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RESUMO 
 
O informe técnico apresenta a experiência do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações – 
CPqD, no desenvolvimento e implementação de um sistema completo para monitoramento do carregamento de 
Linha de Transmissão Aérea (LTA). O artigo faz uma avaliação dos métodos adotados no projeto e das técnicas 
computacionais utilizadas para cálculo da ampacidade, monitoramento em tempo real, previsão de temperatura 
superficial do condutor e fluxo de carga ótimo. 
 
O sistema é composto por um módulo de aquisição de dados desenvolvido pelo CPqD, um módulo preditor de 
temperatura baseado em redes neurais artificiais desenvolvido pela Universidade Federal do Pará - UFPA e um 
módulo de cálculo de fluxo de potência ótimo desenvolvido pela Universidade de Brasília - UnB. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Carregamento de linha de transmissão, Ampacidade, Previsão de Carregamento e Fluxo de Potência Ótimo. 
 

1.0 - INTRODUÇÃO 

 
A opção do País por um sistema de transmissão de energia elétrica largamente interligado é acertada na medida 
em que aumenta a confiabilidade do fornecimento e traz benefícios técnico-econômicos incontestáveis, também, há 
a necessidade de interligação das bacias hidrográficas, para que bacias com regimes hidrológicos diferentes 
operem de forma complementar, no entanto, essa configuração requer um sistema de transmissão robusto para 
transferir grandes blocos de energia por milhares de quilômetros [1]. Dado que os custos de transmissão podem 
ser comparáveis aos de investimento em geração a qual o sistema de transmissão se associa, encontrar a 
capacidade disponível dentro do próprio sistema elétrico é uma alternativa interessante para a solução do problema 
de transporte de energia. 
 
Nesta perspectiva, objetivando melhorar o aproveitamento das linhas de transmissão existentes sem abrir mão dos 
padrões de qualidade e de segurança, este trabalho propõe uma alternativa aos métodos tradicionais para 
determinação da ampacidade, apresenta um sistema de monitoramento e análise do carregamento que possa ser 
usado como ferramenta na operação para determinação da real capacidade de transporte das linhas de 
transmissão não raramente subutilizadas. 
 
O projeto piloto apresentado neste artigo faz parte do programa de pesquisa e desenvolvimento das Centrais 
Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte, ciclo 2007-2008 da ANEEL. É também alvo de estudo na 
dissertação do mestrando Renato Maioli Castilho da Unicamp, orientado pelo professor Dr. Jose Pissolato Filho. 
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2.0 - AMPACIDADE 

 
O limite de carregamento de uma LTA, basicamente é dado pelo seu limite térmico e a ultrapassagem do limite 
térmico traz duas conseqüências principais: rompimento da isolação por dilatação excessiva do cabo e 
comprometimento do cabo por recozimento em altas temperaturas. Desses dois fatores o que normalmente ocorre 
primeiro é o rompimento da isolação, assim, pode-se dizer que ampacidade é a corrente máxima que a linha de 
transmissão pode transportar para uma dada temperatura superficial do condutor e que está associada a uma 
distância mínima de segurança condutor-solo ou condutor-objeto [3]. Essas distâncias, também chamadas de 
clearances representam um parâmetro fundamental na identificação da capacidade de carregamento elétrico de 
linhas de transmissão, assegurando que os condutores, sujeitos ao efeito Joule e fatores atmosféricos, não violem 
as condições de segurança estabelecidas [4]. A Figura 01 ilustra de forma esquemática os fatores que influenciam 
na definição da ampacidade de uma LTA. 
 
A ampacidade de uma LTA pode ser determinada valendo-se de várias técnicas dependendo da quantidade de 
informação que se dispõe da linha e do ambiente, do nível de risco que se queira correr e da filosofia de operação 
a ser adotada. A figura 02 mostra a evolução das técnicas de cálculo da ampacidade, partindo do método 
determinístico mais tradicional, mas ainda o mais utilizado pelas empresas transmissoras, até o método de 
previsão de carregamento [3]. 
 

 
 

    FIGURA 1 – Fatores determinantes da ampacidade                      Figura 2 – Evolução do cálculo da ampacidade 
 
O estudo apresentado neste informe técnico versa sobre as técnicas de monitoramento em tempo real e de 
predição de carregamento, e utiliza as informações geradas em um programa computacional para cálculo de fluxo 
de carga ótimo para análise nas linhas adjacentes. 
 
A modelagem matemática clássica da ampacidade em LTA é a apresentada por Morgan [5], cuja teoria se apóia na 
idéia do balanço térmico em que, todo calor recebido é igual ao calor perdido (equações 1 e 2). Este modelo já foi 
amplamente discutido e é o método aceito pela ANEEL para determinação da capacidade operativa das linhas de 
transmissão - Resolução nº 191 de 12/12/2005 da ANEEL - dispensando maior detalhamento 1. 
 
 
         RI

2
 + Qs = Qc + Qr  (equação 1) 

 
 

          (equação 2) 
 
 
Uma alternativa ao modelo do o balanço térmico proposto por Morgan, o qual possui uma complexidade 
relativamente grande, com muitas entradas e parâmetros a serem definidos, é a aplicação das redes neurais 
artificiais como se verá mais adiante.  
 

3.0 - MONITORAMENTO DO CARREGAMENTO EM TEMPO REAL 

 
O conhecimento das condições de carregamento da linha em tempo real permite ao operador tomar decisões de 
despacho de carga mais próximos da capacidade da linha e com a garantia de que as alturas de segurança 
(clareances) regulamentares não serão ultrapassadas. 
 
O monitoramento direto do carregamento pode ser feito medindo-se uma dessas três variáveis: temperatura 
superficial do cabo; distância cabo-solo e tensão mecânica do cabo. 
 
Essas três grandezas possuem valores máximos fixos, definidos no projeto da linha, assim, o monitoramento em 
tempo real permite que o valor medido seja comparado constantemente com o valor de projeto, verificando se há 
capacidade ociosa ou violação das condições de segurança. No projeto piloto da Eletronorte optou-se por medir a 
                                                           
1 Os cálculos de Qc, Qr e Qs são mostrados na Nota Técnica nº 038/2005-SRT/ANEEL. 
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Onde, 
Qj = calor absorvido devido ao efeito joule (W/m) 
Qs = calor absorvido devido à radiação solar (W/m) 
Qc = calor perdido por convecção (W/m) 
Qr = calor perdido por irradiação (W/m) 
I = corrente no condutor (A) 
R = resistência elétrica do condutor 

Predição de 
Carregamento 

Monitoramento 
Em Tempo Real 

Ampacidade 
Estatística 

Ampacidade 
Determinística 



 

 

3 

temperatura e a distância. Seja qual for a grandeza monitorada, os equipamentos de medição devem ser instalados 
nos vãos críticos da linha, garantindo que em não havendo transgressão nesses vãos, também não haverá no 
restante da linha. 

 
Para se obter a temperatura superficial do cabo a partir da altura cabo-solo utilizou-se uma equação sugerida por 
Seppa (equação 3), a qual descreve como a temperatura de um condutor aéreo pode ser determinada a partir de 
medidas precisas da flecha do condutor usando a relação flecha-temperatura para um vão crítico [6].  

 

     (equação 3) 
Onde, 
Tc é a temperatura no condutor para a flecha Dc. 
Ti é uma temperatura conhecida para uma dada flecha conhecida Di. 
Os coeficientes A, B, C e D, são calculados empiricamente a partir de outras medições de altura e temperatura. 
 
Alem de verificar se há ociosidade ou violação dos limites operativos da linha, a informação de temperatura 
superficial do cabo pode ser mais bem explorada calculando-se a real capacidade de carregamento da linha num 
dado momento, ou seja, pode-se calcular a ampacidade da linha em tempo real. Para isso foi utilizada a equação 
proposta por Seppa que relaciona a temperatura superficial do cabo e a temperatura ambiente com a ampacidade 
da linha (equação 4) [2]. 
 
 

   T Tm o
I I
M T T Tc o

−
=

−

   (equação 4) 

 
 
 

4.0 - PREDIÇÃO DE CARREGAMENTO 

 
Para essa função foi desenvolvido pela UFPA um módulo preditor baseado em Redes Neurais Artificiais (RNA). A 
metodologia adotada permite ao módulo estimar a temperatura do condutor em tempo real e prever o seu valor 
para horizontes de curto prazo. A modelagem da rede é obtida a partir de uma série histórica de dados 
meteorológicos e da evolução temporal da própria temperatura do condutor. As médias dos erros encontrados 
indicam ser a metodologia promissora para identificar o perfil da variável de interesse. 
 
4.1 Redes Neurais Artificiais (RNA) 
 
As RNA’s são compostas por modelos matemáticos (neurônios) que interagem em paralelo de acordo com uma 
topologia definida (rede). Após passarem pelo processo de treinamento e aprendizado estão aptas a apontarem 
soluções para o problema em que foram treinadas. 
 
A utilização de RNA’s na solução de problemas de identificação tem se mostrado eficiente e adequada 
principalmente em situações onde a informação do processo é restrita a dados experimentais. Contudo, definir os 
parâmetros básicos adequados para que a Rede Neural seja capaz de representar a dinâmica do sistema, não 
constitui uma tarefa trivial. Em geral esta tarefa é realizada através de procedimentos de tentativa e erro seguidos 
de avaliação e comparação de resultados para que aos poucos a estrutura geral da RNA seja definida [7]. 
 
4.2 Módulo Preditor 
 
O módulo preditor utilizado neste projeto prevê a temperatura no condutor a partir de informações ambientais, 
distância do condutor em relação ao solo e do histórico de carregamento do condutor. A metodologia adotada 
permite que a utilização do módulo seja para estimar a temperatura do condutor em tempo real e prever o seu valor 
para horizontes de curto prazo como para substituir o sensor de temperatura do condutor em uma situação de 
falha, trabalhou-se com intervalo de 1 hora. A estrutura externa foi definida com base nos dados numéricos 
disponíveis, no conhecimento da interação dinâmica das variáveis e nos resultados obtidos com o treinamento. Em 
operações de previsão o instante K é o instante atual e o instante K+1 é o instante futuro, para operações em 
situações de falha do sensor, o instante K é o instante passado e o instante K+1 passa a ser o instante atual. O 
conjunto de dados foi dividido em dois grupos: Treino (dados do mês de abril) e Validação (dados do mês de maio). 
O treinamento da rede foi realizado com a função trainlm do software MATLAB e os melhores resultados de 
treinamento foram obtidos com 02 camadas escondidas, cada qual com 13 e 73 neurônios e funções de ativação 
dos neurônios do tipo sigmóide [7]. 
 
 

Onde, 
IM é a ampacidade na temperatura máxima permitida para o condutor (A) 
IT é a ampacidade para o condutor limite para a temperatura calculada (A) 
TC é a temperatura calculada do condutor (°C) 
Tm é a temperatura máxima permitida para o condutor (°C) 
TO é a temperatura ambiente atual (°C) 
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5.0 - SISTEMA DE AQUISIÇÃO E TRANSMISÃO DE DADOS 

 
A instalação do piloto se deu na linha de 230 kV da Eletronorte que interliga as subestações Guamá e Vila do 
Conde na cidade de Belém-PA, com dois cabos por fase de bitola 636 MCM. Basicamente o sistema é composto 
por medidores de temperatura e de distância cabo-solo instalados diretamente nos cabos da linha, estação 
meteorológica, e computador com o software do sistema. O arranjo geral do sistema é mostrado na Figura 3. 

 
 

FIGURA 3 – Arranjo geral do sistema. 

5.1 Componentes principais do sistema 
 
a. Sensor de altura da catenária: como sensor de altura da catenária nesse projeto piloto foi utilizada uma trena 

laser modelo DISTOTM PRO4A do fabricante Leica Geosystems. Esse equipamento produz um raio laser visível, 
classe 2. Ver figura 4. 

 

 
 

FIGURA 4 – Instalação dos sensores de altura e temperatura na linha de transmissão. 
 
 

b. Sensor de temperatura do cabo: o módulo registrador de temperatura - modelo F da Sensatronics - é um 
dispositivo com interface RS-232 capaz de fornecer a informação do sensor de temperatura  para um software de 
gerenciamento. Este módulo possui dois canais de temperatura, e foram utilizadas duas pontas de prova com 
aquisição por contato. Ver figura 4. 

 

c. Estação Meteorológica: para a obtenção das condições climáticas na região da linha de transmissão próxima do 
vão crítico, deve ser utilizada uma “estação meteorológica (sem fio)”, que será instalada em rack da torre (fixado 
na torre). Os parâmetros climáticos obtidos dessa “estação” são: Direção e velocidade dos ventos; Temperatura 
e umidade externas; Temperatura, umidade e pressão atmosférica do rack da torre. O modelo do equipamento 
utilizado é WMR928N do fabricante Oregon Scientific. 

 

d. Sistema Rádio: a solução Rádio utilizada neste projeto já é comercializada no mercado nacional, utilizando um 
Access Point em 2,4 GHz, e que possua interface aberta entre o concentrador dos sensores instalados nas LT’s 
e o sistema óptico.  Essa solução deve alcançar, no mínimo, 4 km e ter um baixo custo. 

 

e. Câmera IP: a câmera IP utilizada foi a modelo DCS-6620 10/100TX da Dlink, com zoom óptico de 10x. Essa 
câmera apresenta alarmes para sistema de segurança, microfone para captação do som no local de 
monitoramento e saída para alto-falante para emissão de avisos sonoros. 

 
f. Software do sistema: instalado num computador na sala de telecomunicações da SE Guamá onde se localiza o 
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DG óptico do cabo OPGW foram acessadas as fibras 25 e 26 e conectas ao conversor de mídia com 
comunicação ethernet com o microcomputador. A Figura 5 mostra a tela de visualização das variáveis 
monitoradas pelo sistema, as informações de temperatura superficial do cabo e altura da catenária são as 
informações utilizadas pelos operadores para monitoramento do carregamento em tempo real. 

 
 

 
 

FIGURA 5 – Informações dos sensores exibidas pelo software de monitoramento de linhas 
 

6.0 - FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMO (FPO) 

 
O módulo de FPO utilizado foi desenvolvido pela UnB e UFPA e trata-se de uma aplicação computacional de 
apoio à operação complementando o sistema proposto. Alem de considerar as restrições elétricas normalmente 
utilizadas em estudos de FPO, considera também as restrições operacionais relativas ao arqueamento dos 
condutores em vãos críticos, uma vez que, o arqueamento está relacionado com a temperatura do condutor e o 
seu respectivo carregamento. Assim, obtida a ampacidade dinâmica que é a corrente máxima permitida para um 
dado momento, seja por monitoramento em tempo real ou por predição do carregamento, a idéia é introduzir essa 
informação como restrição no algoritmo, o qual gerará a solução ótima encontrada para a operação do sistema 
elétrico. A função objetivo utilizada neste caso é aquela que proporciona a redução das perdas ativas [8]. 

Resumindo, o projeto foi desenvolvido conforme está apresentado esquematicamente na Figura 6. De acordo com 
este diagrama, o cálculo da corrente máxima pode vir diretamente das medidas da estação meteorológica e do 
sensor de flecha, ou pode ser calculada via uma RNA, a partir de registros em banco de dados. 

 
 

FIGURA 6 – Representação esquemática dos procedimentos utilizados no cálculo do FPO. 
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7.0 - RESULTADOS OBTIDOS 

Utilizando-se as medições de temperatura superficial do cabo e temperatura ambiente medidas no dia 17 de abril 
de 2007 (Tabela 1), foram calculadas as ampacidades em tempo real utilizando-se para isso a equação 4. A 
Figura 7 mostra as ampacidades calculadas a partir dessas medições. A reta inserida no gráfico representa a 
ampacidade de projeto da linha (1.172 A) calculada de modo determinístico. Pode-se observar que a ampacidade 
calculada em tempo real fica acima da de projeto em quase todo o período 2. 

       
                                                       Figura 7 – Monitoramento da Ampacidade da Linha no dia 17/04/2007. 

Através do módulo preditor desenvolvido, pode-se ter uma previsão de curto prazo da temperatura superficial do 
cabo, possibilitando ao operador ter uma previsão da ampacidade na linha monitorada. Após o treinamento da 
arquitetura de RNA escolhida, realizou-se uma simulação de forma a fazer uma comparação entre os resultados 
fornecidos pela RNA e os dados experimentais coletados e assim avaliar o desempenho do módulo preditor 
desenvolvido. Para avaliar a capacidade de generalização da rede foram realizados testes com dados de 
validação do mês de maio de 2007, os quais não fizeram parte do treinamento da rede neural. As Figuras 8 e 9 
apresentam parte dos resultados obtidos com esses testes. Observa-se uma boa precisão com erros não 
significativos entre as respostas da rede e os dados experimentais de temperatura do condutor. 

            
 

Figura 8 – Dados RNA e dados experimentais.        Figura 9 – Erro entre dados RNA e dados experimentais. 
 

                                                           

2 Sendo a linha constituída por dois cabos por fase, a ampacidade encontrada para um cabo é metade da 
ampacidade da linha e, portanto, deve ser multiplicada por 2. 
 

Ampacidade de projeto da linha: 1.172 A 
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A ferramenta computacional de FPO desenvolvida oferece a condição de se calcular o fluxo de carga ótimo para a 
ampacidade monitorada na linha, ou seja, pode-se verificar a influencia no fluxo de potencia ótimo das linhas 
vizinhas devido a variações da ampacidade na linha monitorada. Os testes foram realizados no sistema da 
Eletronorte com 142 barras, 157 linhas e 82 tap´s de transformadores. 

Uma das formas que o programa de FPO utiliza para mostrar os resultados é dado na Figura 10. O gráfico mostra 
as tensões em todas as barras consideradas variando entre 0,9 a 1,1 pu. 

 
 

Figura 10 – Tensões em todas as barras do sistema considerado. 

Uma das simulações realizadas pelo programa foi o cálculo do FPO considerando perturbações de carga leve e 
pesada em todas as barras do sistema e a saída de um dos circuitos da linha monitorada3. Nota-se que as 
perturbações acima de 2% a corrente na linha ultrapassa o limite de projeto (1.172 A) definida de forma 
determinística, porem, com monitoramento em tempo real poderia se verificar que essa corrente poderia ser 
suportada sem problemas. 
 

Tabela 2 – Resultado do FPO para caso com contingência 
 

Leve Pesada  
Perdas 
(MW) 

Corrente 
(A) 

Perdas 
(MW) 

Corrente 
(A) 

0% 420,31 991,19 372,26 1.150,12 
1% 436,82 1.001,22 380,56 1.162,27 
2% 446,31 1.011,07 389,21 1.176,32 
3% 456,91 1.021,49 398,12 1.190,54 
5% 478,66 1.041,82 421,36 1.224,19 
7% 500,69 1.062,98 *** *** 
9% 523,66 1.083,66 *** *** 

10% 535,16 1.093,78 *** *** 
 

8.0 - CONCLUSÃO 

Quando analisados os vários módulos apresentados para monitoramento e análise do carregamento de linha de 
transmissão, como um sistema integrado, pode-se concluir que se trata de uma ferramenta útil no despacho de 
carga, oferecendo recursos de monitoramento em tempo real, previsão de carregamento e cálculo de fluxo de 
carga. Porem, por se tratar de um projeto piloto, muitas melhorias e correções devem ser efetuadas, tanto no 
hardware quando no software, para que o sistema possa ser utilizado de forma efetiva por concessionárias de 
linhas de transmissão. 

A integração dos módulos monitoramento e aquisição de dados, predição de temperatura e FPO fornece um 
sistema de monitoramento de linha de transmissão bastante útil para operação na tomada de decisões. 

                                                           
3
 Perturbação leve permite variação de tensão nas barras em: 0,90pu ≤ V ≤ 1,05pu. A perturbação pesada permite 

variação nas barras em: 0,90pu ≤ V ≤ 1,10pu. 
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Para o módulo de previsão de carregamento, a faixa média de erro encontra-se na ordem de ±1ºC tanto para o 
conjunto de treino como para o conjunto de validação. Assim considera-se que a metodologia adotada é bastante 
promissora e pode ser expandida para atender a predição de temperatura do condutor em prazos mais longos, 
desde que dados históricos de vários anos estejam disponíveis, para que dessa forma a possa ser utilizada tanto 
para estimação da temperatura do condutor em casos de perdas de medição, como para fins de planejamento de 
sistemas de energia elétrica. 

Os resultados apresentados são oriundos de um projeto piloto e não tem a pretensão de retratar fielmente a 
realidade, uma vez que, alguns valores operativos tiveram que ser estimados, por exemplo, admitiu-se que a 
temperatura máxima de operação da linha é 80º C e a curva de corrente teve de ser projetada a partir de algumas 
medições pontuais, também, o vão da linha onde o equipamento de medição foi instalado não é vão crítico. 
Contudo, a demonstração dos dados obtidos atende perfeitamente ao objetivo de se comprovar a implementação 
e a eficácia da metodologia utilizada. 
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