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LINHA DE TRANSMISSÃO RESPONSAVEL PELO ESCOAMENTO DE  GERAÇÃO 

EÓLICA NO SUDOESTE DA BAHIA 
 

 

RESUMO 
 
 

A determinação da capacidade real de transporte de energia por meio de linhas de 

transmissão aérea tem sido desafiadora no momento de projetar a linha de 

transmissão, devido a dependência de inúmeras grandezas casuais de difícil 

verificação (meio ambiente e clima) em função da extensão da linha de transmissão. 

Todavia, esses fatores são importantes e devem ser considerados em um projeto. O 

objetivo deste trabalho foi analisar a sazonalidade climática por meio de análises 

comparativas de dados climatológicos estimados e calculados através da junção dos 

métodos determinístico e estatístico, fundamentadas em dados referentes à 

temperatura ambiente, velocidade do vento e da radiação solar para determinar um 

possível ganho na potência, associado à transmissão de energia elétrica. A 

metodologia adotada consistiu em pesquisa bibliográfica, documental e exploratória. 

A coleta de dados consistiu na análise do memorial de estudos elétricos da LT 04F6 

BJD/IGD e dados meteorológicos voltados para a área que se localiza a LT, 

resultando na formulação de padrões climáticos aplicados na LT analisada. Fez-se 

uso do aplicativo SAGE e das metodologias determinística e estatística com a 

finalidade de verificar uma maior capacidade de transmissão na LT. Considerando 

os valores de temperatura para dia e noite para os períodos de inverno e verão, 

observa-se que as temperaturas no período diurno, tanto para sazonalidade inverno 

quanto verão, se mantêm em torno dos 30° C.  Porém, no período noturno, 

constatou-se uma temperatura média entre 27°C e 27,7°C, o que representa um 

ganho de corrente entre 524,5 A (VN) e 546 A  (IN) em relação ao valor declarado 

para o projeto oficial. Em uma analise mais completa, concluiu-se que após o 

levantamento estatístico das médias de temperaturas máximas diárias e influência 

do vento e radiação solar, houve um ganho real da transmissão da linha em 

comparação ao método determinístico na ordem de 35,13% (dia) e 64% (noite).     

 

Palavras-chave: Linhas de transmissão. Ampacidade. Metodologias. Sazonalidade.  
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ABSTRACT 
 

 

The determination of the actual capacity of energy transmission through aerial 

transmission lines has been challenging at the moment of designing the transmission 

line, due to the dependence of numerous random quantities of difficult verification 

(environment and climate) due to the extension of the line of transmission. However, 

these factors are important and should be considered in a project. The objective of 

this work was to analyze climatic seasonality by means of comparative analysis of 

estimated climatological data, calculated through the combination of deterministic 

and statistical methods, based on wind speed data, to determine a possible gain in 

power associated to the transmission of electricity. The methodology adopted was 

bibliographic, documentary and exploratory research. Data collection consisted of the 

analysis of the LT's electrical 04F6 BJD/IGD studies memo and meteorological data 

for the LT area, resulting in the formulation of climatic patterns applied in the 

analyzed LT. We used the SAGE application and the deterministic and statistical 

methodologies to obtain a third methodology that results in a higher LT capacity. 

Considering the temperature values for day and night for the winter and summer 

periods, it is observed that the day temperatures, both for winter and summer 

seasonality, remain around 30 ° C. However, in the night period, it was verified an 

average temperature between 27 ° C and 27.7 ° C, which represents a current gain 

between 524,5 A (VN) and 546 A (IN) in relation to the declared value for the official 

project. Thus, it was concluded that after a statistical survey of the average maximum 

daily temperatures and the influence of the wind and solar radiation found, there was 

a real gain of the line transmission compared to the deterministic method in the order 

of 35.13% (day) and 64% (overnight). 

 

 

 
Key words:  Transmission line. Ampacity. Methodologies. Seasonality 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Anualmente o consumo de energia elétrica aumenta consideravelmente em 

função das demandas impostas, sendo consequência do desenvolvimento de um 

país, consistindo este um importante indicador de crescimento.  

Segundo Matzenbacher (2015), para atender a demanda crescente do 

consumo de energia de um país, é necessário elevar a produção de energia de 

diferentes formas. Contudo, não basta atender à geração de energia sem a entrega 

da mesma aos seus consumidores; de modo que as linhas de transmissão e de 

distribuição desempenham este papel, constituindo o sistema de energia elétrica que 

requer investimentos que promovam o aprimoramento da qualidade de serviço a 

partir da diminuição de custos ao consumidor.  

A linha de transmissão (LT) de energia elétrica consiste, então, em fios 

condutores em suspensão por meio de torres metálicas ou de concreto, que 

transportam energia elétrica de um ponto transmissor até um terminal receptor, por 

meio de longas distâncias, cuja capacidade de corrente é submetida a influência de 

fatores como temperatura e distância mínima do cabo condutor em relação ao solo 

(ABRADEE, 2016; ONS, 2016).  

Para otimizar o transporte de energia elétrica, confecciona-se, portanto, o 

projeto da LT conforme normas específicas. Anjos (2013) destaca que determinar a 

capacidade real de transporte de energia por meio de linhas de transmissão aérea 

tem sido desafiador para os planejadores e os projetistas responsáveis pelo 

desenvolvimento dos sistemas de transmissão em função da dependência de 

inúmeras grandezas casuais de difícil verificação, relacionadas ao meio ambiente e 

aos fatores climáticos que são extremamente difusos e difíceis de serem estimados 

em função da extensão da linha de transmissão.  

Nogueira et al. (2001) explicam que é necessário ser conservador durante o 

projeto ao realizar a estimativa do carregamento, evitando-se expor ao risco a 

segurança e a continuidade dos serviços de transmissão de energia; pois, uma LT 

possivelmente sobrecarregada pode ter como consequência, por alguns momentos, 

mudanças desnecessárias relacionadas ao despacho dos geradores e em outros 

controles do sistema.  
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Diante disso, projetos de linhas de transmissão seguem a NBR 5422 em 

vigor, seguindo a orientação do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), por 

meio da metodologia determinística, isto é, cálculos visando à capacidade de 

projetos de linhas de transmissão por meio de modelos de equilíbrio térmico para 

determinar a temperatura do cabo condutor, tendo como base as condições 

meteorológicas demonstradas por elementos estatísticos definidos como críticos, 

com reduzida probabilidade de ocorrer, e, consequentemente, projetada para uma 

baixa probabilidade de ser superada, com o auxilio da troca de calor com o meio 

ambiente (ONS, 2016). 

Mais especificamente, o ONS (2016) explica que a Comissão de Estudos do 

COBEI CE-3:11.1, que revisa a norma ABNT NBR 5422/1985 – Projeto de Linhas 

Aéreas de Transmissão de Energia Elétrica (anos 1990), prescreveu que a 

capacidade operacional da LT é determinada, fundamentalmente, pela metodologia 

determinística e, existe a proposta de enfoque estatístico voltado ao cálculo da 

capacidade de linha de transmissão que traz os conceitos de risco térmico e 

capacidades sazonais para os períodos do verão via (VD) e verão noite (VN), e 

inverno dia (ID) e inverno (IN).  

Pena et al. (2013) destaca o fato de que a capacidade operacional de uma LT 

tem sido calculada pela metodologia determinística utilizando-se de variáveis 

climáticas como: temperatura ambiente, radiação solar, direção e velocidade do 

vento. Estes são selecionados conforme parâmetro conservador, isto é, a partir de 

valores extremos, como os de um dia quente de verão, no qual serve de parâmetro 

para os demais dias e noites das estações do ano. Quanto aos dados sobre o cabo 

condutor utilizado, considera-se o limite térmico voltada à linha de transmissão 

projetada, constante de emissividade térmica e o coeficiente de absorção solar dos 

condutores, estabelecidos conforme a norma ABNT NBR 5422 - Projeto de Linhas 

Aéreas de Transmissão de Energia Elétrica: Procedimento (ABNT, 1985).   

 Evidencia-se que entre as variáveis climáticas mencionadas, a velocidade do 

vento é um fator importante a se levar em consideração em um projeto, uma vez 

que, influencia no processo de troca de calor entre os condutores da LT e o meio 

ambiente; mas que em virtude da ausência de dados consideráveis sobre esta 

variável, a mesma não é considerada no método determinístico, que tem como priori 

o conservadorismo ao considerar valores críticos relacionados a temperatura para 

realização do cálculo que determina o potencial da capacidade de transmissão do 
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setor elétrico brasileiro, o que leva os agentes a terem uma perda de receita por não 

utilizarem métodos estatísticos que podem inferir que a potência nas linhas de 

transmissão pode ser maior do que a que está  sendo determinada no planejamento 

atualmente utilizado, resultando em um maior ganho. 

Em seguida, ainda no que tange projetos de linhas aéreas de transmissão de 

energia elétrica, foi proposto através da Resolução normativa - REN nº 191 (ANEEL, 

2005a) da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que o ONS estipulasse 

capacidades sazonais operacionais com curta e longa duração das linhas de 

transmissão, conforme a proposta em processo de análise na CE-3:11.1, ou seja, 

fazer uso do conceito risco térmico e ampliar a base de dados meteorológicos por 

simulação quando esta não puder ser obtida em pontos representativos do território 

brasileiro por não existir.  

Todavia, em decorrência da constatação da falta de dados suficientes sobre o 

vento para proporcionar uma margem de segurança, não foi normatizado ainda o 

conceito de risco térmico, uma vez que, a revisão da norma ABNT NBR 5422 não foi 

emitida (ONS, 2016). 

Sendo ainda utilizado o método determinístico conservador, que se baseia na 

temperatura máxima de um dado dia de verão como padrão para estabelecer o 

limite térmico suportado pela linha de transmissão, desconsiderando as demais 

variáveis obtidas de acordo com os aspectos climatológicos pertinentes aos 

dias/noites e em especial a influência dos ventos por conta da ausência de dados 

confiáveis, tem-se como resultado uma possível perda de ganho na capacidade de 

transmissão de potência de uma LT. 

Desta forma, vale mencionar que nos últimos anos houve um crescimento de 

usinas eólicas no território brasileiro. Consequentemente, isso fez com que fosse 

fornecido bastante dados para a confecção de mapas dos ventos, tornando possível 

no presente momento, um maior embasamento para os cálculos no que diz respeito 

à determinação das capacidades operativas das linhas de transmissão ainda que de 

forma sazonal.  

Destarte, por tudo o que fora mencionado na presente pesquisa a respeito 

dos fatores ambientais e climáticos, assim como as características dos cabos 

condutores considerados nos projetos de linhas de transmissão, não se pode ignorar 

a forte influência do vento sob a troca de calor destas e o meio ambiente, entende-

se que mesmo com uma corrente elétrica constante, a temperatura do condutor 
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sofre alterações no decorrer do tempo, não permanecendo a mesma. Portanto, 

conforme ocorre uma variação climática, novas capacidades de transmissão de 

corrente por meio da LT são estabelecidas.  

 Neste contexto, o objetivo geral deste trabalho é determinar um possível 

ganho associado à transmissão de energia elétrica diante da sazonalidade climática 

por meio de análises comparativas de dados climatológicos estimados e calculados 

através dos métodos determinístico (emprego das condições meteorológicas mais 

desfavoráveis) e estatístico (considerados períodos sazonais, mais adequados as 

condições locais), tendo como fundamento dados referentes à velocidade do vento e 

temperatura ambiente. 

 

1.1 Objetivos 
 

1.1.1 Objetivo geral 
 

 O presente trabalho tem como objetivo analisar a sazonalidade climática por 

meio da comparação de dados climatológicos estimados e calculados para 

verificação da eficácia dos métodos determinístico e estatístico, fundamentadas em 

dados referentes à velocidade do vento, radiação solar e temperatura ambiente, 

para verificar um possível ganho na potência, associado à transmissão de energia 

elétrica. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 
 

 Para cumprir com o objetivo geral, a presente pesquisa tem como objetivos 

específicos: 

i) Calcular um possível ganho na capacidade de transmissão de potência de 

uma LT, responsável pelo escoamento de potência eólica na região 

sudoeste da Bahia e influenciada pela variação das temperaturas sazonais 

e pelos ventos da região;  

ii) Calcular e comparar a ampacidade da LT através das variações 

climatológicas consideradas nos métodos determinístico e estatístico; 
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iii) Mostrar que algumas limitações de potência aplicadas em linhas de 

transmissão são conservadoras ao se considerar os dados sazonais de 

temperatura do meio;  

iv) Verificar o possível ganho na remuneração de linhas de transmissão 

diante da mudança da capacidade operativa de transporte de corrente 

elétrica. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 O setor elétrico no Brasil 

 

De acordo com a Cubi Energia (2017), atualmente, o setor elétrico brasileiro é 

regulamentado pela Agência Nacional Elétrica (ANEEL) e encontra-se organizado 

em três grandes grupos: geração, transmissão e distribuição. Os investidores que 

operam nestes três grupos atuam através de concessões ou autorizações para 

trabalhar durante um tempo determinado. 

Tudo se inicia nas unidades geradoras. No Brasil, segundo a Nota Técnica 

Dea 22/12 (2012), 63% da matriz energética brasileira advém das hidrelétricas, 

gerando aproximadamente 70% de todo o consumo no Brasil. A estimativa até 2022 

é que pelo menos 50% de toda energia consumida no país ainda seja de origem 

hídrica. Apesar disso, fontes energéticas como a energia eólica vêm se destacando - 

com potencial estimado de 143 gigawatts (GW), especialmente nos litorais das 

regiões norte e nordeste, no vale do Rio São Francisco, Sudeste do Paraná e no 

litoral do Rio Grande do Sul, em função do grande potencial em volume de ventos, 

sendo duas vezes maior que a média mundial, além da baixa oscilação da 

velocidade, garantindo uma maior previsão de geração elétrica (ANEEL, 2002).  

Depois de deixar a usina, independentemente do tipo da fonte geradora, a 

energia elétrica trafega pela rede de transmissão, que, no Brasil, supera os 100.000 

km de extensão, o equivalente a mais de duas vezes a circunferência da Terra. 

(CERFOX, 2017). 

Já as distribuidoras de energia, fazem a ponte entre a indústria de energia e a 

sociedade. Estas recebem das companhias de transmissão grande parte do 

fornecimento direcionado ao provimento no Brasil. Outro elo da cadeia são os 

comercializadores de eletricidade, que não possuem sistemas elétricos, entretanto 

têm a permissão para atuar excepcionalmente no mercado livre, comercializando ou 

comprando energia elétrica (CERFOX, 2017). 

Com isso, o modelo do setor elétrico atual no país visa assegurar o eficaz 

fornecimento para o mercado e a ampliação permanente das atividades próprias do 

setor (geração, transmissão e distribuição), atendendo à segurança, universalização 
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do acesso e da utilização dos serviços e à modicidade tarifária, em curto e a longo 

prazo (ABRADEE, 2016).  

É valido destacar que toda a rede de produção e transmissão das distintas 

regiões está conectada e recebe a denominação de Sistema Interligado Nacional 

(SIN), atendendo a 98% do consumo de eletricidade nacional. (TERRA, 2012). Logo, 

para que haja a coordenação de todo o sistema elétrico brasileiro, bem como para 

que seja garantida a segurança e um reduzido custo, é fundamental o desempenho 

do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Esta instituição é responsável pelo 

estoque de água das usinas hidrelétricas e prediz as vazões nos rios, como também, 

utiliza as fontes de geração térmica, nuclear ou eólica para que seja realizado o 

atendimento das demandas de consumo. 

Ressalta-se que compete ao ONS operar no sentido de que a rede de 

transmissão de energia chegue aos consumidores, bem como, trabalhar para que 

blecautes sejam evitados, além de interferir caso alguma falha ocorra.  

Vale ressaltar que o ONS busca sempre a possibilidade de ampliar a rede 

básica e aprimorá-la por meio de avaliações periódicas que objetivam sempre atingir 

uma maior abrangência, monitorando toda sua infraestrutura física, assim como a 

administração dos serviços. (ANJOS, 2013, p. 11).  

O órgão que regula o ONS é a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL). Foi originado em 1997 e é uma autarquia associada ao Ministério de 

Minas e Energia (MME). O MME tem importância estratégica na administração do 

setor elétrico. Suas ações diretas nesta área são coordenadas pelo Conselho 

Nacional de Política Energética (CNPE) e pelo Comitê de Monitoramento do Setor 

Elétrico (CMSE). Outras entidades muito relevantes para o mercado energético são 

a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e a Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE).  

A CCEE visa à viabilização da comercialização de energia elétrica no SIN, 

gerindo os contratos de compra e venda de eletricidade, sua contabilização e 

liquidação. A EPE objetiva a prestação de serviços na esfera de análises e 

pesquisas destinadas a dar subsídio ao planejamento do setor elétrico, tais como 

energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes 

energéticas renováveis e eficiência energética, entre outros (ANJOS, 2013).  
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2.2 História e caracterização do Sistema Elétrico N acional 

 

A década de 1990 mostrou-se um momento importante para o setor elétrico 

brasileiro, pois, assim como acontecera com diversos países latino-americanos, o 

Brasil passou por uma importante reforma neste setor com o intuito de realizar a 

desverticalização do setor nos processos de geração, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia. Essa nova configuração tinha o objetivo de incentivar a 

concorrência, através dos setores geração e comercialização, por serem 

competitivos; enquanto que a transmissão e a distribuição, monopólios naturais, 

eram reguladas pelo Estado (CPFL ENERGIA, 2014).   

De acordo com Franco (2016), este processo promoveu a privatização de 

várias empresas, assim como, em 1996, a criação da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), ligada diretamente ao Ministério de Minas e Energia (MME) com a 

função de fiscalizar e regulamentar as diversas etapas da indústria elétrica. Dois 

anos mais tarde, em 1998, criou-se o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), 

com a função de atuar na gerência e controle do despacho de geração.  

Conforme a CPFL Energia (2014), esta década para o setor elétrico brasileiro 

foi marcada pela dicotomia criada por uma maior demanda elétrica e o aumento da 

capacidade instalada, decorrente de problemas como o atraso de obras, carência de 

novos projetos que ofertassem mais energia e a falta de investimentos públicos e 

privados em geração.  

O problema se agravou com a crise hidrográfica de 2001, que ocasionou o 

baixo nível dos reservatórios, assim como a inadimplência do mercado atacadista, 

que se potencializava, e um elevado risco de déficit, resultando no racionamento 

energético por oito meses nas regiões sudeste, centro-oeste, norte e nordeste do 

país, ficando de fora a região sul que possuía bons níveis de água em seus 

reservatórios e investimento no setor. Com o fim do racionamento, no final do ano de 

2003, promoveram-se novas regras para o modelo de comercialização de energia: o 

Novo Modelo do Setor Elétrico (NMSE).   

Conforme a ANELL (2002), a maior parte do sistema elétrico brasileiro advém 

da energia hidráulica que se distribui, potencialmente, em locais distantes dos 

grandes centros consumidores. Outros três fatores importantes são a extensão 
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territorial, as variações climáticas e hidrográficas que acabam ocasionando 

excedentes de produção hidrelétricas em algumas regiões e períodos do ano, 

tornando imprescindível a interligação do sistema e a transmissão de grande 

quantidade de energia para atender a necessidade elétrica do país. 

Deste modo, conforme o ONS (2017, p.1) o sistema interligado nacional de 

produção e transmissão de energia elétrica é “um sistema hidro-termo-eólico de 

grande porte, com predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos 

proprietários”, sendo “constituído por quatro subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-

Oeste, Nordeste e a maior parte da região Norte”. 

O sistema interligado nacional de produção e transmissão de energia elétrica 

tem como objetivo distribuir a energia gerada por todo o território, através de 

ligações estabelecidas entre as usinas geradoras e as subestações de distribuição, 

tornando eficiente, em relação ao tempo e economia, a geração de energia, além de 

suprir o déficit de energia de uma dada região, por meio de compensação, 

utilizando-se do excesso gerado por outra região geradora (ANEEL, 2002).  

A malha de transmissão que viabiliza a interconexão dos sistemas elétricos 

promove a transferência de energia entre subsistemas, viabilizando a obtenção de 

ganhos de energia, explorando os diferentes regimes hidrológicos das bacias, 

tornando possível atender ao mercado com segurança e economia a partir da 

ligação dos recursos estabelecidos com a geração e transmissão (ONS, 2017). 

Atualmente, a capacidade instalada de geração do SIN, conforme apresenta a 

Figura 1, é constituída por usinas hidrelétricas, localizadas em 16 bacias 

hidrográficas, distribuídas pelas cinco regiões. Além disto, a crescente instalação de 

usinas eólicas potencializou um crescimento importante desta geração de energia 

que tem contribuído para atender ao mercado.  

As usinas térmicas, geralmente localizadas próximas aos centros de carga, 

contribuem de modo relevante e estratégico, promovendo uma maior segurança ao 

sistema, relacionada as condições hidrológicas de modo a possibilitar a gestão do 

armazenamento de água nos reservatórios, viabilizando o atendimento futuro. 

  



 

Figura 

 

 

2.2.1 Linhas de transmissão
 

É considerada como linha de transmissão o conjunto de condutores, 

isoladores, estruturas e acessórios empregados

entre as subestações e que trabalham com tensões iguais ou superiores a 69 kV 

(sessenta e nove kilovolts

utilizado para transmitir energia eletromagnética (DURAN, 2016).

 

Figura 1 - Sistema de Transmissão Nacional. 

Fonte: ONS, 2017. 

Linhas de transmissão 

É considerada como linha de transmissão o conjunto de condutores, 

estruturas e acessórios empregados para o transporte da energia elétrica 

entre as subestações e que trabalham com tensões iguais ou superiores a 69 kV 

(sessenta e nove kilovolts). Pode também ser conceituada como um 

utilizado para transmitir energia eletromagnética (DURAN, 2016).
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É considerada como linha de transmissão o conjunto de condutores, 

para o transporte da energia elétrica 

entre as subestações e que trabalham com tensões iguais ou superiores a 69 kV 

). Pode também ser conceituada como um sistema 

utilizado para transmitir energia eletromagnética (DURAN, 2016). 
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É de grande valia mencionar que esta transmissão não é irradiada e sim 

conduzida por uma fonte geradora para uma carga consumidora, podendo ser uma 

guia de onda, um cabo coaxial ou fios paralelos ou torcidos (DURAN, 2016).  

Ainda hoje, e como mencionado em seções anteriores, é um grande desafio 

determinar a real capacidade de transporte de energia em Linhas de Transmissão 

Aéreas (LTA), haja vista que essa determinação vai depender de diferentes 

grandezas aleatórias e de complexa aferição, a exemplo dos parâmetros ambientais 

e climáticos que são caracterizados pela alta dispersão e difícil previsibilidade por 

conta da extensão da LT (ANJOS, 2013). 

Deste modo, o carregamento necessita ser analisado com certo grau de 

conservadorismo. Esse requisito de projeto diminui, por um lado, o risco de 

comprometer a segurança e a continuação dos serviços de transmissão de energia e 

por outro, admite uma operação sobredimensionada (NOGUEIRA et al., 2001).  

Sendo assim, uma LT claramente sobrecarregada poderia originar, em alguns 

momentos, uma modificação desnecessária no despacho dos geradores e nos 

demais controles do sistema (BRALKEMMAN; ANDERS, 2001). Destaca-se que a 

implantação das LTA é realizada apenas com a preocupação de realizar a escolha 

excelente dos condutores (ANJOS, 2013).  

É válido salientar que a engenharia de controle e monitoramento da 

capacidade de transmissão das LTA vem se desenvolvendo por meio do emprego 

de tecnologias de sensoriamento remoto, que visam medir a modificação de estado 

dos condutores aéreos em tempo real. Destacando-se que a mudança de estado vai 

ter influência nas variações de temperatura e na altura do condutor ao solo, 

contribuindo de forma direta para a capacidade de transmissão dessas instalações 

(NASCIMENTO; CASTRO, 2008).  

A partir do monitoramento das condições dinâmicas dos condutores existe a 

possibilidade de realizar a operação do sistema com informações precisas. A 

capacidade térmica do condutor é determinada na etapa do projeto eletromecânico 

da LTA para uma dada corrente elétrica (I), que está associada a uma determinada 

condição climatológica (NASCIMENTO; CASTRO, 2008).  
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2.2.2 Cabos Condutores 

 

Os elementos basilares de uma LT são os condutores de fase, cabos para-

raios ou cabos de guarda, estrutura e isoladores. O desenvolvimento técnico dos 

condutores para LT mostra que inicialmente, por volta de 1880, os condutores 

utilizados para a transmissão de energia eram de cobre.  

O cobre, por possuir elevado peso, exigia que os vãos da LT fossem curtos, 

tornando-as mais caras. Por este motivo, aos poucos, esse metal foi sendo 

substituído pelo alumínio, o que ocorreu no fim do século XIX. A partir daí as 

primeiras LT constituídas de alumínio para transmissão de energia surgiram na 

Califórnia em 1895.  

Os condutores utilizados em LT são compostos por cabos, originados através 

do encordoamento de fiação metálica. São enrolados sobre um fio de seção 

transversal, em fios que os envolvem, formando uma, duas ou mais camadas (DEE-

UFRJ, 2015). 

Os fios que constituem um cabo condutor geralmente são todos do mesmo 

diâmetro, mas existem também aqueles que são de diâmetros distintos e que podem 

ser também de materiais diferentes desde que sejam eletroliticamente 

compatibilizados entre si.  

A relação entre o número de camadas e a quantidade de fios, para cabos 

formados por fios cilíndricos de mesmo diâmetro, é apresentada pela Equação 01 a 

seguir, sendo � o número total de fios e � o número de camadas ou capas.  

 

� = 3�� + 3� + 1                                                     (01) 
 

Como exemplo de condutor, na (Figura 2), apresenta: 1 camada, 7 fios; 2 

camadas, 19 fios; 3 camadas, 37 fios; 4 camadas, 61 fios, e assim sucessivamente. 
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Figura 2  - Diâmetro nominal de um cabo com 3 camadas (37 fios). 

 
Fonte: Labegalini et al., 1992. 

 

 

É válido destacar que a primeira linha aérea a usar um condutor com a 

formação de sete fios de alumínio foi inserida em Connecticut em 1899, operando 

por mais de 50 anos. Após esta instalação, a utilização dos condutores de alumínio 

aumentou ininterruptamente, tornando-se praticamente o único material usado 

atualmente (GIUDICE FILHO, 2005). 

Desde que foi introduzido o condutor de alumínio composto no ano de 1895, 

passou a ser observado que o mesmo possuía uma maior razão entre tensão 

mecânica e peso, o que era uma vantagem quando comparado ao alumínio puro. 

Assim, um condutor composto constituído de alumínio e aço passou a ser 

empregado em 1907. O mencionado condutor combinava o pequeno peso e alta 

capacidade de condução de corrente do alumínio com a força mecânica maior do 

núcleo de aço coberto de zinco. Desta forma, esses condutores foram denominados 

de Aluminium Conductor Steel Reinforced (ACSR), sendo usados nas Linhas de 

Transmissão da Alemanha desde 1920 (SANTOS, 2012).  

Portanto, a boa condutividade desses condutores agregada à razão tensão 

mecânica e peso e seu facilitado manuseio, foram quase que unicamente utilizados 

em total aplicabilidade nos projetos das LT durante a primeira metade do século XX. 

Após a realização de alguns experimentos no ano de 1921, um novo condutor de 

liga de alumínio com magnésio foi introduzido durante a década de 1930 (GIUDICE 

FILHO, 2005).  

Ressalta-se que condutores com somente um tipo de metal foram 

desenvolvidos e experimentados, sendo que esses condutores possuíam as 

mesmas propriedades mecânicas e elétricas dos condutores ACSR, diminuindo o 

peso, bem como, promovendo o melhoramento da performance para corrosão. 
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Esses condutores, todo de liga de alumínio, foram denominados de All Aluminium 

Alloy Conductor (AAAC) e os condutores compostos, Aluminium Alloy Conductor 

Steel Reinforced (AACSR), no qual associando esse material com núcleos de aço, 

eram considerados variações dos condutores ACSR.  

Contudo, a aplicabilidade deste tipo de condutor não obteve a mesma 

aceitação em muitas nações, limitando-se a algumas aplicações especiais por conta 

de um comportamento relacionado a vibração não esperada. Ao longo dos anos, 

porém, houve uma tendência ampla no que diz respeito ao uso dos cabos AAAC 

quando confrontados aos ACSR e até mesmo sob os condutores AACSR, sendo 

categórica a sua aplicação.  

Até então, o que se verifica é que novações no projeto dos condutores tem 

surgido com frequência no mercado seguindo a tendência das modificações 

recomendadas pela indústria de eletricidade.  

Os condutores de fase de uma LTA, por sua vez, são condutores nús, i.e, 

sem isolação. Esses cabos geralmente são de alumínio, liga alumínio-aço, e 

alumínio com alma de aço; sendo que a razão da opção pelo alumínio se dá devido 

ao seu valor financeiro.  

Em sistemas de cabos subterrâneos, comumente são utilizados o 

cobre. Todavia, os cabos aéreos são submetidos a maiores forças mecânicas, 

sendo essencial um cuidado maior no que concerne a sua carga mecânica de 

ruptura (DEE-UFRJ, 2015). 

Em resumo, conforme DEE-UFRJ (2015), os cabos mais empregados em 

projetos de linhas de transmissão são: 

 

• AAC  (“all aluminum conductor”): Este cabo é constituído de muitos fios de 

alumínio encordoados.  

• AAAC  (“all aluminum alloy conductor”): Mesmo princípio dos cabos AAC, 

entretanto, são usadas ligas de alumínio de elevada resistência. É o cabo 

com menor relação peso/carga de ruptura e menores flechas, porém é o de 

maior resistência elétrica entre os aqui mencionados.  

• ACSR (“aluminum conductor steel-reiforced”): É também conhecido por cabos 

CAA. Constituído por camadas concêntricas de fios de alumínio encordoados 

sobre uma alma de aço, que pode ser um único fio ou muitos fios 

encordoados. 
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• ACAR  (“aluminum conductor, aluminum alloy-reinforced”): Sua constituição é 

igual a dos cabos do tipo ACSR, todavia ao invés do emprego da alma com 

cabos de aço, usa-se alma com fiação de alumínio de grande resistência 

mecânica. Deste modo, a sua relação peso/carga de ruptura fica rapidamente 

mais elevada do que a do cabo ACSR.  

 

No Brasil, geralmente todas as Linhas de Transmissão de alta e extra alta 

tensão (acima de 230 kV) usam os cabos condutores do tipo CAA ou denominado 

também de ACSR. A relação entre o número de fios de alumínio e de fios de aço 

origina a formação do cabo. Dependendo do caso, esta composição culmina em 

melhor peso/carga de ruptura para o projeto da linha de transmissão.  

No caso dos cabos condutores ACSR (apresentado na Figura 3), estes 

possuem alma de aço com a finalidade de proporcionar maior resistência mecânica 

ao cabo. Por conta do efeito pelicular e a diferença de condutividade, a corrente 

elétrica circulará somente pelo condutor de alumínio (DEE-UFRJ, 2015).  

As correntes elétricas, ao percorrerem os cabos condutores nas LTA, 

provocam perdas de energia, como implicação do efeito joule. Essa energia se 

manifesta através da geração de calor, pelo aquecimento do cabo, que será tanto 

maior quanto maior for a densidade de corrente elétrica nos cabos. 
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Figura 3  - Composição de cabos CAA. 

 
Fonte: LABEGALINI et al., 1992. 

 

 

É possível identificar para cada LT uma densidade de corrente que não 

resulte nas menores perdas e sim num valor considerado mais econômico. Para 

essa corrente, especifica-se as áreas das secções transversais dos cabos 

condutores, de acordo com o que estabeleceu a lei de Kelvin (1881 apud 

LABEGALINNI et al., 1992, p. 33): 

 

A área de secção mais econômica de um condutor para a 
transmissão de energia será encontrada comparando-se o valor das 
perdas anuais de energia em cada condutor visado com a parcela 
anual de custo do investimento a ser feito na aquisição de 
condutores correspondentes. A solução mais econômica é aquela 
para a qual as duas parcelas de custos são iguais.  

 

Diante dessa premissa, o problema está simplificado em demasia, haja vista 

que, a comparação necessitaria envolver outros custos além daquele dos 
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condutores, como estruturas, isolamentos, compensações, entre outros 

(LABEGALINNI et al., 2005). 

De modo geral, a escolha correta do cabo condutor é muito abrangente, pois, 

envolve alguns aspectos econômico/financeiros, efeito Coroa e nas perdas. A 

escolha do  cabo tem impacto direto na seleção da torre e, por conseguinte, na 

isolação utilizada e nos esforços mecânicos que envolvem um projeto da LT, sendo 

fundamental averiguar as condições de temperatura ambiente, temperatura máxima 

do condutor, pressão barométrica no local onde se encontra a LT, velocidade do 

vento, emissividade e absorção solar, que são parâmetros que possuem influência 

na escolha do cabo condutor.   

Ainda se destaca que a norma que trata acerca dos cabos condutores no 

Brasil é a ABNT NBR 7271.  A escala American Wire Gage (AWG), inicialmente 

constituiu o tamanho unificado dos condutores, ordenando em ordem decrescente 

de diâmetro, conservando uma relação constante entre os diâmetros de dois 

tamanhos sucessivos e que para operação segura em regime permanente, são 

fixados entre 70 e 85°C, a temperatura dos cabos em curta duração operar com 

100°C para longa duração. (MATZENBACHER, 2015).  

A ABNT também adotou a unidade utilizada para definição da seção 

transversal dos cabos que é o CM (Circular Mil), que corresponde à área de um 

círculo cujo diâmetro é um milésimo de polegada, isto é, representado por 

0,506707*10-3 [mm2]. Os cabos condutores com designação 0000 possui uma seção 

transversal de 211600 CM ou 211, 6 kCM e o cabo nº 36, possui seção de 25 CM 

(MATZENBACHER, 2015). 

 

2.3 Sazonalidade climática: impactos das condições meteorológicas 

 

O sistema elétrico brasileiro, em maior parte, é estruturado em fontes de 

energia renováveis, o que se configura em um grande privilégio; todavia, é 

dependente da sazonalidade climática, o que lhe traz fortes incertezas, requerendo-

lhe planejamento e gestão estratégica nas decisões tomadas a curto, médio e em 

longo prazo (FAGUNDES, 2011). 

Segundo Mendes (2012), no Brasil, há uma variação sazonal em que as 

estações climáticas durante o ano se modificam de modo previsível conforme o 
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ambiente, variando entre primavera, verão, outono e inverno, ou estações de seca 

ou de chuva ou ainda podem se manter constantes.  

No que diz respeito ao setor elétrico, as mudanças de temperatura podem 

provocar alterações quanto ao nível, tempo e distribuição geográfica da demanda 

por energia. Geralmente, quanto maior a temperatura, maior é a procura por 

eletricidade para promover o resfriamento; outro efeito diz respeito à eficiência e, 

consequentemente, à confiabilidade no fornecimento de energia. Assim, como a 

elevação do nível do mar, tempestades e outros fenômenos do clima, podem 

ocasionar danos às infraestruturas elétricas, comprometendo ou interrompendo o 

potencial de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica (DOE, 2013 

apud HUBACK et al., 2016). 

Conforme menciona Ward (2013),  a confiabilidade, a operação e a resiliência 

de toda a infraestrutura que compõe o sistema elétrico pode ser impactado pelos 

fenômenos climáticos em algumas situações como: elevação da perda energética 

em decorrência de altas temperaturas e ondas de calor que restringem a 

competência das linhas de transmissão quanto à transferência de energia; as 

chuvas e as inundações que não comprometem as linhas de transmissão, mas 

podem causar danos aos equipamentos da subestação; as usinas termoelétricas 

acabam sendo afetadas pela elevação da temperatura ambiente que causa a 

diminuição da eficiência da conversão térmica; alterações dos padrões de 

precipitação que comprometem a geração de energia elétrica; e a intensidade e 

maior frequência do período de estiagem compromete a disponibilidade de água, 

importante para o resfriamento nas usinas térmicas e nucleares. 

Quando se trata da ampacidade - carga máxima de corrente que um cabo 

pode carregar - de acordo com Consentino et al. (2007), sua definição, na maioria 

das linhas de transmissão brasileiras, é realizada por metodologia determinística, em 

que se tem como parâmetro apenas um valor para todo o ano e toda LT, não 

levando em consideração as diferentes estações e nem as diversas características 

topográficas do terreno e as variações metrológicas de cada região. Existem, na 

realidade, uma diversidade de riscos em cada estação e período do dia, sendo 

potencializado no verão dia (VD) o maior risco e menor risco no inverno noite (IN). A 

resolução de ampacidade sazonais por meio de métodos estatísticos proporciona 

uma uniformização desses riscos.  
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Neste contexto, o conhecimento prévio dos fenômenos climáticos é de 

extrema importância para que se possa planejar e projetar as linhas de transmissão, 

garantindo a eficiência de sua operação e manutenção, preservando-se a sua 

confiabilidade; isso porque a temperatura superficial dos condutores funciona como 

critério que irá determinar a capacidade de transportar energia por uma LT, 

impactando nos aspectos elétricos, mecânicos e metalúrgicos dos componentes do 

condutor e na diminuição das distâncias entre partes vivas e aterradas (DAVIDSON; 

DONOHO, 1969; SCHURING; FRICK, 1930 apud MOREIRA, 2006).  

Assim, a LT é resultado do intercâmbio do condutor e das especificidades 

elétricas do sistema de transmissão com o meio ambiente, que lhe proporciona 

condições climáticas casuais em toda a extensão por onde a LT percorre, de modo 

que determinar seu valor em tempo real e prever sua variação máxima em dias e 

horas favorece a afirmação e a conservação da confiabilidade do sistema no que diz 

respeito ao seu planejamento, projeto, operação e manutenção das linhas de 

trasnmissão (BLACK; BYRD, 1983; WONG et al., 1982; DOMINGUES, 2002 apud 

MOREIRA; 2006). 

Para se compreender melhor o impacto dos parâmetros meteorológicos é 

possível fazê-lo a partir da análise de sensibilidade da equação de balanço de 

energia para o condutor. 

Morgan (1991) realizou a classificação da influência desses parâmetros 

meteorológicos a partir da variabilidade da ampacidade e de outros parâmetros 

como umidade relativa do ar, índice de turbulência, pressão atmosférica, etc., mas 

os desconsiderou mesmo estando diretamente relacionados, em função da 

dificuldade de aferição e correlação.  

Todavia, o maior desafio para determinar a ampacidade sazonal consiste na 

ausência de dados meteorológicos concisos que viabilizem uma análise estatística 

consistente; mas que pode ser superado a partir da utilização do método de 

downscaling de dados meteorológicos (CONSENTINO et al., 2007).  

Pena et al., (2013) faz a mesma afirmativa e explica que são essenciais 

dados ou medições climatológicas para caracterizar o aspecto climático de uma 

dada região da extensão de uma LT, de modo que este processo requer 

informações de vários anos de variáveis como a temperatura ambiente, a radiação 

solar, a direção e a velocidade do vento. Para as regiões climáticas que não 

possuem monitoramento por meio das estações climáticas, são realizadas técnicas 
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que simulam os dados climatológicos para dar subsídios aos estudos para o cálculo 

de ampacidade estatística.  

De todo modo, os parâmetros meteorológicos mais importantes na 

ampacidade e que são utilizados para o balanceamento energético são: a 

temperatura do ar, a radiação solar, a velocidade e a direção do vento. 

 

2.3.1 Temperatura do ar 

 

Cunha (2010) reforça que o desempenho de uma LT é influenciado por 

fatores climáticos como: umidade, ação dos ventos e, conforme enfatiza a presente 

seção, a temperatura. Estes atuam indiretamente sobre outros indicadores que 

elevam a possibilidade de ocorrer desligamentos por flashover ou backflashover em 

uma LT.  

A elevação das temperaturas ocasiona o aumento da catenária ou flecha, 

(curva segundo a qual se estende, sob a influência do peso, um fio homogêneo, 

indefinidamente flexível, suspenso pelas duas extremidades a dois pontos fixos) dos 

condutores fase e dos para-raios, diminuindo as distâncias entre cabo e o solo. Ao 

mesmo tempo, esse processo altera a taxa de evaporação da umidade do solo, 

reduzindo-a, o que provoca o aumento do valor da resistividade, tendo como 

consequência a impedância impulsiva do aterramento (CUNHA, 2010). 

 

2.3.2 Radiação Solar 

 

A radiação solar é definida como a energia emitida pelo sol e transmitida sob 

a forma de radiação eletromagnética. Metade da energia é enviada como uma luz 

visível e a outra metade é emitida em infravermelho e ultravioleta. A radiação solar 

fornece para a atmosfera do planeta Terra anualmente em torno de 1,5 x 1018 kWh 

de energia e é responsável por toda a dinâmica da atmosfera terrestre, bem como 

pelas características climáticas, além de dar suporte a maior parte das cadeias 

tróficas (PETRIN, 2016).  

Referente às relações geométricas Sol-Terra, a radiação solar emitida no topo 

da atmosfera da Terra se modifica durante todo o decorrer do ano e isso ocorre 

devido ao movimento do globo terrestre ao redor do Sol que é inversamente 

proporcional à distância da Terra ao Sol ao quadrado.  
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O outro movimento que a Terra realiza é aquele que ela faz em torno de si 

mesma, que é responsável pela variação da Irradiância no decorrer do dia.  

Destaca-se que a dinâmica que ocorre entre a Terra e o Sol cria uma gama de 

relações que refletem na intensidade da radiação que chega em muitos pontos da 

superfície do globo. 

Trazendo a radiação solar para o escopo das linhas de transmissão, a mesma 

tem grande influência na temperatura do condutor. O valor a ser usado para a 

radiação solar incidente na altura das linhas de transmissão precisa ser adquirido 

preferencialmente através da medição, salientando que este valor engloba todas as 

possíveis correções, resultando em correção zero para a altitude da LT (ANEEL, 

2002).  

Para Morgan (1991, apud SAGAKAMI, 2010), a influência da radiação solar 

em linhas de transmissão é avaliada como moderada, sendo empregado valores 

entre 1000 e 1150 W/m² para radiação solar, que tem como base a radiação solar 

perpendicular ao condutor em dias de céu claro, no horário de meio dia. Conforme a 

International Council on Large Electric System (2006), nestas condições, a 

temperatura do condutor pode aumentar em aproximadamente 15ºC, dependendo 

das condições meteorológicas e dos coeficientes de emissividade e absortividade do 

condutor.  

Tais coeficientes de emissividade e absortividade são essenciais para a 

realização do cálculo de ampacidade, na medida em que agem de maneira direta 

nas perdas por irradiação e no ganho por aquecimento solar.  

Pesquisas mostram que o coeficiente de emissividade (ε) apresentam valores 

na faixa de 0,2 a 0,9 e o coeficiente de absortividade (αs) na faixa de 0,2 a 0,8, 

podendo elevar por conta das condições do tempo. Este acréscimo vai depender da 

poluição atmosférica existente tanto em áreas industriais ou rurais, bem como da 

tensão elétrica da operação envolvida. Quando não se tem acesso a alguns dados 

ou a essas informações, adota-se os valores de 0,5 para absortividade e 

emissividade ou 0,9 para absortividade e 0,7 para emissividade. Nascimento e 

Vasconcelos (2007) indicam valores de 0,5 tanto para a absortividade quanto para a 

emissividade e um estudo regional feito por Varela, Nogueira e Régis (2007) 

recomendam os valores de 0,78 para a absortividade e 0,77 para a emissividade, 

para a Região Nordeste brasileira (SAGAKAMI, 2010).  
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Menciona-se também que a radiação solar incidente, mesmo apresentando 

uma elevada variabilidade espacial a cada hora, na média, sua variabilidade 

espacial é reduzida e seus valores médios são aproximadamente entre 200 e 255 

W/m2. Com o seu desvio padrão pode variar entre 275 a 330 W/m2 que é mais 

elevado que a própria média, devido o ciclo realizado durante o dia (à noite a 

radiação é zero e ao meio dia pode chegar a 1200 W/m2). Vale destacar que na 

região de litoral a radiação solar média é um pouco menor que no interior pelo fato 

de no litoral haver maior umidade e nebulosidade (SAGAKAMI, 2010).  

Além disso, todo calor absorvido pela radiação solar vai depender totalmente 

da radiação que chega, como também, do coeficiente de absorção radiativo do cabo 

condutor. O seu desvio padrão vai variar entre 5,3 W/m2 e 6,3 W/m2, o que também 

é maior que a média devido à variabilidade diurna da radiação solar. Sua 

contribuição é pequena se confrontado com o termo relativo à convecção, entretanto 

pode ser expressivo em condições de vento calmo.  

A temperatura do condutor também varia linearmente com a radiação solar 

global com sua derivada constante e igual a 0,01º C/W.m2. Embora a radiação solar 

possa variar de 0 a 1368 W/m2 do dia para noite, a sua influência é moderada na 

temperatura do condutor, pois sua derivada é baixa e constante. Neste caso, uma 

variação de 0 a 1000 W/m2 de radiação causa um aumento de 12 a 13ºC na 

temperatura do condutor, para uma absortividade de 0,78. 

Para mais, é válido salientar que a Taxa de Ganho de Calor por Radiação 

Solar (Ps) vai depender da latitude geográfica, da hora do dia e do dia do ano; e, a 

definição do Coeficiente de Absorção (αs) - ou, como mencionado anteriormente, 

coeficiente de absortividade -, avalia a taxa na qual a energia radiante é absorvida, 

por unidade de área da superfície, sofrendo variação entre zero e um.  Sendo que 

esse coeficiente para o condutor de alumínio pode variar de acordo com os valores 

recomendados por Morgan (1982) que são apresentados na Tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1  - Valores para o coeficiente de absorção. 
Valores para o coeficiente de absorção 

Superfície lisa Encordoado 

Polida 0,13 – 0,33 Brilhosa 0,28 – 0,35 
Fosca 0,24 Oxidada    0,55 – 0,60 
Oxidada 0,43 – 65 Envelhecida Rural        0,38 – 0,48 
Envelhecida - Envelhecida Industrial   0,78 – 0,93 
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Fonte: Nascimento, 2007. 
 

 

2.3.3 Vento: velocidade e direção 
 

O vento é uma das variáveis meteorológicas mais importantes e, em torres de 

LT, o principal carregamento a ser ponderado na análise estrutural é determinado 

pelo vento, que age de maneira dinâmica no sistema (torres, cabos e cadeias de 

isoladores). Além disso, é de grande valia destacar que o vento é o parâmetro que 

mais tem influência na variação da temperatura dos cabos condutores, uma vez que, 

é por meio dele que há o resfriamento do cabo devido ao processo de transferência 

de calor por convecção que pode ocorrer de forma forçada, mista ou natural. 

Entretanto, segundo Sagakami (2010, p. 9), o vento é também a variável 

meteorológica mais difícil de se parametrizar por conta da sua natureza aleatória, 

sua variabilidade espacial e empuxo vertical.  

No Brasil, a ABNT apresenta diretrizes para a estimativa de forças devidas ao 

vento voltadas para o Projeto de Linhas Aéreas de Transmissão que é a NBR 5422 

(1985) que estabelece as condições necessárias para o projeto completo de LT’s de 

energia elétrica. Essa norma fornece os procedimentos específicos para o cálculo 

das cargas de vento que atuam em estruturas treliçadas, cadeias de isoladores e 

cabos condutores (ABNT, 1985).  

A ABNT NBR 5422 (1985) considera apenas as cargas de vento estáticas 

equivalentes, indicando que essas cargas não determinam forças de inércia 

expressivas no sistema. Com essa simplificação, a movimentação dos condutores é 

ignorada, considerando apenas as trações estáticas (CARVALHO, 2015).  

Mas, a caracterização de cabos suspensos sujeitos à ação do vento sobre as 

linhas de transmissão promove o movimento dos condutores que são caracterizados 

por oscilações complexas. Destaca-se inclusive que a energia relacionada ao 

processo pode desvanecer-se devido o atrito interno (atrito entre os fios), que pode 

ser também transferida para os grampos de fixação, para os amortecedores, 

elementos de suspensão ou suportes, espaçadores, transferida para cabos 

adjacentes, ou ainda voltar para o vento; lembrando que a taxa de dissipação de 

energia sugere que o movimento do condutor será eliminado, acelerado ou 

sustentado (SANTOS, 2012).  
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De acordo com Sachs (1978) e Carvalho (2015), as forças eólicas exercidas 

nos cabos são: forças de elevada frequência e reduzida amplitude, com excitação 

devida a vórtices; forças de baixa frequência e elevada amplitude determinadas por 

instabilidades do arrasto e da sustentação do cabo; oscilações 

verticais/horizontais/torsionais unidas em conjuntos de cabos e forças de arrasto 

estáticas e, em certos tipos de cabos, forças de sustentação.  

Para a NBR 6123, as forças estáticas do vento são estabelecias de acordo 

com a velocidade básica (V0) que é equivalente a uma rajada de 03 (três) segundos 

(valor é excedido, em média, uma vez em 50 anos), a 10 m acima do terreno, em 

ambiente aberto e plano. As velocidades básicas (V0) são fornecidas por meio de 

curvas de semelhante velocidade (isopletas). Esses subsídios foram processados 

estatisticamente, fundamentados em valores de velocidades máximas por ano 

medidas em torno de quarenta e nove cidades. Pondera-se ainda que o vento pode 

atuar em sentido horizontal e em qualquer direção.  

Ademais, também é importante considerar a Força global (Fg) do vento. Esta 

é contraída pela somatória vetorial de todas as forças que agem sobre uma 

edificação ou parte dela. Desta forma, existem duas formas de decompor a força 

global. Em uma delas, a força é decomposta nas componentes de acordo com as 

direções dos dois eixos coordenados Ox e Oy: Fx e Fy, em situações que haja 

escoamento bidimensional. No outro, a força global é decomposta em um 

componente na direção do vento e em outra perpendicular a esta direção, 

denominadas concomitantemente de força de arrasto (Fa) e força lateral (Fl) (SINGH, 

2009). 

Matematicamente, tem-se que a força de arrasto (Fa) pode ser encontrada 

por meio da Equação 02 (SINGH, 2009, p. 27). 

 

�	 = 
	 �  �  � �                                                     (02) 
 

Onde: 

Fa: Força de arrasto [adimensional] 

Ca: Coeficiente de arrasto; 

q: Pressão dinâmica [N/m²]; 

Ae: Área frontal efetiva (área da projeção ortogonal da estrutura ou elemento 

estrutural sobre um plano perpendicular à direção do vento) [m²]. 
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É válido mencionar que o primeiro problema que surge na prática é o de como 

definir a força correspondente através do perfil vertical de pressões dinâmicas. No 

que diz respeito às torres metálicas treliçadas, o cálculo das forças e do momento de 

tombamento é realizado levando em consideração um perfil contínuo, admitindo-se, 

uma edificação com área toda cheia sendo finalmente corrigida para estruturas 

treliçadas, ou seja, em função do índice de área exposta (BLESSMANN, 1990).  

 

2.4 Ampacidade com ênfase na temperatura 

 

A ampacidade é definida como a capacidade máxima de corrente elétrica nos 

condutores (FURTADO, 2008). Quando a corrente se eleva, a temperatura tende a 

aumentar e os condutores se alargam, elevando a flecha e minimizando a distância 

do centro do vão para o solo (esta extensão – entre vão e solo – deve ser tal para 

impedir que haja o contato com o solo ou com outros elementos, a exemplo de 

animais e pessoas). 

Essa distância é oriunda da ampliação térmica dos condutores devido à 

corrente elétrica associada à carga alimentada e às condições climáticas, como 

velocidade e direção do vento, temperatura ambiente e a radiação solar.  Salienta-se 

que em períodos de maior incidência de raios solares nos condutores, e por 

consequência, mais elevado ganho de calor por radiação, os ventos surgem com 

maior velocidade justamente por conta da fonte de calor que gerou os raios, fato 

este que faz com que a operação dos sistemas de transmissão possua maior 

segurança (ANJOS, 2013). Além disso, a elevação da temperatura nos condutores 

aumenta a resistência, alterando, assim, a própria corrente. O vento em contato com 

o condutor é considerado um aspecto bastante relevante no resfriamento, além da 

convecção. 

Destaca-se de forma eventual, que a LT pode operar em regime de 

emergência, com sobrecarga, o que é estabelecido em projeto, entretanto, não deve 

ser usado frequentemente, pois, os limites de operação normal e de emergência 

variam para cada sistema elétrico.  

Além de tudo, nota-se que, durante muito tempo, a ampacidade das linhas de 

transmissão foi deixada em segundo plano ou até rejeitada por muitas 

concessionárias devido a alguns fatores como: reduzida restrição ambiental na 
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época para a construção de novas linhas de transmissão; desconhecimento técnico 

sobre o tema ampacidade; escassez de informações climatológicas regionalizadas; 

a ampliação do sistema elétrico como suporte político do governo; deficiência de 

instrumentos computacionais e pouco estudo de campo (NASCIMENTO; 

VASCONCELOS, 2007). 

Contudo, com a elevada ampliação do consumo energético, o aparecimento 

de restrições ambientais (impedindo que houvesse a liberação de novos corredores 

de transmissão), a mudança no perfil de ocupação no entorno da linha, o alto 

investimento solicitado para indenização da servidão do terreno e para a edificação 

de novos sistemas de transmissão entre outros impedimentos, fez com que a 

temática acerca da ampacidade pudesse ser explorado de maneira mais profunda 

(ANJOS, 2013).  

Atualmente, muitos estudos em âmbito nacional e internacional vêm 

mostrando e debatendo procedimentos metodológicos de cálculo da ampacidade de 

LTA. Por isso, ao longo dos últimos anos, foram aparecendo metodologias e critérios 

para a realização do cálculo da ampacidade, onde, inicialmente, foi adotado, os 

métodos determinísticos, que usam condições ambientais pré-definidas, progredindo 

para a metodologia cujo ponto de vista se constitui no uso de dados tratados 

estatisticamente e, nos dias de hoje, esses métodos estão relacionados aos 

sistemas de monitoração em tempo real do estado térmico do condutor.  

Do ponto de vista técnico, deve-se considerar o efeito de temperaturas 

elevadas no comportamento mecânico dos condutores. É válido mencionar que para 

cada tipo de cabo há um valor limite superior de temperatura para operar em regime 

permanente sem que haja degradação de sua resistência mecânica acompanhada 

de elevações nas taxas de alongamentos permanentes. Por outro lado, 

temperaturas mais elevadas podem ser toleradas por um período curto de tempo, ou 

seja, intervalos pequenos em condições emergenciais (LABEGALINI et al., 1992). 

As temperaturas máximas dos cabos do tipo CA, CAA, CAL, para operar em 

segurança em regime permanente, são estabelecidos entre 70 a 85ºC, podendo em 

contingências curtas, operar em 100ºC. A ampacidade é fixada como a corrente 

permissível no cabo para que nas condições ambientais prefixadas não ultrapasse o 

valor máximo de temperatura estabelecido para regime permanente. Por isso, para 

sua determinação, é fundamental que sejam estabelecidos alguns parâmetros 

ambientais de referência como temperatura do ar, insolação e velocidade do vento.  
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A temperatura de operação dos condutores da LT geralmente é calculada, em 

regime permanente, usando a equação de equilíbrio conforme Equação 03 

(NASCIMENTO, 2007).  

 

�� + �� +  �� +  ��  =  �� +  ��  + ��                                         (03) 
 

Onde: 

PJ: Taxa de ganho de calor por efeito Joule por u.c.1 [W/m]; 

PM: Taxa de ganho de calor por/ efeito ferro-magnético por u.c. [W/m]; 

PS: Taxa de ganho de calor por radiação solar por u.c. [W/m]; 

PI: Taxa de ganho de calor por efeito corona por u.c. [W/m]; 

PR: Taxa de perda de calor por radiação por u.c. [W/m]; 

PC: Taxa de perda de calor por convecção por u.c. [W/m]; 

Pw: Taxa de perda de calor por evaporização por u.c. [W/m]; 

 

Observa-se através de literatura específica (LABEGALINI et al., 1992) que 

cerca de 13 fatores afetam a temperatura de um cabo de uma LT. Alguns são 

predominantes, já outros, sofrem influência quase sem significância. 

Um cabo vai atingir uma temperatura em regime permanente quando houver 

equilíbrio entre ganho e calor perdido pelo condutor. Um cabo ganha calor, 

sobretudo, pelo efeito Joule Qjoule [W/m], pela radiação solar Qsolar [W/m] e perde 

calor através de dois mecanismos conhecidos: irradiação qr [w/m] e por convecção 

qc [W/m]. Assim, a equação de equilíbrio é dada pela Equação 04. 

 

��. � + ����	� = �� +  ��                                                  (04) 
  

Da qual obtém-se a Equação 05 a seguir. Sendo r [ohm/km] a resistência do 

condutor à temperatura do equilíbrio. 

  

I = � !"# !$% &'()*"+ .,-.
/                                                      (05) 

 

                                                 
1 u.c. = unidade de comprimento. 
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Sendo r a resistência do cabo levando-se em consideração a variação da 

temperatura conforme Equação 5.a.  

 

r = r1. [1 + α 4� − 4,+]                                          (5.a) 

 

Onde: 

r1: resistência do cabo na temperatura de referência [Ω/km] (Anexo B); 

α: coeficiente de variação da resistência com a temperatura para uma 

determinada temperatura de referência [°C-1]; 

4�: Temperatura que se quer considerar [ºC]; 

4,: Temperatura de referência [ºC]. 

 

Lembrando as leis de transmissão de calor, tem-se as Equações 06 à 08 

apresentadas a seguir: 

 
I. Perdas de calor por irradiação 

 

q/ = 179,2 . 10= . ℇ . d . @A B
,---CD − A B-

,---CDE                                  (06) 

 

Onde: 

qr: perda de calor por irradiação [W/m] 

d: diâmetro nominal do cabo [m]; 

T: temperatura absorvida final do cabo [ºC]; 

F- : temperatura absorvida do ambiente [ºC]; 

ℇ: coeficiente de emissibilidade [adimensional]. 

 

II. Perdas de calor por Convecção 

 

qG = 945,6 t − t-+ . 10%D. [0,32 + 0,43  45946,8 .  d  .  V +-,N� ]               (07) 

 

Onde: 

qc: perda de calor por convecção [W/m] 

d: diâmetro nominal do cabo [m]; 

t: temperatura final do cabo [ºC]; 
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4- : temperatura do meio ambiente [ºC]; 

V: velocidade do vento [m/s]. 

 

III. Ganho de calor por radiação solar (Qsolar) 

 

QPQRS/ = RPQRS/ . d . €                                                    (08) 

 
Onde: 

Qsolar: Ganho de calor pela radiação solar [W/m]; 

Rsolar: Radiação solar [W/m2]; 

d: diâmetro nominal do cabo [m]; 

€: coeficiente de absorção [adimensional]. 

 

A máxima temperatura de um condutor ocorre de uma combinação eventual 

de condições, tais como: a ocorrência simultânea de cargas elétricas elevadas nos 

sistemas consumidores e condições atmosféricas desfavoráveis (temperaturas 

ambientes elevadas e ausência de ventos), isto sem considerar contingências no 

sistema que transfiram parte da carga, de linhas fora de serviço para a linha em 

consideração. Podendo haver assim, a necessidade de conduzir correntes mais 

elevadas, sob condições adversas, com temperaturas além daquelas previstas. 

Ressalta-se que uma análise desse tipo só pode ser feita em termos e 

recursos estatísticos, embasados em modelos meteorológicos, modelos do 

comportamento das cargas e de comportamento dos cabos condutores. Essas 

hipóteses, uma vez com possibilidades remotas de ocorrência, torna-se cada vez 

mais viáveis nas linhas que servem centros urbanos.  

Experiências de laboratório evidenciaram que os cabos de alumínio ou de 

alumínio-aço sofrem quando submetidos permanentemente à tração e a uma perda 

progressiva e cumulativa de sua resistência mecânica à tração, acompanhadas de 

deformações plásticas progressistas. Essa perda de resistência é relativamente 

pequena, menos de 3% em 30 anos, considerando temperaturas entre 75 a 85ºC; 

aumentando gradativamente com a elevação da temperatura, podendo ocasionar 

sua ruptura em pequeno intervalo de tempo quando submetidos a temperaturas 

excessivamente altas. 
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Os processos estatísticos permitem determinar o total de horas que os 

condutores, durante uma vida útil de uma linha, ficarão submetidos a diferentes 

temperaturas.  

 

 

 

 

2.5 Metodologias e procedimentos para cálculo de sa zonalidade climática 

 

Neste trabalho, muito se irá falar da metodologia determinística, além de 

metodologias e procedimentos recomendadas pelo Operador Nacional do Sistema, 

NBR 5422 de 1885 e Resolução normativa 191 de 2005. 

Na metodologia determinística, conforme SILVA (2009), a ampacidade é 

calculada para uma condição ambiental, típica da região onde a linha se encontra, 

em determinado período do dia ou do ano, resultando na temperatura máxima 

admitida nos cabos (geralmente a temperatura de projeto). 

Vale destacar, que o método determinístico, por não levar em conta todas as 

condições ambientais que ocorrem na região, não admite a ocorrência de 

temperaturas maiores que a de projeto e dessa forma, traz implícito um risco de 

falha associado à violação das distâncias de segurança e superação do limite 

térmico do condutor. A utilização de valores conservadores proporciona uma 

segurança operacional, no entanto não garante a continuidade do fornecimento de 

energia (SILVA, 2009). 

Já o enfoque estatístico, determina a ampacidade a partir de séries horárias 

da temperatura superficial do condutor obtidas através da aplicação de um modelo 

da equação de equilíbrio térmico a séries históricas de dados meteorológicos para 

correntes especificas ou de medições diretas da temperatura do condutor ou 

indiretamente através de medição de flecha ou tração mecânica do cabo (ABNT/CE-

3.11.01, 2006 apud SILVA, 2009).  

Essas séries horárias correspondem às condições climáticas mais críticas da 

região atravessada pela linha e permitem uma avaliação mais precisa possibilitando 

um aumento dos níveis de carregamento e dimensionamento mais econômico das 

Linhas de transmissão sem que haja um decréscimo da confiabilidade operacional 

(FILHO, LISBOA e JUNIOR, 2003 apud SILVA, 2009). 
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No caso da aplicação de dados meteorológicos, como o da presente 

pesquisa, deve-se levar em consideração: 

• Velocidade e direção do vento devem ser medidas a uma altura de 

referência de dez metros, e 

• Radiação solar e temperatura ambiente devem ser medidas a 1,5 metros 

de altura 

 
2.5.1 Metodologia conforme Operador Nacional do Sistema 
 

Segundo nota técnica da ONS (ONS, 2016), a metodologia adotada no ONS 

tem as seguintes bases normativa e regulatória: 

• NBR 5422, no que se refere à temperatura dos cabos condutores; e 

• REN 191/2005, no que se refere às definições de capacidades de curta e 

de longa duração, dos períodos sazonais e da relação entre as correntes 

nominais de longa e curta duração (fator de sobrecorrente). 

Devido ao fato de a LT poder passar por regiões de diferentes climas, a 

capacidade da LT em cada sazonalidade será a correspondente às condições 

meteorológicas mais críticas ao longo do caminhamento, ou seja, a menor dentre as 

calculadas para as condições meteorológicas correspondentes às diferentes regiões 

atravessadas pela LT (ONS, 2016). 

Vale ressaltar que, pelo fato de a metodologia utilizar a média das temperaturas 

máximas diárias dos meses de cada sazonalidade e a NBR 5422 utilizar a média de todos 

os meses, a temperatura de projeto da LT calculada será maior do que a calculada pela 

NBR5422. A diferença varia entre 0,5⁰C e 4,0⁰C, para as regiões norte e sul do país, 

respectivamente (ONS, 2016). 

 

2.5.2 NBR 5422/85 
 

A norma ABNT NBR 5422 recomenda calcular a temperatura máxima do cabo 

condutor considerando as condições meteorológicas mais desfavoráveis para o 

horário previsto de ocorrer as correntes máximas. 

Na falta de estudos específicos para definir as cargas e os dados 

meteorológicos no caminhamento da LT, a norma recomenda considerar a corrente 

máxima ocorrendo simultaneamente com: 

• Velocidade do vento não superior a 1 m/s; 
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• Temperatura do ar média máxima (média das máximas diárias) e 

• Radiação solar de 1000 W/m2.  

Na prática, a maioria dos atuais projetos de linhas de transmissão têm como 

referência os valores recomendados nessa norma.  

 

 
2.5.3 Resolução Normativa ANEEL 191/05 (ReN 191/05) 
 

A ReN 191 (ANEEL, 2005a), que estabelece os procedimentos para a 

determinação da capacidade operativa das instalações de transmissão integrantes 

da Rede Básica e das Demais Instalações de Transmissão, componentes do 

Sistema Interligado Nacional, bem como define as Funções Transmissão e os 

respectivos Pagamentos Base; também é necessária, particularmente, no que se 

refere a alguns itens (ONS, 2016) como: 

 

• Regime de longa duração, que corresponde às condições normais e o 

regime  de curta duração como condições de emergência de operação; 

• A relação entre as capacidades nominais de curta e longa duração atende 

ao fator de sobrecorrente citado na resolução, podendo ser inferior em 

razão da temperatura máxima admissível para o cabo condutor e dos 

limites das capacidades dos equipamentos das subestações; 

• Os períodos sazonais são caracterizados como verão dia (VD), verão 

noite (VN), inverno dia (ID) e inverno noite (IN). Seguindo a prática 

vigente, admitiu-se que o período de verão corresponde aos meses de 

outubro a março e o período de inverno aos meses de abril a setembro, 

enquanto que o período diurno corresponde ao intervalo entre 06h00min e 

17h59min e o noturno ao intervalo entre 18h00min e 05h59min. A 

classificação dos períodos sazonais foi feita para o território nacional 

como um todo, isto é, sem levar em consideração as diferenças climáticas 

entre as várias regiões brasileiras. 

  

2.5.4 Cálculo das capacidades sazonais da LT 
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A metodologia utilizada para calcular as capacidades sazonais consiste em 

aplicar o modelo de equilíbrio térmico conforme Equação 09, considerando o ganho 

de calor por efeito Joule (Qjoule) e por radiação solar (Qsolar) e as perdas de calor por 

irradiação e por convecção em cada um dos pontos do caminhamento da LT (ONS, 

2016; ANEEL, 2005b; Anexo A). 

 

Qjoule + Qsolar = P convecção + P irradiação                        (09) 

 

Posteriormente, conforme ONS (2016) determinar a temperatura do condutor 

ou a corrente mais crítica dentre todos os pontos. De forma resumida, o 

procedimento, aplicado tanto para determinar as capacidades de longa e de curta 

duração, consiste em: 

• Para cada sazonalidade, calcular a temperatura do condutor para a 

corrente de referência considerando os dados meteorológicos e ponto do 

caminhamento da LT. A maior temperatura calculada entre todas as 

sazonalidades e pontos do caminhamento é a temperatura de projeto da 

LT; 

• Para cada sazonalidade, calcular a corrente correspondente à 

temperatura de projeto da LT considerando os dados meteorológicos e 

ponto do caminhamento da LT. A menor corrente calculada entre todos os 

pontos do caminhamento para uma dada sazonalidade é a corrente 

máxima da LT nessa sazonalidade, ou seja, a capacidade da 

sazonalidade; 

• Verificar se algum limite de temperatura do condutor ou equipamentos 

terminais é ultrapassado e ajustar adequadamente as capacidades.  

 
2.6: Simulação de temperatura e velocidade do vento  pela Meteoblue 

 

É válido trazer dados de simulações realizadas pela Meteoblue que fornece 

serviço de meteorologia comercial. Tal empresa realiza estudo de verificação 

completa de temperatura e vento, mostrando a evolução alcançada por meio 

da resolução do modelo, nowcasting e MOS (Model-Output-Statistics); métodos 

desenvolvidos pela própria Meteoblue.  



 

Essencialmente, as previsões de 

próprios e sem estações meteorológicas. Estes modelos meteorológicos são 

embasados na tecnologia de NMM (

propicia a inclusão de uma topografia detalhada, cobertura do solo e cobertura da 

superfície. Cada previsão é guardada e/ou arquivada pelo menos uma vez por dia 

(METEOBLUE, 2017).  

 

 

Tabela 2  - Comparação de dados de medição

Parâmetros S

 Dados

Resolução 
espacial 3

Cobertura mundial 

Número de 
variáveis 

meteorológicas 

Número de anos 

Intervalos de 
tempo 

Cada hora, 3 
horas, diário

Integralidade 

Consistência 

 

A validação dos dados feita 

previsibilidade, comparações de medições (mapas de temperaturas reais ou 

comparações climáticas) e dados de observação. 

conferem validação no que concerne 

podendo ser comparáveis com dados de medição. 

razões de se utilizar o método simulado pela Meteoblue

Para se ter uma melhor noção quanto aos dados meteorológicos, a maior 

parte dos dados de uma estação meteorológica na Terra é favorável para um raio 

Essencialmente, as previsões de Meteoblue são realizadas com modelos 

próprios e sem estações meteorológicas. Estes modelos meteorológicos são 

embasados na tecnologia de NMM (Nonhydrostatic Meso-Scale Modelling

propicia a inclusão de uma topografia detalhada, cobertura do solo e cobertura da 

superfície. Cada previsão é guardada e/ou arquivada pelo menos uma vez por dia 

omparação de dados de medição (Meteoblue X Estações meteorológicas)

Simulação de Meteoblue Medição da estação meteorológica

Dados Simbologia Dados 

3-30 km 

 

< 1km 

100% 

 

< 1% 

45 

 

< 10 

30 - 2-30 (com lacunas)

Cada hora, 3 
horas, diário - Cada hora, 3 

horas, diário

100% - 10-99% 

100% - Variável 

Fonte: Meteoblue (2017). Adaptado. 

A validação dos dados feita pela Meteoblue avalia processos como 

previsibilidade, comparações de medições (mapas de temperaturas reais ou 

comparações climáticas) e dados de observação. Existem diversos motivos que 

conferem validação no que concerne aos dados de simulação de 

podendo ser comparáveis com dados de medição. A tabela 2 indica

de se utilizar o método simulado pela Meteoblue. 

uma melhor noção quanto aos dados meteorológicos, a maior 

parte dos dados de uma estação meteorológica na Terra é favorável para um raio 
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eteoblue são realizadas com modelos 

próprios e sem estações meteorológicas. Estes modelos meteorológicos são 

Scale Modelling), que 

propicia a inclusão de uma topografia detalhada, cobertura do solo e cobertura da 

superfície. Cada previsão é guardada e/ou arquivada pelo menos uma vez por dia 

(Meteoblue X Estações meteorológicas). 

edição da estação meteorológica 

 Simbologia 

 

 

 

30 (com lacunas) - 

Cada hora, 3 
horas, diário - 

 - 

 - 

avalia processos como 

previsibilidade, comparações de medições (mapas de temperaturas reais ou 

Existem diversos motivos que 

os dados de simulação de Meteoblue 

A tabela 2 indica as principais 

uma melhor noção quanto aos dados meteorológicos, a maior 

parte dos dados de uma estação meteorológica na Terra é favorável para um raio 
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máximo de 3 a 12km, o que quer dizer que menos de 1% da superfície do planeta 

está coberta pelos dados medidos (METEOBLUE, 2017). 

Realizando uma comparação da qualidade onde são checados dados de 

simulação versos dados de medição, a Figura 4 demonstra onde as medições 

meteorológicas da estação e os dados de simulação de Meteoblue são 

disponibilizados. 

Através da Figura 4, verifica-se que dados de simulação de Meteoblue estão 

disponíveis em todo o planeta, enquanto que os dados de medição são 

disponibilizados somente num circuito de 1 km em torno de uma estação 

meteorológica. A cor apresenta o desvio da temperatura a partir de medições e 

dados de simulação para a temperatura real. 

 

Figura 4 -  Qualidade das informações coletadas pelas estações meteorológicas. 

 
Fonte: Meteoblue (2017). Adaptado. 

 

A Figura 5 apresenta a qualidade das informações colhidas através da 

simulação com MOS. O desvio da temperatura pode ser amortizado pelos dados de 

medição meteorológicos.  

 



48 
 

Figura 5  - Qualidade das informações coletadas pelo método meteoblue. 

 
                                  Fonte: Meteoblue (2017). Adaptado. 
 

Referente aos cálculos dos dados de simulação, as previsões podem estar 

totalmente equivocadas ao passar de 10 dias. Assim, como é possível computar no 

espaço de 30 anos? A Meteoblue só calcula uma previsão de 1 dia, através de 

observações do tempo real (Figura 6). Esta previsão em curto prazo foi validada em 

relação a mais de 10.000 estações meteorológicas durante muitas décadas e está 

muito próxima da realidade.  

 

Figura 6 -  Análise de observações máxima de 24 hs. 

 
Fonte: Meteoblue (2017). Adaptado. 

 
 

Na Figura 7 é apresentada a disponibilidade de dados de simulação de 

Meteoblue, sendo confrontados os dados de medição Meteoblue (disponíveis sem 

quaisquer lacunas desde 1984) com o modelo global (NEWSGLOBAL) e com as 

estações meteorológicas (possuindo lacunas, i.e., períodos sem medições).  
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Figura 7 - Continuidade de medição de dados climáticos do Modelo Newsglobal. 

 
Fonte: Meteoblue (2017). Adaptado. 

 
 

As simulações de Meteoblue podem substituir as medições em grande parte 

das áreas. A simulação será mais precisa para um determinado espaço do que 

medições feitas a 20 ou mais km de distância por estações meteorológica (em zonas 

de montanha, a simulação já é mais precisa do que uma medição a uma distância 

de 3-10 km). Em lugares com uma necessidade de confiabilidade muito alta, a 

exemplo dos aeroportos, centros urbanos, gestão de edifícios, sistemas de irrigação, 

instalações de produção de energia renovável, estradas de alto tráfego e algumas 

outras, a precisão adicional ofertada por medições explica o custo 

(substancialmente) mais elevado (METEOBLUE, 2017).  
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho consistiu em 

pesquisa bibliográfica, documental e exploratória. Iniciando-se pela pesquisa 

bibliográfica, verificou-se trabalhos de autores como Matzenbacher (2015), Duran 

(2016), Anjos (2013), Nogueira et al. (2001), Bralkemman e Anders, (2001) no que 

condiz com o papel das linhas de transmissão e os desafios que os projetistas 

responsáveis pelo desenvolvimento dos sistemas de transmissão possuem em 

função da dependência de inúmeras grandezas de difícil verificação.  

Quanto a relação entre sazonalidade climática e a dependência do Brasil, e 

consequentemente do SIN, cita-se autores como Fagundes (2011) e Mendes (2012). 

Já mais especificamente da sazonalidade climática, Ward (2013), Doe (2013, apud 

HUBACK et al., 2016), Davidson e Donoho (1969), Schuring e Frick (1930, apud 

MOREIRA, 2006), Petrin (2016) e Morgan (1991, apud SAGAKAMI, 2010), por 

exemplo, abordam os fenômenos climáticos, sua importância e como estes 

influenciam na LT. 

Mas, além dos fenômenos climáticos e para benefício e concretização do 

presente trabalho, a ampacidade deve ser analisada. O que é abordado por 

Consentino et al. (2007), Nascimento e Vasconcelos (2007) e Anjos (2013). 

No que diz respeito a pesquisa documental, Ludke e André (1986) afirmam 

que esta constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa (predominante na 

atual pesquisa), seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja 

desvelando aspectos novos de um tema ou problema. 

 No presente caso, a pesquisa documental se caracteriza pelo uso de dados, 

tabelas, relatórios, notas técnicas e informativos de órgãos como o Operador 

Nacional do Sistema – ONS (ONS, 2016), Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL por meio da Resolução normativa - REN nº 191 (ANEEL, 2005a), 

Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – ABRADEE (ABRADEE, 

2016), Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT por meio da NBR 5422 

(ABNT, 1985) que aborda os procedimentos para “Projeto de Linhas Aéreas de 

Transmissão de Energia Elétrica” e Memorial de estudos elétricos (Anexo A). 
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Quanto a pesquisa exploratória, esta, se faz necessário com o intuito de se 

obter maior familiaridade com o tema pesquisado, uma vez que muitos 

pesquisadores ignoram a influência da sazonalidade climática em um projeto de LT.  

Desta forma, ainda na pesquisa exploratória, realiza-se um estudo de caso ao 

se inserir o estudo de uma LT de 230 kV e 115 km de comprimento específica entre 

Bom Jesus da Lapa (BA) e Caetité (BA), sendo esta responsável pelo escoamento 

de geração eólica no sudoeste da Bahia. 

Ainda se fez uso de coleta de dados através da análise do memorial de 

estudos elétricos da LT escolhida; de dados meteorológicos obtidos através da 

empresa Meteoblue, no qual fundamentaram a construção de mapas climáticos em 

uma área específica limitada pela localização da LT (coordenada geográfica das 

torres) para formulação de padrões de climas a serem aplicadas na linha de 

transmissão a ser analisada; e, através do aplicativo Sistema Aberto de 

Gerenciamento de Energia (SAGE) da CHESF, onde são identificados os instantes e 

as leituras de corrente, delimitado pelo período em que a LT operou em sobrecarga, 

delimitando os dados a serem tabulados para posterior analise. 

Para cumprir, portanto, com o objetivo de analisar a influência da 

sazonalidade climática no trecho da linha de transmissão escolhido, seguiu-se as 

seguintes etapas: 

i. Discretização do encaminhamento da linha de transmissão; 

ii. Obtenção dos dados meteorológicos ao longo do caminhamento da LT; 

iii. Tabulação dos parâmetros e 

iv. Cálculo das capacidades sazonais da LT. 

 

O encaminhamento da LT é representado pelas coordenadas geográficas dos 

vértices da LT, que foram obtidas por meio da ferramenta computacional Google 

Earth. A LT possui comprimento de 115 km e, cada trecho entre vértices, é 

discretizado por pontos distantes entre si de 5 km, sendo que a distância do último 

ponto para seu antecessor pode ser inferior a 5 km. Abre-se exceção pelo fato de 

ocorrerem pontos dentro de uma mesma região climática além de aspecto 

econômico para a obtenção dos dados, assim só se obteve dados de 3 pontos da 

linha, ficando a LT discretizada por pontos distantes entre si de aproximadamente 40 

km. 
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Os dados meteorológicos foram fornecidos pela Meteoblue e, consistiram 

inicialmente, em dados de temperatura durante 3 anos (entre julho de 2014 e junho 

de 2017) e em 3 pontos ao longo da LT (terminais e meio da LT). Posteriormente, 

obteve-se os dados de temperatura, radiação solar e vento fornecidos pela mesma 

empresa em 25 pontos da LT em um único dia.  

A tabulação dos parâmetros ocorreu com finalidade de melhor organizar os 

dados, fazendo-se uso, portanto, da ferramenta de edição de planilhas Microsoft 

Excel. 

De posso dos dados, a metodologia utilizada para calcular as capacidades 

sazonais consiste em aplicar o modelo de equilíbrio térmico em cada um dos pontos 

do encaminhamento da LT e determinar a temperatura do condutor ou a corrente 

mais crítica dentre todos os pontos conforme apresenta seção 2.5 

Portanto, para melhor apresentação dos resultados e seguindo com o 

proposto da seção 2.5 bem como a metodologia estatística, a pesquisa foi dividida 

em duas etapas. Na primeira, foram analisadas as medias de temperatura máximas 

diárias do ambiente e subdivididas em quatro grupos: Inverno dia (ID), inverno noite 

(IN), verão dia (VD) e verão noite (VN), conforme orientação da norma técnica NT 94 

(REFERENCIA, 2016) que aborda “Metodologia para o cálculo da capacidade 

sazonal de projetos de linhas de transmissão a serem solicitadas” e da REN 

191/2015 (ANEEL, 2015). 

Como segunda etapa, foram analisados para um único dia os dados de 

temperatura ambiente, velocidade dos ventos e radiação solar a cada hora, com a 

finalidade de obtenção de resultados mais consistidos da máxima corrente 

suportada para um valor de temperatura no cabo. 

Separados os dados em período dia e noite, foram calculados os novos 

valores de influência: por convecção, irradiação e por radiação solar. Vale ressaltar 

ainda que, conforme apresentado na seção 2.5.1, pelo fato da metodologia utilizar a 

média das temperaturas máximas diárias dos meses de cada sazonalidade e a NBR 

5422 utilizar a média de todos os meses, a temperatura de projeto da LT calculada 

nesta metodologia será maior do que a calculada pela NBR 5422. A diferença varia 

entre 0,5⁰C e 4,0⁰C, para as regiões norte e sul do país, respectivamente. Sendo 

esta diferença, portanto, um fator determinante que justifica a realização deste 

trabalho.  
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Por fim, comparou-se as metodologias (determinística e estatística) com o 

intuito de traçar um comparativo entre os resultados já utilizados e outro em que se 

considera a variável velocidade do vento e temperatura ambiente  para modelar 

uma nova metodologia (mais completa) em que resulte numa maior capacidade de 

transmissão e possível remuneração da LT, com recálculo da capacidade de 

corrente (limite) das linhas de transmissão entre os municípios de Bom Jesus da 

Lapa (BA) e Caetité (BA). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho parte da observação de que a LT entre as cidades de 

Bom Jesus da Lapa (BA) e Caetité (BA) é a responsável pelo escoamento da 

geração eólica daquela região. Partindo da constatação de sobrecarga na LT, e que 

esta escoava geração eólica, isto chamou a atenção para a pesquisa, pois, sabendo 

que o vento é o fator mais influente na troca de calor entre o cabo e o meio 

ambiente, espera-se um aumento na transmissão da corrente elétrica. Dado esse, 

não trabalhado no método determinístico. Conforme literatura (ONS 2016), das 

variáveis meteorológicas envolvidas no cálculo da sazonalidade climática 

(temperatura do ar, a radiação solar e o vento), o vento é a que tem mais influência 

na troca de calor entre o cabo e o meio ambiente.  

Desta forma, a presente pesquisa pretende analisar a influência da 

sazonalidade climática considerando os três parâmetros mencionados 

anteriormente, uma vez que, em muitos projetos de LT, a sazonalidade climática é 

ignorada.  

 

Figura 8  - Localização da linha de transmissão analisada. 

 
Fonte: Google Earth (2017) 

 

Sendo assim, escolheu-se a LT de 230 kV de 115 km de comprimento situada 

entre as cidades de Bom Jesus da Lapa (BA) e Caetité (BA) para análise da 
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influência da sazonalidade climática na mesma. As coordenadas e a localização 

geográfica da LT estão representadas por meio do Google Earth como apresentada 

a Figura 8 anteriormente. 

Após breve conhecimento sobre a LT em questão, e seguindo a metodologia 

proposta, eram necessários os dados de temperatura ambiente, velocidade do vento 

e radiação solar, os quais foram solicitados à empresa Meteoblue. A empresa 

forneceu os dados de duas formas:  

1º. O parâmetro temperatura, com dados durante 3 anos e em 3 pontos ao 

longo da LT (terminais e meio da LT), ou seja, pontos/trechos de 

obtenção/análise dos dados do parâmetro temperatura distantes 

aproximadamente 40 km um do outro, e 

2º. Todos os parâmetros, isto é, temperatura, radiação solar e velocidade 

do vento com os dados durante um dia e em 25 pontos ao longo da LT, 

o que representa obtenção dos dados dos parâmetros a cada 5 km 

(aproximadamente) da linha.  

Os supracitados pontos foram adquiridos, como já mencionados, através da 

localização geográfica das torres de construção da linha de transmissão. A Figura 9 

apresenta a exemplificação da inserção de um ponto geográfico da torre. 

 

Figura 9 -  Inserção da localização geográfica no site para obtenção dos parâmetros fornecidos pela 
Meteoblue. 

 
Fonte: Meteoblue (2017). 

 

Após a inserção dos dados geográficos, o site Meteoblue fornece os 

paramêtros solicitados (temperatura, radiação solar e velocidade do vento) conforme 

exemplifica a Figura 10 a seguir. O período de 17 a 21 de novembro de 2017 foi 
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escolhido aleatoriamente com o intuito de exemplificar o que foi mencionado. Os 

resultados se referem ao ponto geográfico da Figura 8.     

 

Figura 10 -  Dados gráficos de temperatura, radiação solar e velocidade do vento. 

 
Fonte: Meteoblue, 2017. 

 

Desta forma, se realizou a tabulação dos parâmetros, isto é, organizou-se os 

dados de forma a atender somente o que seria usado nas etapas seguintes, 

complementando, portanto, o uso da ferramenta de edição de planilhas Microsoft 

Excel. 

No caso da temperatura especificamente, a Figura 10 apresenta o resultado 

gráfico de uma parte dos dados de temperatura tabulados no período de um mês, 

com dados recolhidos por hora. 

 

Figura 11 -  Dados de temperaturas por hora durante um mês de um ponto. 

 

 

Por conseguinte, parte-se para os cálculos de obtenção das capacidades 

sazonais da LT. Determinar-se-á as temperaturas médias das temperaturas 
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máximas diárias ao longo dos períodos sazonais verão dia (VD), verão noite (VN), 

inverno dia (ID) e inverno noite (IN).  

Para isso, havia-se tabulado os dados de temperatura para três pontos 

(correspondente aos três pontos ao longo da LT) para cada hora, durante período de 

três anos (01/07/2014 a 30/06/2017). Destas, obteve-se inicialmente a maior 

temperatura horária em cada dia e a maior de cada noite. Em seguida, selecionou-

se a maior temperatura para cada dia e para cada noite. Das temperaturas máximas 

registradas, calculou-se a média para cada mês. Essas etapas são apresentadas na 

Figura 12. 

 

Figura 12 -  Etapas para encontrar as temperaturas dia e noite de cada mês. 

 

 

Com os dados obtidos através da sequência descrita na Figura 12, isto é, as 

temperaturas máximas de cada mês, montou-se o gráfico da Figura 13. O período 

considerado, como já mencionado, foi de 01/07/2014 a 30/06/2017. As barras azuis 

representam “dia” e as barras vermelhas “noite”. Nota-se uma variação de 

temperatura entre, aproximadamente, 22ºC (noite) e 35ºC (dia). 

 

Obteve-se três temperaturas por 
hora durante três anos

Seleciona-se a maior temperatura 
dentre as três por hora 

Escolhe-se a maior temperatura 
de cada dia e cada noite

Calcula-se a média para cada mês  
(para dia e para noite)
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Figura 13 -  Média das temperaturas máximas de cada mês. 

 
 

Para melhorar a visualização do gráfico anterior, expressando os valores de 

forma numérica, apresenta-se na Tabela 3 e 4 a seguir. A Tabela 3 apresenta a 

média das temperaturas máximas para dia e noite de cada mês analisado 

(2014/2015).  

 

Tabela 3  - Temperaturas máximas para dia e noite de cada mês de 2014 a 2015. 

Ano Mês 
Período conforme 

REN 191/85 Dia (°C) Noite (°C) 

2014 

Julho 
Inverno 

29,03 25,97 
Agosto 29,94 27,04 
Setembro 32,24 29,11 
Outubro 

Verão 

31,45 28,43 
Novembro 29,45 26,80 
Dezembro 28,17 25,83 

2015 

Janeiro 30,54 27,55 
Fevereiro 29,09 26,56 
Março 30,02 26,97 
Abril 

Inverno 

28,82 26,20 
Maio 28,97 26,28 
Junho 28,89 25,81 
Julho 29,68 26,37 
Agosto 30,40 26,99 
Setembro 34,23 30,79 
Outubro 

Verão 
34,15 30,79 

Novembro 32,19 28,87 
Dezembro 31,87 28,81 
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A Tabela 4 apresenta a média das temperaturas máximas para dia e noite de 

cada mês analisado de 2016/2017, totalizando, junto a Tabela 3, o período de 3 

anos. 

 

Tabela 4  - Temperaturas máximas para dia e noite de cada mês de 2016 a 2017. 

Ano Mês Período conforme 
REN 191/85 

Dia (°C) Noite (°C) 

2016 

Janeiro 
Verão 

26,92 24,92 
Fevereiro 30,75 27,95 
Março 31,68 28,84 
Abril 

Inverno 

31,46 28,39 
Maio 31,00 27,87 
Junho 29,92 27,00 
Julho 29,98 26,67 
Agosto 31,79 28,67 
Setembro 32,65 29,84 
Outubro 

Verão 

32,42 29,11 
Novembro 30,32 27,65 
Dezembro 30,11 27,12 

2017 

Janeiro 31,07 27,97 
Fevereiro 23,41 26,47 
Março 30,16 27,55 
Abril 

Inverno 
30,05 27,52 

Maio 30,33 27,08 
Junho 29,45 25,97 

 

Destaca-se que para obtenção das médias mensais, constatou-se um desvio 

padrão que posteriormente se somou ao enquadramento dos meses em seus 

respectivos períodos sazonais (inverno e verão), passando a um valor médio de 1,6. 

De modo geral, representa um acréscimo ou diminuição dos dados de corrente 

calculados na ordem de 6%. 

Em seguida, com o intuito de atender a metodologia para cálculo da 

capacidade sazonal de linhas de transmissão, foi calculado a média das 

temperaturas máximas diárias de forma a se determinar a média para o inverno e 

verão para dia e noite para cada ano. Vale destacar que a parcela do verão em 2014 

foi mínima, de forma que pode ser considerada desprezível. 

 A Figura 13 apresentada a seguir mostra, portanto, as temperaturas médias 

máximas por ano de verão (dia e noite) e inverno (dia e noite). 
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Figura 14 -  Média das temperaturas máximas diárias para inverno e verão por ano. 

 

 

Expressando o gráfico da Figura 13 na forma numérica, conforme Tabela 5, é 

claramente visível os valores das médias das temperaturas máximas diárias por ano 

durante os três anos analisados. 

 

Tabela 5  - Valores das médias das temperaturas máximas diárias por ano. 

Ano  Característica  Verão 
(ºC) Inverno (ºC) 

2014 
Dia 2014 0 30,40 

Noite 2014 0 27,38 

2015 
Dia 2015 29,80 30,17 

Noite 2015 27,03 27,08 

2016 
Dia 2016 31,26 31,14 
Noite 2016 28,36 28,07 

2017 
Dia 2017 29,58 27,56 
Noite 2017 27,65 25,76 

Média Dia 30,21 29,82 
Média Noite 27,68 27,07 

 

Conforme memorial de estudos elétricos (Anexo A), o projeto da linha de 

transmissão em análise deve ter capacidade operativa de longa duração de 1100 A. 

Além disso, o edital de licitação do empreendimento, afirma que, com base na 

temperatura de projeto da linha de transmissão, o empreendedor deve disponibilizar 

uma capacidade operativa de curta duração não inferior a 1550 A. Tais informações 

são apresentadas na Tabela 6 a seguir. Na mesma, destacam-se ainda as 
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temperaturas de projeto, selecionadas para atender com segurança a corrente de 

longa duração e de curta duração. 

 

Tabela 6 -  Dados para corrente de curta e longa duração para segurança do projeto. 

Duração da 
corrente 

Corrente de fase 
(A) 

Corrente no condutor 
(A) 

Temperatura no 
condutor (ºC) 

Longa 1100 550 54 
Curta 1550 775 66 

Fonte: Memorial de estudos elétricos (Anexo A). 

 

Assim, além dos dados anteriormente mencionados, também foram adotados 

nos cálculos para atender ao edital (dados para encontrar resultados da Tabela 6):  

• Temperatura ambiente (máxima média da região): 30ºC; 

• Atmosfera limpa; Brisa 1 m/s;  

• Radiação solar máxima: 1200 W/m²;  

• Coeficiente de absorção: 0,78; 

• Coeficiente de emissividade: 0,77. 

 

Para se realizar a comparação dos cálculos realizados (método estatístico 

usando VD, VN, ID, IN) com os cálculos do método determinístico da empresa 

vencedora do leilão, apresenta-se este último na Tabela 7. 

Tabela 7  – Resultado dos cálculos das parcelas do equilíbrio térmico pelo método 
determinístico. 

Condutor Tern 795 MCM Parcelas da equação de equilí brio térmico 

Temperatura do 
cabo (°C) Corrente (A) Q joule 

(W/m) 
Q solar 
(W/m) 

Irradiação 
(W/m) 

Convecção 
(W/m) 

50 469,67 17,51 25,30 9,16 33,65 
52 527,35 22,22 24,98 10,17 37,02 
54 575,42 26,61 24,98 11,21 40,38 
56 619,42 31,03 24,98 12,26 43,75 
58 660,20 35,47 24,98 13,33 47,11 
60 698,31 39,93 24,98 14,42 50,48 
62 734,19 44,40 24,98 15,54 53,84 
64 768,15 48,90 24,98 16,67 57,21 
66 800,44 53,42 24,98 17,82 60,57 
68 831,26 57,96 24,98 18,99 63,94 
70 860,78 62,52 24,98 20,19 67,31 
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As temperaturas destacadas na Tabela 6 fazem referência as temperaturas 

apresentadas na Tabela 5. Tais temperaturas foram selecionadas para que o projeto 

da linha atenda com segurança as correntes de longa e curta duração exigidas no 

edital de licitação do empreendimento. 

É válido salientar, ainda analisando a Tabela 6, que o cabo adotado foi o ACC 

Tern 795 MCM (Anexo B) em feixe de 2 cabos por fase. Além disso, Qjoule é 

calculado pela Equação 9, Qsolar é calculado pela Equação 8, o valor da coluna 

Irradiação é calculado pela Equação 6 e o valor da coluna Convecção é calculado 

pela Equação 7. Por fim, encontra-se a corrente pela Equação 05. 

Tais equações apresentadas para justificar os valores encontrados, se 

baseiam, como mencionado na seção 3, na metodologia de cálculo clássica 

equação do equilíbrio térmico do condutor. 

Pelo método estatístico, usou-se dos dados meteorológicos e determinou-se a 

ampacidade a partir de séries horárias da temperatura superficial do condutor 

obtidas através da aplicação de um modelo da equação de equilíbrio térmico 

(Tabelas 5, 8 e 9). Na Tabela 8, especificamente, apresenta-se os resultados do 

método estatístico para verão noite. 

 

Tabela 8  – Resultado dos cálculos pelo método estatístico (verão noite). 

Condutor Tern 795 MCM Parcelas da equação de equilí brio térmico 

Temperatura do 
cabo (°C) Corrente (A) Q joule 

(W/m) 
Q solar 
(W/m) 

Irradiação 
(W/m) 

Convecção 
(W/m) 

50 774,55 47,63 0,00 10,10 37,52 
52 806,85 52,01 0,00 11,12 40,89 
54 837,67 56,40 0,00 12,15 44,25 
56 867,18 60,82 0,00 13,20 47,62 
58 895,50 65,26 0,00 14,28 50,98 
60 922,75 69,72 0,00 15,37 54,35 
62 949,03 74,19 0,00 16,48 57,71 
64 974,42 78,69 0,00 17,61 61,08 
66 998,99 83,21 0,00 18,76 64,44 
68 1022,82 87,75 0,00 19,94 67,81 
70 1045,94 92,31 0,00 21,13 71,18 

 

Já na Tabela 9, apresentada em seguida, apresenta-se os resultados do 

método estatístico para inverno noite. 
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Tabela 9  – Resultados dos cálculos pelo método estatístico (inverno noite). 

Condutor Tern 795 MCM Parcelas da equação de equilí brio térmico 

Temperatura do 
cabo (°C) Corrente (A) Q joule 

(W/m) 
Q solar 
(W/m) 

Irradiação 
(W/m) 

Convecção 
(W/m) 

50 786,34 49,09 0,00 10,39 38,70 
52 818,11 53,47 0,00 11,40 42,07 
54 848,45 57,87 0,00 12,43 45,43 
56 877,53 62,28 0,00 13,49 48,80 
58 905,46 66,72 0,00 14,56 52,16 
60 932,36 71,18 0,00 15,65 55,53 
62 958,32 75,66 0,00 16,76 58,89 
64 983,42 80,15 0,00 17,89 62,26 
66 1007,72 84,67 0,00 19,05 65,62 
68 1031,30 89,21 0,00 20,22 68,99 
70 1054,19 93,77 0,00 21,41 72,35 

 

Quando aplicado o método estatístico para verão dia e inverno dia, os dados 

foram iguais aos do método estatístico e, por esse motivo, não foram apresentados.  

Sendo assim, de modo geral, foram verificados os seguintes resultados: 

considerando os valores de temperatura para dia e noite para os períodos de 

inverno e verão, observa-se que as temperaturas dia, tanto para sazonalidade 

inverno quanto verão, se mantém em torno dos 30° C. Porém, no período noite, 

constatou-se uma temperatura média entre 27°C±1,6°C (IN) e 27,7°C±1,6°C (VN), 

conforme Tabela 5, o que representa um ganho de corrente entre 575,34 A, ganho 

de 52,30% para o período verão noite e de 596,9 A, o que corresponde um ganho de 

54,26% quando comparado ao método determinístico (1100 A) e não considerados o 

desvio nos resultados.  

Desta forma, como houve ganho na transmissão, a empresa deve ser 

recompensada, como preconiza o anexo V, Nota Técnica nº 065/2006-SRT/ANEEL 

(ANEEL, 2006): 

88. Dessa forma, a substituição de ativos da rede básica com adicional de 
prestação de serviço de transmissão como, por exemplo, para aumento da 
capacidade de interrupção ou de transmissão de equipamentos, em 
consequência às mudanças de topologia ou das condições operativas da 
rede, deve ser remunerada adequadamente por um adicional da receita 
anual [...]. 
106. [...] com o objetivo de prover serviço adicional de transmissão em 
relação aos já prestados, deverá ser remunerada adequadamente por uma 
receita anual permitida vinculada ao efetivo serviço disponibilizado à Rede. 

  

Evoluindo as análises, foi escolhido um dia especifico de sobrecarga 

registrada e armazenadas através do aplicativo SAGE, foram utilizados os dados 
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dos 25 pontos enumerados da Subestação Bom Jesus da Lapa à SE Igaporã ao 

longo da linha de transmissão, fornecido pela empresa Meteoblue. Sendo 

empregado um método mais completo para o cálculo da ampacidade, sendo 

utilizada a equação de equilíbrio térmico, Eeuação 05. Empregados nessa analise, 

dados de velocidade do vento, intensidade da radiação solar e da temperatura 

ambiente registrados neste dia. 

A Figura 15 apresenta um exemplo das temperaturas obtidas a cada hora 

(totalizando 24 horas) para um ponto da linha de transmissão. 

 

Figura 15 -  Temperaturas a cada hora ao longo da linha de transmissão. 

 

 

 A Figura 16, por sua vez, apresenta as temperaturas máximas (dentro das 24 

horas) para os períodos do dia (barra vermelha) e da noite (barra azul) para os 25 

pontos da LT. De forma mais minuciosa, obteve-se como maior temperatura dia o 

valor de 32,04ºC e maior temperatura noite: 27,58ºC. 
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Figura 16 -  Maior temperatura durante as 24 horas para o período dia e noite nos 25 pontos da LT. 

 

 

 Quanto a velocidade do vento, os dados informados pelo Meteoblue no 

período de um dia foram representados na forma de gráfico na Figura 17. A 

velocidade do vento é dada em km/h.  

 Ainda na Figura 17, obteve-se a maior velocidade de vento durante o dia de 

21,13 km/h (5,87 m/s), a maior durante a noite 19,42 km/h (5,39 m/s), a menor 

durante o dia 7,57 km/h (2,10 m/s) e a menor durante a noite de 6,29 km/h (1,75 

m/s). 

 

Figura 17 -  Velocidade do vento a partir de dados do Meteoblue. 

 

 

 Como ultimo parâmetro, a Figura 18 apresenta os dados de radiação solar 

para um ponto durante um dia. Obteve-se como valor de pico 745,82 W/m². 
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Figura 18 -  Radiação solar para o ponto 07 ao longo do dia. 

 

 

 Portanto, para o segundo caso, isto é, aplicação dos dados temperatura, 

velocidade do vento e radiação solar em 25 pontos da LT durante 24 horas, obteve-

se: maior temperatura dia de 32ºC e maior temperatura noite de 27,58ºC; Maior  

velocidade de vento no periodo dia de 5,87 m/s, maior velocidade do vento no 

periodo noite de 5,39 m/s, menor velocidade do vento no periodo dia 2,10 m/s e 

menor velocidade do vento no periodo noite de 1,75 m/s; e, pico de radiação solar 

de 745,42 W/m².  

 Na Tabela 10 a seguir, apresentam-se os dados anteriores utilizados alem de 

outros utilizados pela empresa para cálculo da ampacidade (Tabela 11).  
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Tabela 10  - Parâmetros empregados para sobrecarga durante o dia. 

t0 (°C) Coef. de 
absorção 

Diâmetro  
 do cabo  

(mm 2) 

Vento  
 (m/s) 

Radiação  
 Solar 
(W/m2) 

Resistência  
 do cabo 

(Ω) a (20°C) 

Resistência  
 do cabo 

(convertida) 
Ω 

32 0,78 0,02703 2,1 745,42 0,0719 0,0794 
32 0,78 0,02703 2,1 745,42 0,0719 0,0799 
32 0,78 0,02703 2,1 745,42 0,0719 0,0804 
32 0,78 0,02703 2,1 745,42 0,0719 0,0809 
32 0,78 0,02703 2,1 745,42 0,0719 0,0814 
32 0,78 0,02703 2,1 745,42 0,0719 0,0819 
32 0,78 0,02703 2,1 745,42 0,0719 0,0824 
32 0,78 0,02703 2,1 745,42 0,0719 0,0829 
32 0,78 0,02703 2,1 745,42 0,0719 0,0834 
32 0,78 0,02703 2,1 745,42 0,0719 0,0839 
32 0,78 0,02703 2,1 745,42 0,0719 0,0844 

 

Ainda na Tabela 10, dos valores de velocidade do vento, utilizou-se o pior 

caso (2,10 m/s), pois, quanto menor a velocidade do vento, menor o resfriamento no 

cabo. Considerou-se o pior caso no valor da temperatura. O valor de resistência do 

cabo pode ser encontrado através do Anexo B.  

Aplicando os parâmetros da tabela 10 e conforme Equação 09, obtém-se os 

seguintes resultados para cada cabo condutor. Ou seja, valor de corrente elétrica 

encontrado multiplicado por 2 (Corrente suportada no cabo duplo): 

 
Tabela 11  – Resultados dos cálculos da ampacidade (sobrecarga dia). 

 

Condutor Tern 795 MCM Parcelas da equação de equilí brio térmico 

Temperatura do 
cabo (°C) Corrente (A) Q joule 

(W/m) 
Q solar 
(W/m) 

Irradiação 
(W/m) 

Convecção 
(W/m) 

50 681,73 36,89 15,72 8,32 44,29 
52 732,23 42,83 15,72 9,34 49,21 

54 779,05 48,79 15,72 10,37 54,13 

56 822,82 54,76 15,72 11,42 59,05 

58 864,02 60,75 15,72 12,49 63,97 

60 903,01 66,77 15,72 13,59 68,90 

62 940,06 72,80 15,72 14,70 73,82 

64 975,41 78,85 15,72 15,83 78,74 

66 1009,25 84,93 15,72 16,98 83,66 

68 1041,72 91,02 15,72 18,15 88,58 

70 1072,95 97,13 15,72 19,35 93,50 
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Enquanto que, no período noturno, os resultados obtidos (radiação solar = 0, 

velocidade do vento = 1,75 m/s e temperatura ambiente = 27,58°C), estão 

demonstrados na tabela 12. 

 

Tabela 12  – Calculo da ampacidade (sobrecarga noite). 

 
Enquanto que, os dados de corrente registrada naquela ocasião, estão 

dispostos na Figura 19.  

 

Figura 19 -  Valores de corrente para o período de um dia. 

 
 

Condutor Tern 795 MCM Parcelas da equação de equilí brio térmico 

Temperatura do 
cabo (°C) Corrente (A) 

Q joule 
(W/m) 

Q solar 
(W/m) 

Irradiação 
(W/m) 

Convecção 
(W/m) 

50 872,19 60,39 0,00 10,15 50,24 
52 908,16 65,89 0,00 11,17 54,72 
54 942,47 71,40 0,00 12,20 59,20 
56 975,30 76,93 0,00 13,25 63,68 
58 1006,78 82,49 0,00 14,33 68,16 
60 1037,07 88,06 0,00 15,42 72,65 
62 1066,25 93,66 0,00 16,53 77,13 
64 1094,43 99,27 0,00 17,66 81,61 
66 1121,68 104,90 0,00 18,81 86,09 
68 1148,09 110,56 0,00 19,99 90,57 
70 1173,70 116,23 0,00 21,18 95,05 
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Os valores das correntes máximas no período de um dia estão apresentados 

na Figura 19, foram colhidos no aplicativo SAGE. Observa-se que a máxima 

corrente para o período do dia foi de 1726,7 A e para o período da noite foi de 

1719,6 A. Para esses valores, aplicado o método determinístico, a LT encontrava-se 

em sobrecarga. Obrigando o ONS, a limitar a geração eólica, impossibilitando de 

escoar até, aos grandes centros consumidores. Mesmo diante do déficit de geração 

hídrica que se enfrenta atualmente.  

Caso tivessem adotado o método estatístico, no período noturno não haveria 

a necessidade da restrição de geração nesse período de tempo. Pois se constata na 

tabela 12, valores de corrente para o período noturno de (2 x 942,47 A) 1884,94 A, 

64% da corrente do projeto inicial e 11,93% superior a corrente projetada para a 

temperatura do condutor de longa duração atual. Conforme demonstrado 

graficamente na figura 20. 

Para o período diurno, como o valor da temperatura ambiente superou a 

prevista pelo método determinístico, apesar de encontrarmos valores inferiores para 

correntes de longa duração, 1558,1 A. Para a temperatura do cabo à 58ºC esta, 

avançaria para um valor de 1728,04 A, superior ao valor máximo registrado naquele 

dia 1726,7 A. 

Figura 20 - Representação dos resultados obtidos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme proposto, a pesquisa foi dividida em duas etapas. Na primeira, 

foram analisadas as médias de temperatura máximas diárias do ambiente e 

subdivididas em quatro grupos: Inverno dia e noite e verão dia e noite. Conforme 

orientação ONS NT 94/2016 (Metodologia para o cálculo da capacidade sazonal de 

projetos de linhas de transmissão a serem solicitadas). 

Os resultados obtidos nessa primeira etapa foram alcançados após a 

tabulação de dados de temperatura ambiente relacionados a 3 (três) coordenadas 

geográficas pertencentes a LT em análise, em um período de 3 anos. Com a 

finalidade de se comparar aos resultados praticados pelo método determinístico. 

Consolidados no projeto original da LT. 

 Após a compilação desses dados obteve-se os valores que foram 

empregados à fórmula de equilíbrio de temperaturas e chegados aos seguintes 

resultados: houve um ganho de 45 % (1675,34 A) na transmissão de corrente 

elétrica para uma temperatura de 54°C no cabo de transmissão no período 

verão/noite. E um ganho de 47,5 % (1696,90 A) nessa transmissão para o período 

inverno/noite em comparação aos resultados obtidos pelo método determinístico. 

Quanto aos períodos dia (inverno e verão), os valores médios de temperatura 

ambiente encontrado, correspondem aos já empregados pelo método determinístico, 

não obtendo ganho na transmissão. Uma vês que a média da temperatura 

encontrada corresponde ao valor já empregado. 

 Como segunda etapa, foram analisados para um único dia dados de 

temperatura ambiente, velocidade dos ventos e radiação solar a cada hora, com a 

finalidade de obtenção de resultados mais consistidos da máxima corrente elétrica 

suportada para um valor de temperatura determinada no cabo. 

Separados os dados em período dia e noite, foram calculados os novos 

valores de influência: por convecção, irradiação e por radiação solar. Para o período 

dia, constatou-se um ganho de 35,38% (1558,10 A) e no período noite de 64% 

(1884,99 A), comparados ao projeto adotado pela empresa concessionária em 

26/02/2012. 

No entanto, conforme manual de procedimentos da operação módulo 10 – 

sub-módulo 10.18, normativo ONS, CD – CT.NE.2SO.02 de 26/09/2017, a 

capacidade de transmissão de longa duração desta LT foi reajustada para 1684 A, o 
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que representa um incremento ao valor empregado anteriormente em 46,32%. 

Contudo, ao pesquisar-se a fundamentação racional ao incremento, foi constatado a 

instalação de medidores de temperatura (power donut) nos cabos ao longo da LT 

que certamente contribuiu para a decisão da empresa. 

Em complemento, salienta-se que os cabos CCA, podem ser empregados 

para operação segura em regime permanente com temperatura que podem variar 

entre 70 e 85°C. Enquanto a análise praticada limita-se apenas a temperatura do 

condutor em 54ºC. O que também pode ter flexibilizado o aumento da capacidade 

declarada de no mínimo 49% superior ao valor trabalhado. Assim, constata-se a 

influência direta da sazonalidade climática, bem como os elementos vento e 

radiação solar, diante da ampacidade da LT, validando os dados climáticos 

fornecidos assim como o método estatístico empregado. 

Constatou-se com a realização desta pesquisa, que houve um ganho na 

transmissão em relação ao projeto inicial da LT, deste modo, a empresa deve ser 

recompensada, como preconiza o anexo V, Nota Técnica nº 065/2006-SRT/ANEEL.  

Finalmente, a pesquisa cientifica apresentada, demonstra validade técnica e 

cientifica porque impacta fundamentalmente na metodologia do estabelecimento dos 

limites operacionais do sistema de transmissão, o que resulta em ganhos 

operacionais e nos resultados econômicos das organizações de energia elétrica. 

Em posteriores pesquisas, poderão ser realizados um estudo mais 

aprofundado dos cálculos tarifários tomados a partir da dinâmica de ampacidade 

relacionada com as condições de precisões climáticas setoriais. Bem como, estudos 

de equipamentos de medição da temperatura da LT ou dos fatores climáticos 

influenciadores deste parâmetro. 

 

 
 
 
  



72 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
ABNT. NBR 5422:  Projeto de Linhas Aéreas de Transmissão de Energia Elétrica — 
Procedimentos, São Paulo. 1985. 
 
ABNT. NBR 6123:  Forças devidas ao vento em edificações. Rio de Janeiro. 1988. 
 
ABNT/CE-3.11.01. Projeto de Revisão da ABNT NBR 5422.  Comissão de revisão 
da NBR 5422. Agosto. 2006.  
 
ABRADEE, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. A indústria 
da eletricidade. 2016. Disponível em: http://www.abradee.com.br/abradee/12-setor-
eletrico. Acesso em: 11 ago. 2017.  
 
ANEEL. Atlas de Energia Eólica do Brasil . Aneel – Agência Nacional de Energia 
Elétrica, 2002. 
 
ANEEL. Resolução Normativa nº 191:   Estabelece os procedimentos para a 
determinação da capacidade operativa das instalações de transmissão integrantes 
da Rede Básica e das Demais Instalações de Transmissão, componentes do 
Sistema Interligado Nacional, bem como define as Funções Transmissão e os 
respectivos Pagamentos Base. Brasília, 2005a.  
 
ANEEL. Nota técnica nº 038: Análise da 2ª parte do Plano de Universalização de 
Energia Elétrica da AMPLA Energia e Serviços S/A. 2005b.  
 
ANEEL. Nota técnica nº 065: Anexo V - Remuneração de instalações autorizadas 
na Rede Básica e demais instalações de transmissão. Brasília, 2006.  
 
ANJOS, R. D. dos. Ampacidade de Linhas de Transmissão  - Aspectos Operativos. 
2013. 82 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal 
de Itajubá, Itajubá, 2013. 
 
BLESSMANN, J. Tópicos de normas de vento.  Editora da Universidade / UFRGS, 
1990. 
 
BRAKELMANN, H.; ANDERS, G. Ampacity Reduction Factors for Cables Crossing 
Thermally Unfavorable Regions, IEEE, V. 16, N. 4, 2001.  
 
CARVALHO, H. Avaliação dos efeitos de vento em linhas de transmissão 
[manuscrito. – 2015. xvii, 146 f, enc.: il. Tese (doutorado) Universidade Federal de 
Minas Gerais, Escola de Engenharia. 
 
CPFL, Energia. Características dos sistemas elétricos e do setor e létrico de 
países e / ou estados selecionados. 407p. out. 2014. Disponível 
em:<https://www.cpfl.com.br/energias-
sustentaveis/inovacao/projetos/Documents/PB3002/caracteristicas-de-sistemas-
eletricos-de-paises-selecionados.pdf.>. Acesso em: 08 de set. 2017. 
 



73 
 

COSENTINO, A. et al. Análise estatística da ampacidade sazonal da LT525KV Areia 
– Campos Novos, utilizando-se técnicas de Downscaling de dados meteorológicos, 
com apoio em mapeamento a laser. XIX SNPTEE, Seminário Nacional de Produção 
e Transmissão de Energia Elétrica., Rio de Janeiro, outubro, 2017. 

 
CUBI ENERGIA, 2017. Conheça um pouco dos 3 grupos do setor elétrico no 
Brasil. Disponível em:<https://www.cubienergia.com/conheca-um-pouco-dos-3-
grupos-do-setor-eletrico-no-brasil/> Acesso em: 06 de set. 2017. 
 
CUNHA, L. V. Desempenho de Linhas de Transmissão Frente a Descar gas 
Atmosféricas : Influência do Efeito Corona na Ruptura a Meio de Vã o. 
Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte: UFMG, 2010. 
 
DEE-UFRJ. Componentes de uma linha de transmissão . 2015. Disponível em: 
http://www.dee.ufrj.br/~acsl/grad/transm/notas_de_aula/tree2.html. Acesso em: 10 
set.  2017.  
 
DURAN, A. Conceito de linha de distribuição e linha de subtra nsmissão . 2016. 
Disponível em: http://www.ambienteduran.eng.br/conceito-de-linha-de-distribuicao-e-
linha-de-subtransmissao. Acesso em: 10 set. 2017.  
 
FAGUNDES, W. de C. Estimativa do fator de carga (FC) e fator de demand a (FD) 
de consumidores de energia elétrica via medição e p esquisa de posses e 
hábitos . (Dissertação). Mestrado. Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. Programa de Pós-Graduação em Metrologia para a Qualidade e 
Inovação.105p., 2011. 
 
FILHO, J. I. S.; LISBOA, E. F. A.; JUNIOR L. F. E. Influência da Variação das 
Flechas dos Condutores de Vãos Contínuos na Avaliaç ão da Ampacidade 
Estatística e no Monitoramento de LTs.  In: Seminário nacional de produção e 
transmissão de energia elétrica, 2003, Uberlândia. Anais ..., Minas Gerais. 2003. 
 
FRANCO, C.A.O. de. Sistema Elétrico Brasileiro e Marco Regulatório das  
Energias Renováveis.  2016. Disponível em: 
<http://www.oesteemdesenvolvimento.com.br/admin/uploads/texteditor/txt_14718765
939380.pdf>. Acesso em 08 de set. 2017. 
 
FURTADO, R. G. C. Métodos estatísticos aplicados ao cálculo da ampaci dade e 
risco térmico de linhas aéreas de transmissão . 2008 Disponível em: 
http://www.ufjf.br/ppee/files/2008/12/211070.pdf. Acesso em: 10 set. 2017.  
 
GIUDICE FILHO, E.B. Estudo da aplicação dos condutores compactos em 
linhas urbanas de 138 KV : aspectos elétricos de corona e RI. 47 f.  Dissertação 
(Mestrado), Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005. Disponível 
em:  https://www.ppgee.ufmg.br/defesas/243M.PDF. Acesso em: 27 set. 2017.  
 
HUBACK, V. B. da S. Mudanças climáticas e os impactos sobre o setor de energia 
elétrica: Uma revisão da bibliografia. In: XCBPE, Anais ...Gramado, 2016. Disponível 
em: http://gesel.ie.ufrj.br/app/webroot/files/publications/07_xcbpe0244.pdf. Acesso 
em: 18 set. 2017.  



74 
 

 
LABEGALINI, P. R., et al. Projetos Mecânicos das Linhas Aéreas de 
Transmissão , 2a. edn, Edgard Blücher, 1992.   
 
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M.E.D.A. Pesquisa em educação:  abordagens qualitativas. 
São Paulo, EPU, 1986.  
 
MATZENBACHER, L. S.  Sistema de dimensionamento de condutores de linhas 
aéreas de transmissão e análise financeira prelimin ar. (Monografia) Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015. Disponível em: 
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/127650/000971095.pdf?sequence=
1. Acesso em: 18 jun. 2017.  
 
METEOBLUE. Relatório Meteorológico. 2017. Disponível em: 
https://www.meteoblue.com/pt/tempo/archive/export/13.31%C2%B0S+43%C2%B0O
_-13.308N-43E559_America%2FBahia?daterange=2017-11-04+to+2017-11-
11&params=&params%5B%5D=11%3B2+m+above+gnd&params%5B%5D=204%3
Bsfc&params%5B%5D=32%3B10+m+above+gnd%3B31%3B10+m+above+gnd&utc
_offset=-
3&aggregation=hourly&temperatureunit=CELSIUS&windspeedunit=KILOMETER_PE
R_HOUR. Acesso em: 20 out. 2017.  
 
MORGAN, V. T. Thermal Behavior of Electrical Conductors . 1. ed. [S.l.]: John 
Wiley & Sons Inc., 1991. ISBN 0-86380-119-6. 
 
NASCIMENTO, C. A .M. do.; VASCONCELOS, J.A. Análise Sistêmica da 
Ampacidade de Linhas Aéreas de Transmissão nas Abordagens Determinística e 
Estatística, XII ERIAC – Encontro Regional Ibero-americano do CIGRÉ, Foz do 
Iguaçu, 2007. 
 
NASCIMENTO, C. A. M. Desenvolvimento de Tecnologias para Controle e 
Monitoramento em Tempo Real da Capacidade de Transmissão em Linhas de 
Energia Elétrica, VII Simpósio de Automação de Sistema Elétricos , Salvador/Ba, 
2007.  
 
NASCIMENTO, C. A.; CASTRO, A. C. Controle e monitoramento de temperatura 
de condutores em linhas áreas de alta tensão . 2008. 
 
NOGUEIRA, M.M. et al. Carregamento de Linhas de Transmissão Aéreas: Dos 
Critérios Determinísticos à Monitoração em Tempo Real, XVI SNPTEE – Seminário 
Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, Campinas, 2001. 
 
EPE. Nota Técnica Dea 22/12:  Projeção da demanda de energia elétrica para os 
próximos 10 anos (2013 – 2022). Empresa de Pesquisa Energética, 2012. 
 
ONS. Nota Técnica nº 094:  Metodologia para cálculo da capacidade sazonal de 
projeto de linhas de transmissão a serem licitadas. [Revisão], Rio de Janeiro. 30 p., 
2016. 
 



75 
 

ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. O que é o SIN? 2017.  Disponível em: 
http://www.ons.org.br/pt/paginas/sobre-o-sin/o-que-e-o-sin.> Acesso em: 08 de set. 
2017. 
 
PENA, A.M. et al., Metodologia para cálculo da capacidade operativa sa zonal de 
longa duração das linhas de transmissão da CEMIG GT . Décimo quinto encontro 
regional Ibero-Americano do Cigré, Foz do Iguaçú –PR, Brasil, 19 a 23 de maio de 
2013.  
 
PETRIN, N. Radiação Solar . 2016 Disponível em: 
https://www.estudopratico.com.br/radiacao-solar-insolacao-comprimento-de-onda-e-
composicao-espectral/. Acesso em: 30 set. 2017.  
 
SACHS, P. Wind forces in engineering. 2. ed. New York: Pergamon Press, 1978. 
 
SAGAKAMI, Y. Mapeamento do risco térmico em linhas aéreas de tra nsmissão 
com base em dados de modelo numérico atmosférico . (Dissertação) 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopólis, 2010.  
 
SANTOS, B. dos. Linhas de Transmissão . 2012. Disponível em: 
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAA1wEAD/linhas-transmissao?part=6. Acesso 
em: 27 set. 2017.  
 
SILVA, A. A. P. Estimativa do fator de carga (FC) e fator de demand a (FD) de 
consumidores de energia elétrica via medição e pesq uisa de posses e hábitos . 
(Dissertação). Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco. Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica. 146 p., 2009. 
 
SINGH, K. Análise Estática de Torres Metálicas Treliçadas Aut oportantes para 
Linhas de Transmissão  [Distrito Federal] 2009. xviii, 110 p., 297mm (ENC/FT/UnB, 
Mestre, Estruturas, 2009). Dissertação de Mestrado – Universidade de Brasília. 
 
SITE CERFOX. Entenda como funciona o setor elétrico no Brasil . 2017. 
Disponível em: http://cerfox.com.br/artigo/entenda-como-funciona-o-setor-eletrico-no-
brasil. Acesso em: 10 ago. 2017. 
 
WARD, D. The effect of weather on grid systems and the reliability of electricity 
supply. Climate Change , n°121, pp. 103–113, 2013. 
 
 

 
 
 
 
  



76 
 

ANEXO A – MEMORIAL DE ESTUDOS ELÉTRICOS 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

1  
SOLICITAÇÕES ANEEL – RELATÓRIO DE ANÁLISE DE  

CONFORMIDADES  28/02/2012  APN  DSAF    

0  EMISSÃO INICIAL  05/01/2011  APN  DSAF    

REV.  MOTIVO DA REVISÃO  DATA  PROJ.  VERIF.  APROV.  

  
       
DATA: 05/01/2011  DATA:  

PROJ.: Antonio Pessoa  VISTO:  

VERIF.: Dorival da Silva Almeida Filho  
CREA: 027934 - PE  VISTO:  

APROV.:  APROV.:  

LT 230 kV IGAPORÃ/ BOM JESUS DA LAPA II  

 
  



77 
 

SEÇÃO I – CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DOS CABOS CONDUTORES  
  
1.  OBJETIVO  

  
Esta seção tem como objetivo analisar as determinações do Edital de licitação 
do empreendimento em estudo e definir as condições ambientais e demais 
dados a serem utilizados no cálculo das suas capacidades operativas e 
temperaturas de projeto.   
  

2.  DADOS CONSIDERADOS  
  

O anexo técnico do Edital do Leilão 006/2010 determina no seu item 1.2.2.2 
que a linha de transmissão deve ter capacidade operativa de longa duração de, 
no mínimo, 1100 A.   
  
Ainda de acordo com o referido item, o edital afirma que, com base na 
temperatura de projeto da linha de transmissão, o empreendedor deve 
disponibilizar uma capacidade operativa de curta duração, admissível durante a 
condição de emergência, conforme regulamento da ANEEL, não inferior a 1550 
A.  
  
Foram adotados os seguintes parâmetros nos cálculos, em consonância com a 
recomendação do Edital:  
  
• Temperatura ambiente (máxima média da região): 30ºC;  

• Atmosfera limpa;  

• Brisa – 1 m/s;  

• Radiação solar máxima: 1200 W/m2;  

• Coeficiente de absorção: 0,78  

• Coeficiente de emissividade: 0,77.  
  
O cabo condutor considerado foi o ACSR Tern 795 MCM em feixe de 2 cabos 
por fase.  

 
  
3.  CORRENTES E TEMPERATURAS DE PROJETO  
  

Levando em conta os dados considerados no item anterior foram realizados os 
cálculos das correntes e temperaturas cujos resultados, dentro do intervalo de 
interesse, são mostrados no subitem 3.1 a seguir.   
  
A partir destes resultados foi selecionada a seguinte temperatura de projeto, 
para atender com segurança a corrente de longa duração:  

  



78 
 

Corrente na fase 
(A)  

Corrente no 
Condutor (A)  

Temperatura no 
Condutor (o C)  

1100  550  54  

  
Foi também selecionada a seguinte temperatura para a condição com corrente 
de curta duração:  
  

Corrente na fase 
(A)  

Corrente no 
Condutor (A)  

Temperatura no 
Condutor (o C)  

1550  775  66  

  
3.1 Resultados de cálculos de correntes e temperaturas  

  
A metodologia de cálculo baseou-se na clássica equação do equilíbrio térmico 
do condutor, que dentre outras fontes, está descrita na Nota Técnica no. 
038/2005-SRT da Aneel, folha 13, Anexo A.   
  

Q joule + Q solar = P convecção + P irradiação  
  
Tal equação indica que os ganhos de calor do condutor por efeito Joule da 
corrente circulante e por efeito do sol incidente sobre o mesmo, deve ser igual 
as perdas de calor por efeito de convecção e irradiação, para uma dada 
temperatura do condutor e um dado conjunto de dados ambientais:   
  
Seguem-se resultados no intervalo de interesse, informando temperatura do 
condutor, corrente, e as parcelas da equação de equilíbrio térmico.   
 As células marcadas com cor apontam as temperaturas selecionadas para que 
o projeto da linha atenda com segurança as correntes de longa e curta duração 
exigidas no edital.    
 

Condutor Tern 795 MCM  Parcelas da equação de equilíbrio térmico    

Temperatura Corrente  Q joule  Q solar P convecção  P irradiação  

50  474.7  18.4  25.3  34.6  9.1  

52  527.3  22.9  25.3  38.0  10.1  

54  574.7  27.3  25.3  41.5  11.1  

56  618.0  31.8  25.3  44.9  12.2  

58  658.1  36.3  25.3  48.4  13.2  

60  695.5  40.9  25.3  51.8  14.3  

62  730.7  45.4  25.3  55.3  15.4  

64  764.0  50.0  25.3  58.7  16.6  

66  795.7  54.6  25.3  62.1  17.7  

68  825.8  59.2  25.3  65.6  18.9  

70  854.7  63.8  25.3  69.0  20.1  



79 
 

NEXO B – CABOS DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO CAA 
 
 
 AWG/ Área 

Formação, Número 

e Diâmetro dos Fios 
Diâmetro 

Nominal 

do Cabo 

Massa 

Linear 
RMC 

Resistência 
Elétrica CC 

a 20°C 

Capacidade 
de 

Corrente 
Cabo MCM 

Al Aço Total Al Aço 

mm² mm² mm² N° x mm N° x mm Mm kg/km kN Ω/km A 

Tern 795,0 403,77 27,83 431,60 45 x 3,38 7 x 2,25 27,03 1338,8 98,20 0,0719 875 
Thrush 5 16,83 2,81 19,64 6 x 1,89 1 x 1,89 5,67 68,1 6,65 1,7046 110 

Swan 4 21,18 3,53 24,71 6 x 2,12 1 x 2,12 6,36 85,6 8,30 1,3545 130 

Swallow 3 26,69 4,45 31,14 6 x 2,38 1 x 2,38 7,14 107,8 10,23 1,0749 150 

Sparrow 2 33,59 5,60 39,19 6  x 2,67 1 x 2,67 8,01 135,7 12,65 0,8540 175 

Robin 1 42,41 7,07 49,48 6  x 3,00 1 x 3,00 9,00 171,4 15,85 0,6764 200 

Raven 1/0 53,52 8,92 62,44 6  x 3,37 1 x 3,37 10,11 216,2 19,45 0,5360 230 

Quail 2/0 67,33 11,22 78,55 6  x 3,78 1 x 3,78 11,34 272,0 23,53 0,4261 265 

Pigeon 3/0 85,12 14,19 99,31 6  x 4,25 1 x 4,25 12,75 343,9 29,42 0,3370 310 

Penguin 4/0 107,22 17,87 125,09 6  x 4,77 1 x 4,77 14,31 433,2 37,06 0,2676 350 

Waxwing 266,8 135,00 7,50 142,50 18 x 3,09 1 x 3,09 15,47 430,5 31,22 0,2136 430 

Partridge 266,8 134,87 21,99 156,86 26 x 2,57 7 x 2,00 16,28 545,5 50,11 0,2148 440 

Ostrich 300,0 152,19 24,71 176,90 26 x 2,73 7 x 2,12 17,28 614,7 56,41 0,1904 470 

Merlin 336,4 170,22 9,46 179,68 18 x 3,47 1 x 3,47 17,35 542,9 39,36 0,1694 500 

Linnet 336,4 170,55 27,83 198,38 26 x 2,89 7 x 2,25 18,31 689,9 62,92 0,1699 510 

Oriole 336,4 170,50 39,78 210,28 30 x 2,69 7 x 2,69 18,83 784,3 77,27 0,1703 515 

Chickadee 397,5 200,90 11,20 212,10 18 x 3,77 1 x 3,77 18,87 640,8 45,14 0,1435 555 

Brant 397,5 201,60 26,10 227,70 24 x 3,27 7 x 2,18 19,61 762,5 65,10 0,1437 584 

Ibis 397,5 201,34 32,73 234,07 26 x 3,14 7 x 2,44 19,88 813,5 72,43 0,1439 570 

Lark 397,5 200,90 46,88 247,78 30 x 2,92 7 x 2,92 20,44 924,1 90,48 0,1446 575 

Pelican 477,0 242,30 13,50 255,80 18 x 4,14 1 x 4,14 20,68 772,8 53,50 0,1190 615 

Flicker 477,0 241,60 31,40 273,00 24 x 3,58 7 x 2,39 21,49 914,6 76,56 0,1199 655 

Hawk 477,0 241,65 39,49 281,14 26 x 3,44 7 x 2,68 21,80 977,9 87,18 0,1199 640 

Hen 477,0 241,27 56,30 297,57 30 x 3,20 7 x 3,20 22,40 1109,8 105,61 0,1204 645 

Osprey 556,5 282,50 15,70 298,20 18 x 4,47 1 x 4,47 22,33 900,9 62,37 0,1021 690 

Parakeet 557,1 282,31 36,60 318,91 24 x 3,87 7 x 2,58 23,22 1068,1 88,29 0,1026 700 

Dove 556,5 282,59 45,92 328,51 26 x 3,72 7 x 2,89 23,55 1141,6 100,84 0,1025 710 

Eagle 556,5 282,10 65,80 347,90 30 x 3,46 7 x 3,46 24,21 1297,5 123,47 0,1030 710 

Squab 605,0 305,80 49,80 355,60 26 x 3,87 7 x 3,01 24,54 1236,4 108,14 0,0947 745 

Duck 605,7 306,89 39,78 346,67 54 x 2,69 7 x 2,69 24,21 1161,0 98,87 0,0944 745 

Kingbird 636,0 323,00 17,90 340,90 18 x 4,78 1 x 4,78 23,88 1030,2 71,32 0,0893 750 

Rook 636,0 323,10 41,90 365,00 24 x 4,14 7 x 2,76 24,82 1222,2 101,04 0,0897 784 

Grosbeak 636,0 321,84 52,49 374,33 26 x 3,97 7 x 3,09 25,15 1301,7 111,87 0,0900 775 

Scoter 636,0 322,22 75,26 397,48 30 x 3,70 7 x 3,70 25,88 1483,8 135,23 0,0900 798 

Egret 636,0 322,22 73,55 395,77 30 x 3,70 19 x 2,22 25,88 1461,1 138,69 0,0900 775 

Flamingo 666,6 337,74 43,81 381,55 24 x 4,23 7 x 2,82 25,40 1275,9 105,48 0,0859 807 

Gannet 666,6 337,74 55,03 392,77 26 x 4,07 7 x 3,16 25,76 1366,0 117,26 0,0856 795 

Stilt 715,5 362,58 46,97 409,55 24 x 4,39 7 x 2,92 26,31 1372,6 113,35 0,0797 844 

Starling 715,5 361,93 59,15 421,08  26 x 4,21 7 x 3,28 26,68 1464,8 125,95 0,0800 835 

Tern 795,0  403,77  27,83  431,60  45 x 3,38  7 x 2,25  27,03  1338,8 0,0719 875 

 


