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RESUMO 

Concessionárias de transmissão de energia necessitam de conjuntos para atendimento de emergência em 
sinistros ocasionados por quedas de estruturas de linhas de transmissão para garantir a continuidade operacional 
do sistema. 

Esses conjuntos devem atender linhas de diferentes classes de tensão e portes variados, requerendo estruturas 
versáteis que atendam as mais diversas situações. 

O presente artigo descreve requisitos técnicos, aspectos estruturais e econômicos para desenvolvimento de  
modelo inovador de estrutura de emergência, tipo modular, para uso em diversas alturas, atendendo classes de 
tensão de até 500 kV. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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1.0 - INTRODUÇÃO  

As concessionárias de transmissão e distribuição elétrica Brasileiras tem registrado diversas ocorrências de 
quedas de estruturas provocadas por fenômenos naturais como vendavais, enchentes e deslizamentos de terrra. 

Mesmo as linhas construídas recentemente, com exigências de projetos mais conservativos, considerando 
períodos de recorrência de ventos de 250 anos, não estão livres dessas ocorrências, que tendem a se agravar 
com os fenômenos climáticos imprevisíveis originadas do aquecimento global e mudanças de rugosidade de 
terreno. Atos de vandalismo e sabotagem também tem levado ao colapso estruturas metálicas de linhas de 
transmissão em diversas regiões. 

Além das severas multas aplicadas pelo órgão regulador, a queda de uma estrutura de transmissão de energia 
causa às concessionárias prejuízos que podem superar a cifra de milhões de reais por dia. A população sofre com 
os transtornos que afetam serviços essenciais principalmente nas áreas de segurança e saúde, além de enorme 
prejuízo à imagem da empresa.  

As concessionárias, portanto, se vêm  obrigadas a elaborar e implantar planos de atendimento a contingências 
que, invariavelmente, exigem a formação de conjuntos com torres de emergência. 

As torres tipo “Delta”  ainda têm sido empregadas por diversas concessionárias, no atendimento de sinistros em 
terrenos planos ou pouco acidentados, que são  os casos mais frequentes em quedas por ação de vento, porém, 
face a altura limitada, não atendem locais onde são necessárias torres mais altas, como transposição de matas 
ciliares, trechos de reserva florestal, travessias de rios largos, etc... 

Para esses casos algumas concessionárias têm recorrido à importação de torres de alumínio, com mastros 
formados por módulo de 2,8m a 6,4m de comprimento, possibilitando alturas variáveis. O custo elevado dessas 
torres tem sido limitador para seu emprego em maior escala, além das dificuldades aduaneiras e da logística 
especial nas operações de importação.  
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Buscando uma alternativa que atendesse tecnicamente às necessidades, com um custo bastante inferior aliado à 
grande facilidade de montagem, foi desenvolvido pela Seccional Brasil um novo modelo de torre de emergência 
tipo mastro estaiado denominado  “TET” , abreviatura de “Torre de Emergência Triangular”, notadamente por ter a 
seção do mastro no formato triangular, ao contrário da seção quadrada convencionalmente utilizado pelas demais 
estruturas de transmissão. 

2.0 - REQUISITOS 

O novo modelo foi desenvolvido de maneira a permitir montagens em alturas suficientes para transpor trechos de 
reservas florestais, locando torres no meio da mata, com mínimo impacto ao meio ambiente sem corte de árvores. 
Face à grande capacidade estrutural obtida, permitiu aumentar a distância entre cada torre, reduzindo o número 
de estruturas na variante de emergência, possibilitando inclusive transpor rios largos. 
 
2.1 Requisitos principais: 
 

 Tipo monomastro estaiado, com módulos de no máximo 6m de comprimento, aparafusados entre si. 
 Peças com no máximo 140 kg de peso, inclusive base, possibilitando transporte manual a locais de difícil 

acesso por, no máximo, 4 pessoas. 
 Bases tipo grelha, apoiadas sobre o solo, sem necessidade de escavação e concretagem de fundação. 
 Possibilidade de montagem manual na posição vertical, em espaço reduzido, com ferramentas manuais 

ou pequenos guinchos, sem necessidade do uso de guindastes. 
 Braços metálicos, permitindo uso de cadeias convencionais com isoladores tipo disco sem necessidade 

de utilizar isoladores poliméricos. 
 Capacidade mecânica para vão vento e vão peso de 450m na montagem monomastro, com 2 cabos 

Grosbeak por fase (CAA 636 kcmil), com ventos máximos transversais com período de recorrência de 50 
anos, com altura útil da mísula inferior de 30m. 

 Capacidade mecânica na montagem monomastro ancoragem para 2 cabos grosbeak por fase, vão 
básico de 450m e vão adjacente de 300m, nas condições atmosféricas acima, altura total de 30m. 

 Capacidade mecânica para vão vento e vão peso de 450m na montagem chainete, com 4 cabos 
Grosbeak por fase, condições de vento acima, altura útil de 24m. 

 

2.2 Dimensões admissíveis 

 

2.2.1 Montagem Monomastro Suspensão 

 

 

 
Detalhes do Topo com cadeias compactas para 500 kV 

FIGURA 1 – Dimensões básicas – montagem monomastro suspensão 
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2.2.2 Montagem Chainete 

 
FIGURA 2 – Dimensões básicas – montagem chainete 30m 

2.2.3 Montagem Ancoragem 

 

 

 

FIGURA 3 –  Montagem  Monomastro Ancoragem – Dimensões e carregamentos máximos (kgf) 

2.3 Requisitos dos carregamentos 

Os carregamentos foram definidos para uso de cabos grosbeak nas condições características da região oeste do 
estado de São Paulo, considerando ventos com período de recorrência de 50 anos, compatíveis para utilização 
em caráter emergencial. A tabela a seguir contém vãos de aplicação, para três tipos de cabos mais 
frequentemente utilizados em linhas de 230 a 500 kV, nas mesmas condições ambientais: 

 
Cabo Grosbeak Cabo Drake Cabo Rail 

Configuração x cabos/fase Vão  
Peso 

Vão  
Vento 

Vão  
Peso 

Vão  
Vento 

Vão  
Peso 

Vão  
Vento 

Monomastro Suspensão 2 cabos/fase 450 195 360 435 365 425 
Chainete 2 cabos / fase 900 1500 720 1500 735 1500 
Chainete 4 cabos / fase 450 655 360 575 365 560 

Obs - Vão Vento máximo, com montagem em alinhamento, limitado a 1500m 
TABELA 1 - Vãos de aplicação da torre TET (em metros) 

 
A configuração monomastro pode ser utilizada em ângulos até 5º, mediante redução proporcional do vão de vento 
e análise do balanço das cadeias. Da mesma forma, a configuração pode ser empregada em ângulos até 30º. 

3.0 - CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 
 
O projeto estrutural foi elaborado pela equipe Seccional através de software proprietário, verificado por análise 
estrutural por elementos finitos pelo NuPES – Núcleo de Pesquisa em Engenharia Simultânea da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná e pelo NuTEC Núcleo de Desenvolvimento Tecnológico do UniCenp - Centro 
Universitário Positivo, através do software ANSYS® para estado limite último e estado de operação, além de 
análise modal para identificação da menor freqüência natural de vibração. 
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FIGURA 4 – Modelagem em elementos finitos com software ANSYS®  

 
3.1 Escolha do material  

 

Nos montantes foram adotados perfis circulares face às grandes vantagens estruturais quando comparados a 
perfis em cantoneiras: 

 Maior momento de inércia do perfil circular, isto é, maior resistência com mesma quantidade de material.  

 Aerodinamicamente superior devido ao menor coeficiente de arrasto. 

 Nos perfis circulares sem cantos vivos a concentração de tensões é reduzida com melhor comportamento  
em relação à fadiga, resultando na maior vida útil da estrutura. 

Estas vantagens estruturais inquestionáveis são utilizadas por fabricantes dos Estados Unidos e Europa há 
décadas, entretanto, no Brasil, torres com perfis circulares fechados receberam por vários anos questionamentos 
sobre a garantia da galvanização interna.  

Para sanar esta questão, os mastros foram totalmente fabricados em aço patinável de alta resistência a corrosão, 
tipo Corten, fornecidos pela Cosipa (COS-AR-COR 500), com limite de escoamento nominal de 373 MPa.  

 

 
FIGURA 5 – Comparativo Aço Patinável x Aço Convencional 

Os aços patináveis, ou aclimáveis, apresentam 
como principal característica a resistência à 
corrosão atmosférica, muito superior à do aço 
carbono convencional, obtida pela adição de 
elementos de liga como: níquel, cobre, cromo, 
fósforo, silício, titânio, nióbio, etc.  
 

Quando expostos ao clima (daí o nome 
aclimáveis), desenvolvem em sua superfície uma 
camada de óxido compacta e aderente 
denominada pátina (daí o nome patináveis) que 
funciona como barreira de proteção contra o 
prosseguimento do processo corrosivo, 
possibilitando, assim, a utilização desses aços 
mesmo sem qualquer revestimento. Para ilustrar, 
a Figura 5 mostra gráfico comparativo em 
atmosfera tipo industrial.  

 
Por questões estéticas de acabamento e para manter o mesmo potencial galvânico em todas as peças metálicas 
(parafusos galvanizados), optou-se pela galvanização integral da estrutura. Quando a galvanização é utilizada 
sobre o aço patinável, este sistema é conhecido como “Duplex” pois o efeito sinergético da deposição da camada 
de zinco sobre o aço patinável oferece uma expectativa de vida útil ainda maior que a soma das expectativas de 
cada um dos sistemas de proteção (pátina+galvanização). 

É interessante observar que quando o silício está presente no metal base em teores acima de 0,12%, que é o 
caso do aço patinável, o mecanismo normal de formação da camada de zinco no processo de galvanização é 
modificado, obtendo-se camadas mais espessas, normalmente acima de 100 microns de espessura, que foi 
comprovado por medições no protótipo ensaiado conforme tabela 2: 
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 Tipo de peça Espessura média 

Montante tronco-cônico da TET em aço patinável - Parede externa 250 µm 
Montante tronco-cônico da TET em aço patinável - Parede interna 252 µm 
Outros tipos de torre confeccionadas em aço ASTM A-36 90 a 100 µm 
Espessura média requerida pela NBR 6323 “Produto de aço ou ferro fundido revestido de 
zinco por imersão a quente” (em função da espessura compatível) 

70 µm 

TABELA 2 – Espessuras de camada de zinco obtidas com diferentes tipos de aço 

Em suma, além da alta resistência à corrosão em seu estado natural, o aço patinável quando galvanizado 
apresenta camada de zinco (ânodo de sacrifício) muito superior ao aço carbono propiciando maior vida útil à 
estrutura. 

Dada sua maior complexidade de fabricação face à adição de elementos de liga, apresenta custo unitário superior, 
sendo necessária análise econômica para sua utilização. Como além da alta resistência à corrosão o aço 
patinável também apresenta alta resistência mecânica, esta escolha proporcionou redução global no consumo de 
aço com aumento da freqüência natural da torre. 

Isto justificou economicamente a escolha do material além de gerar uma estrutura mais leve e fácil de manusear. 
 
 
3.2 – Adoção do inédito seção triangular  
 
A adoção da seção triangular constitui-se em uma grande inovação para o mercado de linhas de transmissão. 
Esta tecnologia é adotada pela Seccional no mercado de torres de telecomunicações com grande sucesso e 
aceitação pelas operadoras face às vantagens estruturais, aerodinâmicas e econômicas 
 

 
 
  FIGURA 6 – Perfil triangular no ensaio em túnel de vento 

Para a TET, o formato triangular foi adotado 
essencialmente por apresentar melhor comportamento 
aerodinâmico conforme comprovado através de ensaios 
proprietários realizados pelo LAC – Laboratório de 
Aerodinâmica das Construções da UFRGS – 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  
 
A combinação do formato triangular dos mastros  bem 
como sua construção com colunas em tubo e uso de 
aço patináveis de alta resistência mecânica permitiram 
dar ao conjunto a resistência mecânica necessária, sem 
agregar muito peso ao conjunto, resultando em mastro 
de aço com peso apenas 20 a 30% superior aos 
similares de alumínio, conforme o modelo ensaiado. 

4.0 - ENSAIO ESTRUTURAL 
 
No primeiro semestre de 2006 o protótipo foi ensaiado na estação de testes nas hipóteses de maior carregamento, 
tendo sido aprovado para fabricação. 
 

 
Aspecto geral da estação de testes 

                     
               Cargas 75%            Cargas 90%       Cargas 100% 

Figura 7 – Ensaio estrutural da TET 
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5.0 - ESQUEMAS ALTERNATIVOS DE USO 

As  torres TET também podem ser utilizadas em alturas maiores que as testadas. Nesses casos haverá 
necessidade de analisar caso a caso os carregamentos máximos admissíveis para atendimento às necessidades 
de cada linha. 

      

 
FIGURA 8 – Montagem Monomastro com mastro duplo  

 

FIGURA 9 – Montagens CHAINETE com mastros duplicados 

 

FIGURA 10 – Montagem CHAINETE com 4 mastros  
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6.0 - RESULTADOS OBTIDOS  

A solução TET além de atender plenamente todas as características elétricas e mecânicas requeridas, propiciou 
uma estrutura versátil e econômica com os seguintes resultados: 

• Possui grande versatilidade para compor mastros de diversas alturas, facilidade de montagem e 
içamento, possibilidade de montagem manual em locais sem acesso para máquinas.  

• Embora pese cerca de 20 a 30% que modelos similares de alumínio, tem a possibilidade de 
desmontagem dos módulos, de forma que a maior peça de um módulo de 6m pese 65 kgf, facilitando o 
transporte em locais sem acesso para veículos.  

• Possui grande capacidade de carregamento mecânico comprovado por ensaio estrutural. 

• Seus braços metálicos permitem maior carregamento vertical que os braços isolantes utilizados pelas 
soluções importadas, permitindo maior redução no custo do conjunto. Nada impede porém que se 
empreguem braços isolantes, bastando acrescentar as adaptações para fixação ao mastro. 

• Possui grande facilidade de montagem através de 3 métodos conforme figura 12: 

 

        
                 Montagem manual                        Montagem mecanizada                Montagem manual com suporte basculante 

FIGURA 11 – Opções de montagem da TET 
 
7.0 - CONCLUSÕES 

As torres de emergência tipo “TET” se constituem numa alternativa eficiente que aliam alta tecnologia e baixo 
custo para compor conjuntos de emergência para atender linhas até 500 kV. 

Pela sua flexibilidade podem também ser empregadas em outros tipos de serviços tais como abertura de circuitos 
para implantação de torres de derivação, variantes provisórias para recapacitação de linhas energizadas, etc.. 

Por ser projetada e fabricada no Brasil, possibilita às concessionárias adquirirem acessórios e complementos com 
grande facilidade, bem como adaptações para utilizações específicas de acordo com as necessidades de cada 
empresa. 
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