da capacidade de transmissão das linhas elétricas, seja pela 
implantação de novas instalações, seja pela recapacitação daquelas existentes.  
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Em contrapartida, a dificuldade de estabelecer novas faixas de passagem para as linhas de transmissão, quer 
pelas restrições de ordem ambiental, quer pelos conflitos com proprietários de terra, se configuram como fatores 
restritivos, ou dificuldades muitas vezes  custosas e demoradas, postergando a entrada em operação das novas 
linhas de transmissão e, em decorrência, representando desgastes institucionais, perdas de receita, multas e 
adiamento de empreendimentos dependentes de energia elétrica. 
 

2.0 - RECONSTRUÇÃO DE 47 KM DE LT 138 KV, NO TRECHO ENTRE A SE JUPIÁ E A SE TRÊS IRMÃOS. 
JUSTIFICATIVA 

 

A Usina Termoelétrica Três Lagoas, de propriedade da Petrobrás, possui potência instalada de 360 MW (em 
operação desde 2003) e está localizada no Estado do Mato Grosso do Sul na divisa com o Estado de São Paulo, 
nas proximidades da cidade de Três Lagoas (MS) e da Usina Hidroelétrica (UHE) Jupiá, em área de concessão da 
Elektro.  

A UTE Três Lagoas foi conectada ao sistema de transmissão do Oeste do Estado de São Paulo em 138 kV. 

Este sistema compreende as subestações 440-138 kV de Jupiá, Três Irmãos e 138 kV de Ilha Solteira, além de 
inúmeras subestações 138-13,8kV de Empresas Distribuidoras. 

A referida rede em 138 kV está registrada nos contratos de conexão à transmissão do Estado de São Paulo 
atendendo de modo compartilhado CPFL, CESP Geração, CNEE e Enersul por meio de linhas de transmissão que 
compõem a concessão da CTEEP.  

Essas LT’s servem tanto para atender o mercado consumidor das diversas Distribuidoras da região, assim como 
para escoar a energia das hidrelétricas da CESP.  

Devido a geração adicional da UTE Três Lagoas, surgiu a necessidade de análise do comportamento do sistema 
da região, sendo avaliado o carregamento de transformadores e linhas de transmissão, em condições de 
operação normal e em contingência, gerando o “Parecer de Acesso Usina Termoelétrica Três Lagoas”, 
elaborado pela Elektro em novembro de 2001, que no seu elenco de obras recomendou, entre outras, a 
reconstrução da LT Jupiá - Valparaíso, circuito duplo, de cabo 2x(1x336,4 Kcmil) para cabo 2x(1x636 Kcmil) , 
75°/90°C, 47 Km e remoção da LT existente no trecho entre a SE Jupiá e a SE Castilho, bem como no trecho 
entre a SE Castilho e a SE Três Irmãos C1/C2.  

2.1 Diagrama Unifilar da linha: 

 
A figura 1 abaixo mostra o Diagrama Unifilar da linha com o trecho a ser recapacitado destacado na cor amarela. 
O trecho onde se utilzou o Condutor ACCR está compreendido em 1,7km a partir da saída da SE Jupiá: 
 

 
FIGURA 1 – Configuração atual da Linha de Transmissão 138kV recapacitada. 
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2.2 Localização da obra: 
A linha recapacitada está localizada a oeste do estado de São Paulo até a divisa com o Mato 
Grosso do Sul. 

 
FIGURA 2 – Localização da Linha de Transmissão 138kV recapacitada. 

 
 

3.0 - DESAFIOS NA RECAPACITAÇÃO DA LT: 

 
Dos 47 km da linha, aproximadamente 45km se encontram em área rural localizada no estado de São Paulo, em 
faixa de transmissão instituída pela concessionária, e os 2 km remanescentes se caracterizam, basicamente, por 
uma travessia sobre o Rio Parana, adentrando, a partir deste ponto, o Estado do Mato Grosso do Sul.  
 
Para os 45km na área rural a técnica de recapacitação adotada foi proceder à reconstrução da linha, com troca 
das estruturas e substituição dos condutores, de Oriole  (336MCM) para Grosbeak (636MCM). Para o trecho de 
transposição do Rio Parana, 1700 metros até a chegada ao pórtico de Jupiá, face aos impactos decorrentes de 
intervenção em corpo d’água, foram analisadas diversas possibilidades, visando definir com base em critérios de 
restrição, custos e impactos, a solução conciliatória a ser implementada. 
 
Dentre os diversos aspectos apontados como relevantes para o empreendimento, foram realizadas análises 
técnicas, econômicas e ambientais contemplando os seguintes enfoques:  
 
a. O Rio Paraná é um rio navegável e as distâncias entre o corpo d´água e os condutores deveriam ser mantidas. 
 

b. Existem várias outras linhas paralelas a LT JUP – TRI neste trecho, além de ponte ferroviária adejacente ao 
eixo da linha de transmissão. A complexidade da intervenção nas torres situadas no Rio Parana é 
significativamente aumentada na medida que 6 linhas de distribuição são sustentadas pelas torres da LT. A 
Figura 3 mostra uma vista geral das LT´s e ponte ferroviária paralelas à linha recapacitada 
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FIGURA 3 – LT´s e Ponte paralelas à Linha de Transmissão 138kV recapacitada. 

 
c. Altos Custos: Intervenções em corpos d’água, com implantação de fundações no leito de rio, são serviços de 

elevada magnitude, e custos correlatos significativamente elevados, carecendo de execução de 
ensecadeiras, realização de obras em períodos de estiagem, podendo representar impacto no prazo do 
empreendimento, além de que tornaria indisponível a instalação por período incompatível com as 
necessidades da região.  

 
d. Licenciamento Ambiental: a região envolve área de elevada sensibilidade ambiental. Além disso, por ser rio 

federal, a transposição careceria de consulta aos órgãos ambientais dos estados de São Paulo e Mato 
Grosso do Sul, além de manifestação do Ibama. A figura 4 abaixo mostra foto do trecho da linha a ser 
recapacitada. 

                                    
FIGURA 4 – Linha de Transmissão 138kV recapacitada – Trecho de 1700 metros envolvendo os estados de São 

Paulo e Mato Grosso do Sul. 
 
e. Dificuldade em se construir variantes no trecho e impossibilidade de manter o sistema inoperante por longos 

períodos. 
 
f. Tempo para Conclusão da Intervenção: Dada a complexidade da obra neste trecho de 1,7km, e pelos fatores 

descritos acima, haveria certamente uma incerteza no cronograma de conclusão do empreendimento. 
 
O conjunto de fatores acima descritos levou a CTEEP a buscar alternativas tais que, além de assegurar a 
ampliação da capacidade de potência da LT JUP – TRI, em prazos compatíveis com a necessidade do sistema, 
pudesse ser realizada em condições diferenciadas, sem representar, no entanto, impacto nos investimentos a 
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serem suportados pela transmissora, tendo sido buscada alternativa que conciliasse a expansão da capacidade 
de potência com a manutenção das torres existentes.  
 
 

4.0 -  PESQUISA DE UMA SOLUÇÂO:  
 
Foi então iniciada a busca por uma solução que atendesse ao requisito de não se trocar ou alterar as estruturas 
existentes e consequentemente não se necessitar intervenções morosas no leito do rio, ao mesmo tempo em que 
fosse possível a ampliação da capacidade de transporte de corrente da linha. 
 
Utilizando-se condutores convencionais  tipo ACSR a linha teria capacidade limitada e que resultaria de 
temperaturas de operação não superiores a 75oC em regime contínuo e 90oC em emergência. Estas 
temperaturas correspondem à flecha máxima permitida a estes tipos de condutores e que mantém a distância de 
segurança fase-solo. Além disso, os condutores tipo ACSR não podem trabalhar em temperaturas superiores a 
90oC sem que ocorra degradação de suas propriedades mecânicas. 
 
Neste sentido, buscou-se avaliar a aplicabilidade de condutores termoresistentes ou de alta capacidade. Com 
estes condutores, se poderia elevar a temperatura de operação acima de 90oC sem que viesse a ocorrer 
alteração de suas características mecânicas. 
 
Em geral estes condutores são oriundos de uma tecnologia distinta da convencional e se comportam de forma 
que os limites de flecha somente são alcançados em temperaturas bem mais altas que os conductores 
convencionais, e consequentemente suas capacidades de transmissão de corrente se elevam se comparados 
aos Condutores convencionais. A Figura 5 mostra esta diferença de comportamento entre os condutores frente à 
temperatura: 

                                     
FIGURA 5 – Curva Genérica do Comportamento da flecha de Condutores Convencionais x Condutores de Alta 
Capacidade em função da temperatura de Operação do Condutor. 
 
4.1– Soluções  Estudadas e definidas: 
 
Foram pesquisadas soluções que eventualmente pudessem manter o mesmo carregamento mecânico nas torres 
e que respeitassem os limites de distância fase solo mesmo durante picos térmicos ( no caso específico, que 
obedecesse os limites fase ao corpo dágua). Ao mesmo tempo esta solução necessitava ser altamente confiável 
e testada de forma a garantir o funcionamento da linha ao longo do seu tempo de vida. 
 
Os condutores identificados, e que a princípio atenderiam a estes critérios, foram o INVAR e o ACCR, ambos 
com baixa expansão térmica e resistentes a altas temperaruras. 
 
Em virtude da necessidade de que se mantivesse carregamento mecânico similar ao do condutor existente, as 
opções pesquisadas deveriam ter peso e diâmetro também similares ao condutor já existente na linha.  Ao 
mesmo tempo se necesitava  dobrar a capacidade de corrente da instalação.  
 
Assim o condutor do tipo INVAR, quando avaliado nesta aplicação específica,  se mostrou mais pesado que o 
existente,  e consequentemente, para se atender aos limites de catenária requeridos, as estrururas seriam 
submetidas a carregamentos mecânicos superirores àquele resultante dos condutores existentes.  
 

Flecha,m 
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Após  análises técnicas para a opção do Condutor denominado ACCR -  Aluminum Conductor Composite 
Reinforced ou Condutor em Alumínio com Reforço em Compósito determinou-se que este cumpria com os 
requisitos desejados.  A tabela 1 mostra o estudo para este Condutor e o seu comportamento frente às condições 
requeridas para o projeto, ou seja, o novo condutor deveria ter características de ampacidade similares ao 
Grosbeak e características mecânicas similares ao Oriole até então instalado.  
 
TABELA 1 – Comportamento do Condutor ACCR frente ás caracteristicas do condutor existente – Oriole 
336MCM e do de capacidade requerida – Grosbeak  636MCM 

COMPARAÇÃO ENTRE CONDUTORES Condutor Existente

Propriedades do Condutor Unidade
Seção mm2

Diâmetro mm
Peso kg/m
Carga de Ruptura kgf
Resistividade Ohm/km

Ampacidade
Max Temp de Operação Continua ºC
Ampacidade em Operação Continua A
Máxima Temp Operação em Emergência ºC

Ampacidade em Emergência A

Flecha e Tração
Tração Horizontal na Instalação kgf
Tração de Instalação %RBS
Tração Horizontal Máxima kgf
Tração Máxima %RBS
Flecha Máxima m

Oriole_ACSR
170

grosbeak_acsr
321,8

18,82
0,784

25,15
1,302

7.847
0,165

11.431
0,0884

50 75
331
60

861
90

453 1010

1.415
18,2

1.415
12,6

2.776
35,7

2.740
24,4

14,9 22,3

5.488
0,1832

210

Ostrisch_ACCR
150,8

17,2
0,501

1.043
240

1.113

1.351
24,7

2.776
51,0
14,4

Condutor Selecionado
Ampacidade 
Requerida

 
 
4.2 - Propriedades e Características do Condutor Utilizado 2: 
 
O condutor ACCR tem a aparência dos condutores convencionais com alma em aço, porém é feito de material 
compósito1 e alumínio termo resistente. Ele consiste de uma alma contendo vários tentos, na qual cada tento é 
composto de uma matriz de compósito metálico em forma helicoidal circundada por coroas de uma liga de 
alumínio-zircônio super resitente a altas temperaturas (ZTAL- Super Thermal  Resistant Aluminum Alloy). 
 
A Figura 6 abaixo mostra o Condutor ACCR utilizado na recapacitação: 

 FIGURA 6: Condutor ACCR  
      

4.2.1 Alma em matriz de Compósito Metálico: Cada tento da alma é reforçado por um compósito de no mínimo 
15.000 fibras contínuas de óxido de alumínio embebidas em puríssimo alumínio. Esse tipo de material é 
denominado de matriz metálica reforçada por fibra, ou compósito metálico. A alma do condutor  ACCR não contém 
polímeros ou  qualquer material plástico: tem como base metálica o alumínio. Estes constituintes conferem ao 
condutor 3M ACCR baixo peso, alta resistência à ruptura, fazendo-o operar com flecha reduzida mesmo quando 
submetido a altas temperaturas. Isto ocorre porque o compósito Metálico reforçado por fibras tem resistência 
Mecânica equivalente à do aço, com peso (densidade) similar a do alumínio, mas com expansão térmica menor 
que a do aço e retenção da resistência mecânica a altas temperaturas. Adicionalmente, algumas propriedades 
secundárias, também são importantes, tais como o baixo creep e alta condutividade da alma (devido ao alumínio) 
e resistência à corrosão (similar à do alumínio). 
 

ALMA:  
Compósito metálico = Constituintes 
Compatíveis = evita corrosão galvânica 
 Baixo peso 
 Alta condutividade 

      Baixa expansão térmica 
• Varios fios na alma 

COROAS DO CONDUTOR::  
Liga de Al-Zr  (ZTAL) 
 (para trabalho em altas 
temperaturas 
 210oC  Contínuo/ 240oC 
Emergência) 
Alumínio não recozido 
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4.2.2 Coroas de Alumínio:  Os cabos ACCR têm os aspectos construtivos similares aos cabos ACSR, pois 
possuem múltiplos tentos na alma e coroas de alumínio zircônio encordoados com passos em hélice sobre a alma 
que também é disposta em hélice.As coroas de alumínio são feitas de liga Alumínio zircônio em formato circular ou 
trapezoidal cuja condutividade atinge 60% do padrão do cobre da IACS - International Annealed Copper Standard.  
As coroas de liga de alumínio zircônio são trançadas com alumínio duro, cujas propriedades mecânicas são 
semelhantes ao do aluminio1350-H19 (23-25 ksi, 158-172 MPa de força de ruptura). Não é alumínio recozido. A 
adição de uma pequena quantidade de zircônio ao alumínio resulta em excelente propriedade térmica, garantindo 
que quando aquecido o alumínio não seja recozido e perda suas características elétricas e mecânicas. Assim, 
mesmo depois de aquecido e quando retorna a temperatura próxima à ambiente, suas propriedades continuam 
inalteradas.  
 
4.2.3 Acessórios para uso com Condutor de Alta Temperatura: O condutor ACCR foi recebido juntamente com 
a gama de todos os acessórios que tem contato direto com o Condutor para que fosse instalado. Estes acessórios 
foram desenvolvidos para dissipar a temperatura do condutor e entregar na conexão com a cadeia de isoladores 
uma temperatura nunca superior a 100oC mesmo com os condutores trabalhando a 210oC.  Estes acessórios 
ainda que muito parecidos com os convencionais são de tamanho um pouco maior para que dissipem a 
temperatura do cabo. Tanto os acessórios quanto o cabo foram testados em laboratório e também em condições 
reais de funcionamento para garantir seu funcionamento ao longo da vida do condutor  4,5.A Figura 7 abaixo 
mostra o comportamento dos acessórios com respeito à temperatura quando o condutor está trabalhando acima 
de 200oC: 

                               
FIGURA 7 – Comportamento dos acessórios  e do Condutor ACCR frente á temperatura 

5.0 - - INSTALAÇÃO DO CONDUTOR  ACCR 

 
Por tratar-se de uma nova tecnologia em condutores, alguns cuidados foram tomados tanto na preparação dos 
profissionais  quanto da disponibilização de equipamentos adequados para  a instalação. 
 
5.1 Treinamento das equipes: Especialistas do fabricante do Condutor ACCR treinaram os profissionais da 
empreiteira responsáveis pelo lançamento tanto antes quanto durante etapas específicas do lançamento.  
 
5.2 Método de Lançamento: Por se tratar de cruzamento de rio, ter redes de distribuição energizadas cruzando a 
linha de transmissão o método escolhido pela empreiteira para esse lançamento foi o lançamento tensionado. 
 
5.3 Praças de Lançamento: Em visita previa ao local foram estabelecidos os locais adequados para o 
posicionamento do puller, freio e bobinas. Esta visita teve como objetivo encontrar um local com o solo plano, 
firme, alinhado e com distancia suficiente para não sobrecarregar as mísulas das torres de ancoragem. 
 
5.4 Cabo Piloto: Os condutores ACSR Oriole e o 3M ACCR Ostrich tem peso similar com isso foi possível fazer 
puxamento do novo condutor utilizando o condutor antigo. Instalar um cabo piloto de aço incrementaria tarefas ao 
lançamento, provocando um desperdício de tempo e adicionando riscos desnecessários.  
 
5.5 Blocos de Roldanas: Com o propósito proteger o condutor ACCR, na torre de ângulo e de entrada do condutor 
foram usadas roldanas especialmente desenhadas para distribuir uniformemente os esforços provenientes do 
lançamento tensionado. A FIg. 8 mostra a foto destas roldanas: 
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 FIGURA 8: Roldanas utilizadas nas torres de entrada e ângulo 

6.0 - CONCLUSÃO 

 
Dadas as particularidades e dificuldades descritas no item 3 deste Informe Técnico, para se reconstriur o trecho 
da linha sobre o Rio Paraná, tornou-se clara a necessidade do uso de uma tecnologia distinta da convencional 
para a recapacitação deste trecho da Linha Jup-Tri que permitisse minimizar estas dificuldades. 
 
Assim, adotando-se o uso o Condutor de alta capacidade ACCR pôde-se manter as distâncias fase-corpo dágua 
inalteradas. Da mesma forma não foi necessária nenhuma intervenção nas fundações ou torres, pois o 
caregamento mecânico sobre elas não sofreu incrementos.  
 
O licenciamento ambiental seguiu os modelos normais para troca de condutores, ajudando a cumprir o prazo de 
conclusão do empreendimento para este trecho. 
 
O custo total da recapacitação deste trecho foi obtido em função dos preços do cabo e seus acessórios e mão de 
obra para instalação e  puderam ser confirmados durante a execução da obra, sem que houvessem surpresas 
com condições não consideradas na fase de orçamento.  O custo de mão de obra para recapacitar este trecho 
não teve nehuma diferença do custo comparado a uma troca de cabo convencional. 
 
O tempo para a recapacitação deste trecho que envolveu apenas a substituição dos condutores foi de 6 dias. 
Tempo este que permitiu que a linha fosse desenergizada e o trabalho concluido com tranquilidade e dentro das 
expectativas.  
O investimento final na recapacitação da instalação manteve-se aderente às estimativas com solução 
convencional, ressaltando-se que o ganho em prazo e simplificação das consultas e autorizações ambientais 
necessárias foram fatores decisivos para o sucesso do empreendimento. 
 A linha com o condutor ACCR foi energizada no dia 15 de fevereiro e se encontra operando normalmente. 
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