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RESUMO 

 

O crescimento econômico e a qualidade de vida dependem inteiramente da quantidade de 

energia elétrica ofertada. No entanto, esta dependência tem aumentado cada vez mais o 

consumo de energia elétrica, além de exigir uma melhor qualidade quanto ao seu fornecimento. 

No contexto dos sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, as linhas 

de transmissão são elementos imprescindíveis para a realização do transporte e escoamento da 

energia elétrica, desde as usinas geradores até os consumidores. Durante o transporte de energia 

elétrica, as linhas de transmissão, que se conectam a partir das torres, permanecem expostas a 

diversos fatores naturais, tais como a presença de ventos e variações de temperatura. Dessa 

maneira, torna-se necessário uma boa elaboração de um projeto eletromecânico de uma linha 

de transmissão aérea para o seu adequado funcionamento. Neste tipo de projeto, são realizadas 

análises para prever ocorrências transitórias e extremas acima das condições normais de 

funcionamento. Uma das etapas deste projeto diz respeito ao dimensionamento da curva da 

catenária, a qual representa a deformação que ocorre nos condutores das linhas de transmissão 

aéreas, formando uma flecha ao longo do seu percurso. Este trabalho apresenta o 

desenvolvimento de um software para o dimensionamento da curva da catenária, de modo a 

auxiliar no desenvolvimento de um projeto eletromecânico de uma linha de transmissão. 

Inicialmente, foi realizado um estudo sobre as linhas de transmissão aéreas, analisando todos 

os fatores que interfeririam no cálculo da curva da catenária. A partir deste estudo, foram 

determinadas classes utilizando linguagem de programação Python para o desenvolvimento do 

software e para o dimensionamento da curva da catenária. Os resultados obtidos se mostraram 

satisfatórios tomando como base as normas utilizadas, proporcionando um dimensionamento 

preciso da curva da catenária e servindo como base para trabalhos futuros.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Linhas de Transmissão. Software. Curva da Catenária. Python.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Economic growth and quality of life depend entirely on the amount of electricity offered. 

However, this dependency has increasingly increased the consumption of electric energy, 

besides demanding a better quality as to its supply. In the context of electric power generation, 

transmission and distribution systems, transmission lines are essential elements for the 

transportation and flow of electric power, from generating plants to consumers. During 

transmission of electric power, the transmission lines, which connect from the towers, remain 

exposed to several natural factors, such as the presence of winds and temperature variations. In 

this way, it is necessary to prepare an electromechanical design of an aerial transmission line 

for its proper operation. In this type of project, analyzes are carried out to predict transient and 

extreme occurrences above normal operating conditions. One of the stages of this project 

concerns the dimensioning of the catenary curve, which represents the deformation that occurs 

in the conductors of the aerial transmission lines, forming an arrow along its path. This work 

presents the development of software for the dimensioning of the catenary curve, in order to 

assist in the development of an electromechanical design of a transmission line. Initially, a study 

was carried out on the aerial transmission lines, analyzing all the factors that would interfere in 

the calculation of the catenary curve. From this study, It was determined classes using Python 

programming language for software development and for the design of the catenary curve. The 

results obtained were satisfactory based on the standards used, providing a precise 

dimensioning of the catenary curve and serving as a basis for future works. 

 

KEY-WORDS: Transmission lines. Software. Catenary curve. Python 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Na história da humanidade, a descoberta da energia elétrica corresponde a um marco 

para o desenvolvimento da sociedade. O crescimento econômico e a qualidade de vida 

dependem inteiramente da quantidade de energia elétrica ofertada. No entanto, esta dependência 

tem aumentado cada vez mais o consumo de energia elétrica, além de exigir uma melhor 

qualidade quanto ao seu fornecimento (LEÃO, 2009). 

 Tendo em vista a necessidade da produção de energia elétrica e do seu fornecimento, o 

sistema elétrico de potência (SEP) é definido como sendo o conjunto de todas as etapas que 

compreende desde a geração até o consumo da energia elétrica, englobando as centrais elétricas, 

subestações de transformação e de interligação, linhas e receptores ligados eletricamente entre 

si, e as cargas. O SEP é dividido em três subsistemas: geração, transmissão e distribuição. O 

subsistema de geração é responsável pela transformação de uma determinada energia primária 

(águas de reservatório, gás, vapor, energia solar, energia dos ventos) em energia elétrica. O 

subsistema de transmissão constitui o elo de ligação entre as centrais geradoras e os sistemas 

de distribuição, é responsável pelo transporte e escoamento da energia elétrica gerada por meio 

das linhas de transmissão. O subsistema de distribuição tem a função de conectar todas as cargas 

individuais na linha de transmissão (STEVENSON, 1986; FUCHS, 1977). A Figura 1 apresenta 

os subsistemas do SEP. 

 

Figura 1 - Sistema de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica 

 
  Fonte: MATTEDE, 2019 
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 Dentre os subsistemas, por exemplo, o de transmissão é fundamental, pois é responsável 

pelo transporte e escoamento da energia elétrica. Tradicionalmente, no sistema elétrico 

brasileiro, os grandes centros consumidores estão localizados longe das centrais geradoras de 

energia elétrica. Desta maneira, o Brasil apresenta milhares de quilômetros de linhas de 

transmissão (LTs), que são linhas que operam com as tensões mais elevadas do sistema, tendo 

a função de realizar o transporte da energia elétrica das usinas para os consumidores, como 

também executar a interligação com outros sistemas de potência ou permanecer em sistemas 

independentes (PERES; KALUCZ, 2014; LUSTOSA, 2009). A Figura 2 detalha o sistema 

brasileiro de transmissão de energia segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. 

 

Figura 2 - Sistema Brasileiro de Transmissão de Energia Elétrica 2017 

 
 Fonte: ONS,2019 
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 As linhas de transmissão aéreas são sustentadas por grandes estruturas metálicas, para 

que o transporte de energia elétrica ocorra de maneira efetiva. As LTs possuem cabos 

condutores, os quais devem ser fixados nas torres de transmissão, ficando suspensos entre elas 

(FUCHS et al., 1992). Na Figura 3 ilustra-se a disposição dos condutores nas LTs. 

 

Figura 3 - Linha de Transmissão Aérea 

 
Fonte: https://paranavai.portaldacidade.com/noticias/cidade/legislativo-convida-moradores-para-

consulta-publica-sobre-energia-eletrica/ 

 

As estruturas de uma linha de transmissão aérea de energia são elementos essenciais 

para a sustentação mecânica dos cabos condutores e cabos para-raios, sendo responsáveis pela 

manutenção de diversas distâncias de segurança necessárias para o pleno funcionamento das 

LTs. Os cabos ao longo de toda a vida da linha são expostos a diversos solicitações mecânicas, 

cabendo às estruturas da linha a responsabilidade de absorver todos os esforços mecânicos 

gerados nos pontos de sustentação e transmiti-los com segurança para as estruturas de 

fundações, que por sua vez implantarão as LTs no terreno (FUCHS et al., 1992). 

A NBR 5422/1985 é a norma que fornece as condições básicas para o dimensionamento 

de linhas de transmissão aéreas, estabelecendo que qualquer cabo condutor que possui 

densidade uniforme em todo o seu comprimento apresenta uma certa flexibilidade quando está 

conectado nas duas extremidades ou suportes fixos.  

Esta análise de deformação do cabo é mais comum em estrutura de grande porte, como 

nas LTs, devido a vários fatores, tais como: grande distância entre as torres, raio dos condutores 

e fluxo de energia elevados. No entanto, o dimensionamento dos sistemas de transmissão deve 

levar em consideração a proteção contra ocorrências transitórias e extremas, acima das 

condições normais de funcionamento (LUSTOSA, 2009). 

Devido às ações da gravidade, da temperatura, do vento, de suas propriedades e de seu 

peso, o cabo normalmente formará uma flexão ou flecha ao longo do seu percurso, que também 
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pode ser chamada de catenária. O modelo matemático para a equação da catenária parte do 

equilíbrio das forças e dos momentos atuantes em um cabo tensionado entre dois pontos, 

postulado por Bernoulli e Leibniz em 1691. Este método tem como objetivo primordial 

assegurar que a estrutura esteja dentro dos padrões de segurança estabelecidos pelo conjunto de 

normas técnicas (BEZERRA, 2010; FUCHS et al., 1992).  

O projeto eletromecânico das LTs envolve todos os cálculos para o correto 

dimensionamento de estruturas, memoriais de cálculo, dimensionamento de cabos condutores 

e para-raios, lista de materiais, topologia dos circuitos, fatores que influenciam no cálculo da 

catenária e em aspectos construtivos da linha (PEREZ; KALUCZ, 2014). 

O dimensionamento dos cabos condutores deve seguir as diretrizes presentes na NBR 

5422/1985 e as normas internas da concessionária de energia elétrica que coordena a região na 

qual a linha será construída, estabelecendo uma série de recomendações de limites de distância 

em linhas de transmissão aéreas e assegurando que o projeto não exceda um total de 50% da 

carga de ruptura. 

 Este trabalho pretende desenvolver um software para o dimensionamento da curva da 

catenária incluindo vários fatores que influenciam o seu cálculo e na vida útil das linhas de 

transmissão aéreas. A linguagem de programação escolhida para o desenvolvimento do 

software será o Python, que é uma linguagem em ascensão nos meios acadêmicos com sintaxe 

moderna e de fácil compreensão. O software a ser desenvolvido possui uma linguagem de 

programação extremamente versátil, sendo capaz de integrar uma das etapas de um projeto 

global de uma linha de transmissão aérea.  

 

1.1 OBJETIVOS 

  

 Realizar o desenvolvimento de um software, em linguagem de programação Python, 

capaz de envolver diversos fatores que influenciam no dimensionamento da curva da catenária 

em linhas de transmissão aéreas. 

 

 Objetivos específicos:  

 

• Compreender o funcionamento do sistema brasileiro de transmissão de energia;  

• Compreender o dimensionamento da curva da catenária nas linhas de 

transmissão aéreas; 
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• Aprender sobre a linguagem de programação Python; 

• Determinar a altura mínima entre os condutores suspensos e o solo; 

• Determinar a altura das torres; 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 O capítulo 2 trata da fundamentação teórico a respeito do projeto eletromecânico das 

linhas de transmissão. 

  No capítulo 3 é apresentado a metodologia abordada neste trabalho, detalha todo o 

equacionamento necessário para o cálculo da catenária considerando os diversos fatores que 

podem influenciar no seu dimensionamento. 

 O capítulo 4 reúne os resultados obtidos pelo software desenvolvido e comparações dos 

resultados com os casos estudados. 

  No capítulo 5 descreve-se a conclusão do trabalho e proposta para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTOS PARA O CÁLCULO DA CATENÁRIA EM LTs 

 

 Neste capítulo, alguns dos principais elementos constituintes de um projeto 

eletromecânico de uma linha de transmissão serão elucidados, a exemplo do conhecimento que 

se deve ter acerca das características dos cabos condutores, das torres de transmissão e da 

topografia do terreno, bem como as condições ambientais que podem interferir no cálculo da 

curva catenária nas LTs. 

 

2.1 CABOS CONDUTORES 

 

Os cabos condutores são os elementos que constituem o guia para os agentes do 

transporte de energia elétrica, que são: o campo elétrico e o campo magnético. O material mais 

empregado nos condutores aéreos é o alumínio, o qual apresenta diversos fatores que justificam 

sua utilização (FUCHS, 1977). O alumínio é um dos metais mais abundantes do planeta, o que 

o torna de baixo custo, além de possuir baixa resistência, leveza e boa condutividade elétrica, 

apresentando, portanto, características que o leva a se tornar o material mais utilizado nos 

condutores de linhas de transmissão aéreas (FUCHS et al., 1992). 

O dimensionamento dos cabos condutores nos projetos de linhas de transmissão aéreas 

não se baseia somente no seu peso, mas em diversas propriedades do material condutor, tais 

como: a massa específica, o coeficiente de dilatação linear por grau Celsius e o módulo da 

elasticidade do fio sólido (NBR 5422/1985). 

   A escolha do cabo condutor adequado representa um problema de fundamental 

importância no dimensionamento das LTs, não dependendo somente de sua relevância 

econômica na escolha, mas também do seu bom desempenho ao longo do tempo em questão de 

manutenção. A decisão do condutor a ser utilizado nas LTs influencia diretamente na escolha 

da torre e, consequentemente, nos esforços mecânicos envolvidos no projeto (FUCHS et al., 

1992; SANTIAGO, 1983). 

 

2.1.1 Construção e padronização 

 

 Os cabos condutores utilizados nas linhas de transmissão aéreas são obtidos pelo 

encordoamento de fios metálicos. A composição do cabo se dá a partir de um fio de seção 

transversal circular. Na maioria das composições dos cabos, esse material é de aço, sobre o qual 
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são enrolados outros fios em forma de espiral, formando uma, duas ou mais camadas (coroas) 

sobre esse fio de referência. O material dessas camadas de fio é o alumínio (FUCHS et al., 

1992). A Figura 4 apresenta dois exemplos de construção de cabos encordoados: o cabo 1 

apresenta somente uma camada de fios e o cabo 2 apresenta duas camadas de fios. 

 

Figura 4 - Aspecto construtivo 

 
Fonte: Induscabos, 2019 

  

 A nomenclatura de identificação da composição dos cabos encordoados é bem simples.  

A Figura 5 apresenta alguns cabos utilizados nas LTs. Por exemplo, o cabo 12 Al – 7 Aço é 

comumente identificado como 12/7, apresentando 12 fios de alumínio e 7 fios de aço.  

 

Figura 5 - Cabos comerciais 

 
Fonte: Cable, 2019 
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2.1.2 Classificação 

 

 Os cabos mais utilizados em projetos de linhas de transmissão aéreas são classificados 

em 4 tipos: 

1. AAC - (“All Aluminum Conductor”): Condutor encordoado concêntrico, composto de 

uma ou mais camadas (coroas) de fios de alumínio, também denominado de CA. É 

aplicado em vãos curtos onde não é requerida alta resistência mecânica. 

2. AAAC - (“All Aluminum Alloy Conductor”): Possui o mesmo princípio do cabo CA, 

porém é composto por alumínio de alta resistência mecânica e apresenta as menores 

flechas e tem maior resistência a corrosão do que o cabo CAA. 

3. ACSR - (“All Aluminum Conductor Steel-Reiforced”): Pode ser denominado de CAA e 

é composto por uma ou mais camadas (coroas) de alumínio encordoados envolvendo 

um núcleo de (alma) de aço galvanizado de alta resistência mecânica, que também pode 

ser encordoado. 

4. ACAR – (“Aluminum Conductor, Aluminum Alloy-Reinforced”): É composto de 

maneira idêntica ao cabo CAA, porém a diferença entre eles é que, ao invés de ter o 

núcleo de alma de aço, o cabo ACAR possui núcleo de alma de alumínio de alta 

resistência mecânica.  

 

 Os cabos condutores mais utilizados nas LTs acima de 230 KV no Brasil são do tipo 

ACSR (CAA). A relação entre os números de fios de alumínio e de fios de aço da formação do 

cabo, dependendo da situação, resulta em uma melhor relação peso/carga de ruptura para o 

projeto (SANTIAGO, 1983; BEZERRA, 2010). 

  

2.2 TORRES 

 

As torres das LTs têm como finalidade realizar a sustentação mecânica dos cabos 

condutores e para-raios, transmitindo todos os esforços mecânicos à fundação. Esse sistema 

possibilita a ligação entre as centrais de geração e distribuição de energia. As estruturas das 

torres são construídas, em geral, com treliças com perfis de aço galvanizado, em postes de aço 

ou postes de concreto (SANTIAGO, 1983; CONGRESSO LATINO-AMERICANO DA 

CONSTRUÇÃO METÁLICA, 2016). 
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No Brasil, é comum o uso de postes de concreto para as tensões entre 69 KV e 138 KV 

e de estruturas treliçadas para tensões superiores. No SEP brasileiro, há uma predominância de 

LTs acima de 138 KV, sendo assim necessário destacar as torres treliçadas neste trabalho 

(SANTIAGO, 1983; CONGRESSO LATINO-AMERICANO DA CONSTRUÇÃO 

METÁLICA, 2016; SIN, 2017). 

O design das torres treliçadas segue, na maioria dos casos, uma forma padronizada, 

composta por uma estrutura modular, a fim de otimizar seu transporte e sua implantação. O 

projeto das torres deve considerar, além das diversas hipóteses de carregamento, muitas 

hipóteses de composição da torre, com diferentes alturas associadas a diversos comprimentos 

das pernas, que podem estar niveladas ou com desníveis (SANTIAGO, 1983; CONGRESSO 

LATINO-AMERICANO DA CONSTRUÇÃO METÁLICA, 2016). 

O projeto estrutural das torres é determinado por vários fatores, tais como: tensão 

nominal do sistema, sobretensões previstas, flechas dos condutores, estruturas de sustentação e 

diâmetros do condutor (FUCHS, 1977). 

A NBR 5422/1985 especifica as cargas atuantes, bem como as hipóteses de carga a 

serem consideradas nos projetos de LTs. As cargas são divididas em verticais, horizontais 

transversais e horizontais longitudinais (FUCHS, 1977). 

As cargas verticais são as componentes verticais dos esforços de tração dos cabos, peso 

dos cabos e peso das ferragens e isoladores. As cargas horizontais transversais são resultado da 

ação do vento sobre os cabos e respectivos acessórios de fixação e da ação das componentes 

horizontais transversais dos esforços de tração dos cabos. As cargas horizontais longitudinais 

são resultado da ação horizontal dos esforços dos cabos e eventuais esforços introduzidos pelo 

estaiamento (FUCHS, 1977). 

    

2.2.1 Classificação das torres 

 

Diante de vários aspectos construtivos das torres treliçadas, as mesmas podem ser 

classificadas em dois grandes grupos, quanto ao seu comportamento face aos tipos de cargas 

(FUCHS, 1977). 
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2.2.1.1 Torres autoportantes 

 

As torres treliçadas autoportantes são formadas por estruturas metálicas galvanizadas a 

fogo, compostas por uma parte reta superior e uma parte piramidal na base. São torres que 

transmitem todos os seus esforços diretamente para o solo, através de suas fundações, 

comportando-se como vigas engastadas, com elevados momentos fletores junto a linha de solo 

(CONGRESSO LATINO-AMERICANO DA CONSTRUÇÃO METÁLICA, 2016; FUCHS, 

1992). A Figura 6 ilustra um exemplo de uma torre autoportante. 

Figura 6 - Torre autoportante 

 
Fonte: http://www.incoreinsightlytics.com/project-name-medinipur-jeerat-new-transmission-line/ 

 

2.2.1.2 Torres estaiadas 

 

As torres estaiadas possuem normalmente estruturas flexíveis ou mistas, e são as mais 

econômicas e fáceis de montar. No entanto, essas torres exigem uma área considerável para a 

sua instalação. Nesse tipo de estrutura são empregadas tirantes ou estais para absorver os 

esforços horizontais transversais e longitudinais. Os tirantes transmitem os esforços para o solo 

através de âncoras e outra parte dos esforços é transmitida axialmente pela estrutura 

(CONGRESSO LATINO-AMERICANO DA CONSTRUÇÃO METÁLICA, 2016; FUCHS, 

1992). A Figura 7 ilustra exemplos de torres estaiadas. 

Figura 7 - Torres estaiadas 

 
Fonte: http://www.brametal.com.br/arquivos/produtos/estruturas-para-

transmissao,1/fotos/1462626972700287.JPG 
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2.3 TOPOGRAFIA 

 

 No projeto de uma linha de transmissão aérea, os seus pontos inicial e final são fixados 

em função da localização das subestações. A linha poderá oferecer várias alternativas de 

traçados, e sua escolha obedece a vários critérios, destacando-se os critérios de natureza 

econômica e ambiental (FUCHS et al., 1992). 

 O estudo do traçado da linha é uma das etapas do projeto que requer uma análise sucinta 

da equipe de engenheiros. Primeiramente é realizada uma análise prévia pela equipe da 

topografia do traçado a ser implantado, recorrendo a ortofotos, cartas militares, mapas, curvas 

de nível, altimetria, cartas geográficas e outros materiais necessários para esta análise prévia 

(SILVA, 2006; FUCHS et al., 1992). A Figura 8 detalha o mapa altimétrico do Brasil. 

 

Figura 8 - Mapa altimétrico do Brasil 

 
Fonte: Cardoso,2018 

 

 O traçado da linha requer atenção aos locais de passagem da mesma. Por questões de 

segurança, recomenda-se não construir LTs sobre refinarias, escolas, recintos desportivos, 

estabelecimento militares, distribuidores de combustíveis, ferrovias, rodovias e áreas 

urbanizadas. Na fase de escolha do traçado, busca-se percursos com menores custos de 

construção, com poucos obstáculos e com facilidade de acesso e manutenção (SILVA, 2006, 

FUCHS et al., 1992). 

 O levantamento topográfico permite definir o perfil do terreno, tipo de solo, tipo de 

vegetação, localização, dados do proprietário dos terrenos, perfil da linha, obstáculos, entre 

outros dados. Entre os pontos principais para o perfil estão: a implantação das torres, pontos 
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que caracterizam construções, vegetações, casas, plantações, natureza do terreno, estradas, 

linhas de BT (Baixa Tensão), MT (Média Tensão), AT (Alta Tensão) e outros obstáculos 

relevantes (SILVA, 2006; BEZERRA, 2010). 

 O perfil topográfico do traçado é representado através de cortes longitudinal e 

transversal. O corte longitudinal é projetado no plano vertical, ao longo dos eixos da linha, onde 

é possível destacar todos os obstáculos cortados pela linha. O corte transversal apresenta o eixo 

da linha de transmissão, no centro da faixa, com os obstáculos que podem interferir na linha 

(FUCHS et al., 1992). As Figuras 9 e 10 ilustram, respectivamente, um exemplo de corte 

longitudinal e um exemplo de corte transversal. 

 

Figura 9 - Corte longitudinal 

 
Fonte: COPEL, 2011 

  

 

Figura 10 - Corte transversal 

 
Fonte: COPEL, 2011 

 

 É necessário saber onde serão alocadas as torres, conhecer a composição e o perfil do 

terreno, obstáculos e desníveis presentes no traçado. Desta maneira é de fundamental 
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importância o levantamento topográfico no projeto eletromecânico da linha de transmissão 

aérea (BEZERRA, 2010). 

 

2.4 CATENÁRIA 

 

   O cálculo da catenária corresponde a um dos famosos problemas históricos do cálculo, 

sendo solucionado por Bernoulli e Leibniz em 1691, definida como sendo um conjunto de 

curvas planares onde estas se assemelham e descrevem a ação de um fio suspenso pelos seus 

extremos fixos a dois pontos, sendo flexível, homogêneo e inextensível (TALAVERA, 2008).  

   Para entender melhor a catenária nas linhas de transmissão aéreas, deve-se compreender 

a sua diferença básica com a parábola. Por exemplo, a catenária matematicamente é descrita 

por funções exponenciais e a parábola é descrita por um polinômio. A catenária é aplicada a 

fios que sofrem ações do seu próprio peso, sendo facilmente aplicada em linhas de transmissão 

aéreas (TALAVERA, 2008). A Figura 11 apresenta um exemplo de comparação entre as curvas 

da catenária e da parábola.  

 

Figura 11 - Catenária e parábola 

 
Fonte: Hubbard,2013 

 

De acordo com a NBR 5422/1985, a modelagem dos cabos suspensos, isto é, o traçado 

da catenária, deve seguir vários padrões de segurança, a exemplo dos afastamentos mínimos 

recomendados do condutor para a própria linha, terreno ou dos obstáculos atravessados. Devido 

ao grande fluxo de potência na linha, qualquer descarga elétrica proporcionada pela mesma 

poderia causar grandes danos a terceiros. 
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2.4.1 Equações da catenária 

 

 O cálculo das equações da catenária é de fundamental importância para definir a menor 

distância do cabo até o solo ou a obstáculos presentes no traçado da linha.  As torres que 

realizam a sustentação dos cabos podem estar na mesma altura ou em alturas diferentes 

(BEZERRA, 2010). 

 Para calcular as equações que compõem a curva da catenária, inicialmente é adotado um 

sistema de coordenadas X-Y, no qual a origem está no ponto mais baixo da curva (BEZERRA, 

2010). A Figura 12 ilustra o esboço da curva da catenária de uma LT. 

 

Figura 12 - Esboço 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 

 

 De acordo com a Figura 12, e considerando que os pontos A e B são os suportes de 

sustentação do cabo nas torres, a distância horizontal entre A e B é denominada de vão, 

representado pela letra S. O comprimento do cabo entre os pontos A e B é representado pela 

letra L. A componente horizontal da tensão é identificada pela letra H. O peso do cabo por 

unidade de comprimento é representado pela letra W. A tensão tangencial nos pontos de 

sustentação, A e B, é representada, respectivamente, pelas letras 𝑇2 e 𝑇1. O desnível entre as 

torres e a flecha do cabo são nomeados, respectivamente, pelas letras D e F (BEZERRA, 2010). 

 A equação da catenária pode ser obtida a partir do equilíbrio das forças e dos momentos 

atuantes em um elemento infinitesimal dS do cabo tensionado entre os pontos A e B 



28 

 

 

 

(FERREIRA; PAULA; NATAL, 2013). A Figura 13 representa o elemento infinitesimal do 

cabo. 

  

Figura 13 - Elemento infinitesimal 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 

 

 A Figura 13 apresenta várias incógnitas que serão elucidadas a seguir. A força de tração 

atuante no elemento infinitesimal do cabo é representada pela letra T. A componente vertical 

da tração é denominada pela letra V. As variações das tensões em suas respectivas componentes 

são representadas pelos termos, 𝑑𝑇 , 𝑑𝑉  e 𝑑𝐻  (FERREIRA; PAULA; NATAL, 2013). 

Igualando as forças na direção vertical tem-se que: 

  

𝑊𝑑𝑆 + 𝑉 = 𝑉 + 𝑑𝑉,                                                            (1)                                             

𝑊𝑑𝑆 = 𝑑𝑉,                                                                    (2) 

𝑑𝑆 = √𝑑𝑥2 + 𝑑𝑦22
,                                                            (3) 

𝑑𝑆 = 𝑑𝑥√1 + (
𝑑𝑦

𝑑𝑥
)
2 2

.                                                      (4) 
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 Substituindo a equação (2) na equação (4), obtém-se: 

 

𝑑𝑉

𝑑𝑥
= 𝑊√1 + (

𝑑𝑦

𝑑𝑥
)
2 2

.                                                     (5) 

 

 Igualando as forças na direção horizontal, tem-se: 

 

𝐻 + 𝑑𝐻 = 𝐻,                                                                (6) 

𝑑𝐻 = 0.                                                                      (7) 

 

 Integrando a equação (7), tem-se que: 

 

𝐻 = 𝐾,                                                                       (8) 

 

em que K corresponde a uma constante. Portanto, a componente horizontal da força (H) é 

constante ao longo de todo o comprimento do cabo na curva da catenária. O somatório dos 

momentos ao longo do centro de gravidade do elemento dS fornece: 

 

𝐻𝑑𝑦 = 𝑉𝑑𝑥,                                                                  (9) 

𝑉 = 𝐻
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 .                                                                (10) 

 

 Derivando equação (10) em relação a 𝑥, obtém-se: 

 

𝑑𝑣

𝑑𝑥
= 𝐻

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
.                                                                (11) 

 

 Igualando as equações (5) e (11), obtém-se: 

 

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
=

𝑊

𝐻
√1 + (

𝑑𝑦

𝑑𝑥
)
2 2

.                                                        (12) 

 

 Integrando a equação (12) e isolando 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
⁄  tem-se: 
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𝑑𝑦

𝑑𝑥
= √[

𝑊

𝐻
(𝑌 − 𝑌0)]

2

− 1
2

.                                                        (13) 

 

 Rearranjando a equação (13), utilizando integrais e métodos matemáticos, obtém-se a 

equação da curva da catenária, como segue: 

 

𝑌 =
𝐻

𝑊
[𝑐𝑜𝑠ℎ (

𝑊𝑋

𝐻
) − 1].                                                         (14) 

 

 Expandindo o termo do cosseno hiperbólico da equação (14) em série de Taylor, pode-

se simplificar a equação (14), como segue: 

 

cosh
𝑋

𝐶
= 1 +

𝑋2

2! 𝐶2
+

𝑥4

4! 𝐶4
+

𝑥6

6! 𝐶6
+ ⋯+

𝑥𝑛

𝑛! 𝐶𝑛
 ,                              (15) 

 

em que 𝐶 = 𝐻
𝑊⁄ . Como normalmente C corresponde a um valor muito elevado, a série 

converge rapidamente, sendo utilizados apenas os seus dois primeiros termos para descrever a 

equação da curva da catenária. Utilizando, portanto, a aproximação da série de Taylor obtida 

com a equação (15) na solução da equação (14), obtém-se uma equação simplificada para a 

curva da catenária, como segue (BEZERRA, 2010; FERREIRA; PAULA; NATAL, 2013): 

 

𝑌 =
𝑊𝑋2

2𝐻
 .                                                                (16) 

 

 Utilizando a equação (16) da curva catenária e considerando 𝐷 = 𝑌1 − 𝑌2 e 𝑋2 = 𝑋1 −

𝑆, conforme ilustrado na Figura 13, é possível descrever as equações para os suportes das torres 

A e B, como segue: 

 

𝑌1 =
𝐻

𝑊
𝑐𝑜𝑠ℎ (

𝑊𝑋1

𝐻
− 1),                                                       (17) 

 

𝑌2 =
𝐻

𝑊
𝑐𝑜𝑠ℎ (

𝑊(𝑋1 − 𝑆)

𝐻
− 1).                                                 (18) 
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 Realizando algumas manipulações matemáticas na equação (16), pode-se descrever as 

equações que determinam os pontos de fixação das torres no eixo 𝑋 das coordenadas, assim  𝑋1 

e 𝑋2 são respectivamente: 

 

𝑋1 =
𝑆

2
+

𝐻

𝑊
ln

[
 
 
 

𝑊𝐷

2𝐻𝑠𝑒𝑛ℎ (
𝑊𝑆

2𝐻
)

+ √(
𝑊𝐷

2𝐻𝑠𝑒𝑛ℎ (
𝑊𝑆

2𝐻
)
)

2

+ 1
2

]
 
 
 

,                         (19) 

 

𝑋2 = −
𝑆

2
+

𝐻

𝑊
ln

[
 
 
 

𝑊𝐷

2𝐻𝑠𝑒𝑛ℎ (
𝑊𝑆

2𝐻
)

+ √(
𝑊𝐷

2𝐻𝑠𝑒𝑛ℎ (
𝑊𝑆

2𝐻
)
)

2

+ 1
2

]
 
 
 

.                      (20) 

 

 Por meio de fundamentos da geometria analítica, os quais são capazes de descrever o 

comprimento de uma curva qualquer, pode-se iniciar o desenvolvimento da equação do 

comprimento do cabo da curva da catenária através da equação (21), como segue (BEZERRA, 

2010; FUCHS et al., 1992): 

 

𝐿 = ∫ √[1 + (
𝑑𝑦

𝑑𝑥
)
2

]
2

𝑑𝑥.                                                       (21)

𝑋2

𝑋1

 

 

 Integrando a equação (21) e aplicando a Segunda Lei de Newton no trecho do cabo, é 

possível encontrar uma equação para o comprimento do cabo. Portanto, a equação (22) descreve 

o comprimento do cabo da curva da catenária, como segue: 

 

𝐿 = √𝐷2 + 𝑆2 (1 +
𝑆2𝑊2

12𝐻2
)

2

.                                                        (22) 

 

 O valor das tensões tangenciais do cabo é de fundamental importância para o projeto. 

Este valor deve ser limitado a uma porcentagem da tensão de ruptura do cabo, de acordo com 

a NBR 5422/1985. As equações da tensão tangencial nos suportes A e B são facilmente 

encontradas através da aplicação da Segunda Lei de Newton. Portanto, as equações (23) e (24) 

determinam as tensões nos suportes A e B, respectivamente, como segue: 
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𝑇𝐴 = 𝐻𝑐𝑜𝑠ℎ (
𝑊𝑋2

𝐻
),                                                               (23) 

 

𝑇𝐵 = 𝐻𝑐𝑜𝑠ℎ (
𝑊𝑋1

𝐻
).                                                               (24) 

 

 A flecha máxima é a distância da reta que conecta os suportes A e B até a reta tangente 

à curva da catenária que possui a mesma inclinação da reta dos suportes no ponto 𝑋3. A flecha 

máxima pode ser calculada como segue (BEZERRA, 2010): 

 

𝐹 =
𝐷

𝑆
(𝑋3 − 𝑋2) +

𝐻

𝑊
[𝑐𝑜𝑠ℎ (

𝑊𝑋2

𝐻
) − 𝑐𝑜𝑠ℎ (

𝑊𝑋3

𝐻
)].                         (25) 

 

 Com a utilização da equação (20) é possível obter uma expressão que determina o valor 

de 𝑋3, como segue: 

 

𝑋3 =
𝐻

𝑊
ln [

𝐷

𝑆
+ √(

𝐷

𝑆
)
2

+ 1
2

].                                                 (26) 

 

 Ao contrário da tensão horizontal (H), a tensão tangencial (T) não é constante ao longo 

da linha. Através da equação do valor médio, é possível calcular a tensão média tangencial (T) 

ao longo da linha, como segue:  

 

𝑇𝑒 =
1

𝐿
∫ 𝑇 𝑑𝑙

𝑋1

𝑋2

.                                                                    (27) 

 

 Realizando manipulações matemáticas na equação (27), é possível obter a equação (28), 

que define o valor médio da tensão tangencial (T) ao longo da curva da catenária (BEZERRA, 

2010): 

 

𝑇𝑒 =
𝐻

4
[
𝑠𝑒𝑛ℎ (

2𝑊𝑋1

𝐻
) − 𝑠𝑒𝑛ℎ (

2𝑊𝑋2

𝐻
) +

2𝑊𝑆

𝐻

𝑠𝑒𝑛ℎ (
2𝑊𝑋1

𝐻
) − 𝑠𝑒𝑛ℎ (

2𝑊𝑋2

𝐻
)

].                                          (28) 
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2.5 CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

 

 As condições ambientais alteram significativamente o comportamento do cabo na curva 

da catenária. Diversos fatores influenciam diretamente a estimação do comprimento do cabo, 

tais como: temperaturas máximas e mínimas, radiação solar, umidade do ar, índice 

pluviométrico, altitude, velocidade média e máxima dos ventos, dentre outros fatores 

relevantes. A Figura 14 detalha alguns fatores que influenciam o comprimento do cabo 

(BEZERRA, 2010). 

 

Figura 14 - Processo de ganho e perda de calor nos condutores 

 
Fonte: Teixeira, 2017 

 

 Diante das variações das condições ambientais, os cálculos para a elaboração do projeto 

mecânico dos condutores devem obedecer às máximas solicitações admissíveis nos cabos, 

fatores mínimos de segurança, esforços solicitantes e distância de segurança entre o condutor e 

o solo (FURTADO, 2008). 

 Por segurança, no cálculo da flecha nos cabos das LTs, devem ser consideradas as 

condições mais desfavoráveis no que se refere à distância de segurança, variação de temperatura 

e cargas extras presentes devido à ação do vento (FURTADO, 2008). 

 Para realizar o cálculo mecânico dos condutores é necessário adotar hipóteses para 

diferentes condições em que os cabos estão expostos. Portanto, são definidas três hipóteses 

fundamentais para o cálculo mecânico dos condutores, que são (BEZERRA, 2010): 

1) Condição de temperatura média, sem ação do vento. 

2) Condição de variação extrema de temperatura, sem ação do vento. 

3) Condição de vento máximo, na temperatura coincidente. 
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2.5.1 Condição de temperatura média sem ação do vento 

 

 Esta condição pode ser chamada de EDS (Every Day Stress), e representa a condição 

em que os condutores das LTs passam maior período de sua vida útil sendo expostos. Nesta 

condição, normalmente utiliza-se a temperatura média do ambiente onde a LT passa, e a tração 

do cabo tende a diminuir e a flecha a aumentar (MENEZES, 2015). 

  

2.5.2 Condição de variação extrema de temperatura sem ação do vento 

 

Nesta condição, percebe-se como a variação da temperatura causa dilatações e 

contrações nos condutores, influenciando diretamente no comprimento do cabo, na flecha e na 

tensão horizontal. Nos cálculos mecânicos para determinar os vários parâmetros da curva da 

catenária são utilizadas as temperaturas mínimas e máximas (BEZERRA, 2010). Na 

temperatura mínima, o cabo tende a se contrair, diminuindo a flecha e aumentando a tensão 

horizontal. Na temperatura máxima, o cabo irá se dilatar, ocasionando um aumento da flecha e 

diminuição da tensão horizontal (BEZERRA, 2010). 

 

2.5.3 Condição de vento máximo na temperatura coincidente 

 

Nesta condição, o vento exerce uma pressão sobre os condutores, que é proporcional à 

sua velocidade, resultando numa força perpendicular no eixo longitudinal dos cabos. Com o 

surgimento de uma nova força combinada com o peso do cabo, o peso do cabo tenderá a 

aumentar (BEZERRA, 2010). A Figura 15 detalha a ação da força do vento (Fv) juntamente 

com o peso do cabo (W) e o novo peso resultante do cabo (Wv). 

 

Figura 15 - Efeito do vento no condutor 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 
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A condição do novo peso do cabo com a temperatura coincidente (média das 

temperaturas mínimas) é uma das situações mais desfavoráveis que ocorre nas LTs. Portanto, a 

NBR 5422/1985 estabelece que nesta condição a tensão tangencial (H) não seja superior a 50% 

da carga nominal de ruptura do cabo. 

 

2.6 EQUAÇÃO DA MUDANÇA DE ESTADO 

 

Os condutores das LTs estão sujeitos a variações de temperaturas bastante acentuadas 

ao longo da linha. Esta variação depende a cada instante do calor adquirido pelo efeito joule da 

corrente no condutor, do calor adquirido por radiação solar e das trocas de calor com o meio 

ambiente. A temperatura do condutor é função de muitas variáveis, a exemplo da temperatura 

ambiente em torno do cabo e da velocidade do vento (FUCHS et al., 1992; SILVA, 2012). 

A determinação da temperatura do condutor é um pouco complexa, a qual utiliza termos 

estatísticos com base em cartas meteorológicas, que possuem dados coletados por um longo 

período de tempo (FUCHS et al., 1992; SILVA, 2012; FURTADO, 2008). 

A variação da temperatura no cabo ocasiona uma mudança de valor da tensão 

horizontal na curva da catenária nas LTs e consequentemente há uma variação da flecha no vão 

(FURTADO, 2008). 

Primeiramente, para encontrar a equação que determina a variação dos parâmetros da 

curva da catenária ocasionados pelas variações de temperatura e vento, considera-se um vão 

isolado de comprimento 𝐿1, com temperatura 𝑡1 e tensão horizontal constante. Se 𝑡1 alterar para 

um novo valor de temperatura 𝑡2, o comprimento variará proporcionalmente, de acordo com a 

equação (29): 

 

𝐿2 = 𝐿1 + 𝐿1α(𝑡2 − 𝑡1),                                                        (29) 

 

em que α é o coeficiente de dilatação térmica linear do condutor. A variação do comprimento 

do cabo irá ocasionar variação no valor da tensão horizontal. Quando houver um aumento de 

temperatura, o comprimento do cabo irá aumentar e a tensão horizontal irá diminuir. Na 

diminuição da temperatura, o comprimento do cabo diminui e consequentemente a tensão 

horizontal aumenta, obedecendo, portanto, à Lei de Hooke, que diz que as deformações 

elásticas são proporcionais às tensões aplicadas (FUCHS et al., 1992). 
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Em virtude da deformação elástica ocasionada pela variação da força de tração 

horizontal, a equação (29) será expandida com a adição do termo que representa o 

comportamento do cabo diante da variação da força. A equação (30) demonstra como as 

variações da temperatura e da força de tração horizontal irá influenciar no comprimento do 

cabo, em que o módulo da elasticidade e área da seção transversal do condutor são 

representados por 𝐸 e 𝑠, respectivamente, como segue (FUCHS et al., 1992):  

 

𝐿2 − 𝐿1 = 𝐿1α(𝑡2 − 𝑡1) +
𝐿1(𝐻2 − 𝐻1)

𝐸𝑠
.                                      (30) 

 

Aplicando a equação (22) na equação (30) e utilizando de métodos matemáticos, pode-

se obter a equação da mudança de estado, como segue:  

 

(𝐻2)
3 + (𝐻2)

2 [
𝐸𝑠(𝑊1)

2𝑆2

24(𝐻1)2
+ 𝐸𝑠α(𝑡2 − 𝑡1) − 𝐻1] −

𝐸𝑠(𝑊2)
2𝑆2

24
= 0.           (31) 

 

Dessa maneira, a partir de todos os valores dos parâmetros iniciais de um estado de 

referência (Estado 1), pode-se obter uma nova tensão horizontal aplicando apenas os valores de 

peso e temperatura do novo estado (Estado 2) na equação (31) (BEZERRA, 2010). 

Portanto, conhecendo-se um determinado estado de uma LT, pode-se conhecer qualquer 

outro estado relativo a variação da temperatura e ação do vento, deste modo, a utilização da 

equação da mudança de estado é indispensável nos cálculos eletromecânicos nas linhas de 

transmissão aéreas. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será apresentado o desenvolvimento do software em linguagem de 

programação Python para o dimensionamento da curva da catenária em linhas de transmissão 

aéreas. 

Para o desenvolvimento do software, após consultas bibliográficas e de modelos de 

cálculos já definidos em norma, determinou-se um memorial de cálculo mais intuitivo e direto 

para aplicar na linguagem de programação. 

 

3.1 ESCOLHA DA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

 

Existem diversos processos no desenvolvimento de um software, entretanto, há algumas 

atividades básicas comuns a esses processos, tais como: levantamento de requisitos, análise de 

requisitos, projeto, implementação e teste (PINTO, 2007). 

O levantamento de requisito é uma das etapas mais importantes e tem como objetivo 

compreender o problema e realizar análises para buscar soluções.  

A análise de requisitos é a atividade na qual será realizada um estudo detalhado do 

problema, a fim de criar uma estratégia de solução e definir modelos para representar o sistema 

do software a ser desenvolvido. 

O projeto é a fase que se analisa como o software funcionará internamente. Essa fase 

possui alguns aspectos relevantes, tais como: a arquitetura do projeto, linguagem de 

programação utilizada, padrão da interface gráfica, entre outros. O projeto de arquitetura do 

software (projeto de alto nível) busca desenvolver um sistema orientado a objetos, distribuindo 

as classes de objetos do sistema em subsistemas. 

A implementação é a etapa em que o sistema é codificado em uma descrição 

computacional, tornando possível a compilação e a geração de código para a execução do 

software. O desenvolvimento computacional deste trabalho é orientado a objetos, e a sua 

implementação é a partir da criação de classes de objetos do software em questão. 

Os testes têm como finalidade validar o software realizando comparações de resultados 

com outros softwares e validando se os valores obtidos pelo mesmo são condizentes com a 

norma regente do projeto. Além disso, os testes levam em consideração cada especificação 

realizada na fase de projeto e testa cada funcionalidade. 
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Diante dos processos apresentados para o desenvolvimento do software, escolheu-se a 

linguagem de programação Python, tendo em vista que, além de ser uma linguagem em 

ascensão nos meios acadêmicos e de fácil aprendizagem, é considerada uma linguagem 

moderna, de alto nível, funcional, orientada a objeto, tornando possível a execução de tarefas 

mais complexas de maneira objetiva. 

 

3.2 ETAPAS PARA O DIMENSIONAMENTO DA CURVA DA CATENÁRIA 

 

As etapas para dimensionamento da curva da catenária nas linhas de transmissão aéreas 

são expostas no fluxograma da Figura 16.   

 

Figura 16 - Fluxograma 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 

   

O dimensionamento da curva da catenária parte das 3 hipóteses para o cálculo mecânico 

dos condutores, definida na seção 2.5. Diante destas hipóteses são definidos os parâmetros 

necessários para a realização dos cálculos, como: valores das temperaturas do projeto, dados 

específicos do condutor, desnível entre as torres, distância do vão, velocidade de vento do 

projeto, altitude, dentre outros fatores relevantes para os cálculos. 

Por segurança, não é aconselhável que a tensão do cabo condutor seja muito grande. De 

acordo com a NBR 5422/1985, a tensão do cabo condutor deve ser um percentual da carga de 

ruptura máxima do cabo. Para os tipos de cabos apresentados na seção 2.1.2, tem-se as seguintes 

faixas percentuais da carga de ruptura dos cabos, estabelecidas pela NBR 5422/1985: 

➢ Cabos AAC: 21%  

➢ Cabos ACAR: 16%  
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➢ Cabos ACSR: 20%  

➢ Cabos AAAC: 18%  

 

A partir da escolha do percentual adotado para a tensão de ruptura do projeto, pode-se 

realizar o cálculo para a condição EDS do vão. Posteriormente realiza-se o cálculo para a 

condição de variação da temperatura sem ação do vento e da condição de temperatura 

coincidente com ação do vento com base na tensão de ruptura definida para a condição EDS. 

Com os valores obtidos através dos cálculos das hipóteses do projeto eletromecânico 

dos condutores, espera-se que os valores de tensões e flechas estejam dentro dos parâmetros de 

segurança estabelecidos pela NBR 5422/1985. Se os valores divergirem da norma, deve-se 

estabelecer novas ações para o projeto, tais como: alterar a distância do vão, definir novo 

condutor, alterar a altura da torre, dentre outros. Com os valores das tensões e flechas dentro da 

margem de segurança estabelecida, pode-se adotar o condutor que foi empregado nos cálculos 

das hipóteses no projeto. 

 

3.3 DESENVOLVIMENTO DAS CLASSES EM PYTHON 

 

Em um código desenvolvido em Python, uma classe tem como função definir uma 

estrutura de dados que contenha uma instância de atributos, uma instância de métodos e classes 

aninhadas (classe declarada dentro de uma outra classe) (GREGIANIN, 2008). 

Uma classe criada é chamada de classe objeto, os nomes no namespace (delimitador 

abstrato que fornece um contexto para os itens que ele armazena) da classe são chamados de 

atributos da classe e as funções definidas dentro de uma classe são chamadas de métodos 

(BORGES, 2010; GREGIANIN, 2008). 

A classe é a estrutura básica do paradigma de orientação a objetos, isto é, é um modelo 

a partir do qual os objetos serão criados, facilitando a modularidade e abstração da 

complexidade. Em outras palavras, a existência da classe permite que o Python seja uma 

linguagem de programação orientada a objeto de alto nível (BORGES, 2010; SILVA, 2014). 

Diante do que foi mencionado, criou-se uma classe com todos os atributos referentes às 

especificações técnicas do cabo, tais como: nome, números de fios de alumínio, diâmetro do 

fio de alumínio, número de fios de aço, diâmetro do fio de aço, peso do fio de alumínio, peso 

do fio de aço, tensão de ruptura, coeficiente de dilatação linear, módulo da elasticidade, 
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correção da tensão de ruptura, diâmetro externo do condutor. A Figura 17 detalha a 

representação da classe Cabo. 

 

Figura 17 - Código com o desenvolvimento da classe Cabo 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 

 

 Na Figura 17, percebe-se a definição de um método de inicialização para a classe em 

questão “def__init__”. Portanto, quando uma nova instância da classe Cabo é criada, este 

método é chamado automaticamente, possibilitando, assim, a configuração dos atributos da 

classe na nova instância.  

 De acordo com Fuchs et al. (1992), um dos fatores que influenciam diretamente no 

comprimento do cabo é a variação de temperatura em que a LT está sujeita em plena operação. 

A NBR 5422/1985 estabelece uma série de temperaturas que devem ser empregadas no cálculo 

mecânico dos condutores, desta maneira, a fim de associar ao programa um dos fatores que 

influenciam no comprimento do cabo, criou-se a classe Temperatura. A Figura 18 demonstra 

como foram definidos os atributos da classe Temperatura.  
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Figura 18 - Código com os atributos da classe Temperatura 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 

 

 Com a classe Temperatura definida, pode-se observar nos atributos da classe as 

temperaturas que influenciam nas hipóteses do cálculo mecânico dos condutores, que são: 

“media” (temperatura média), “maxima” (temperatura máxima), “minima” (temperatura 

mínima), “media_minima” (média das temperaturas mínimas) e “media_maxima” (média das 

temperaturas máximas).  

 O vento é um dos agentes externos que influenciam diretamente no comportamento das 

flechas dos cabos nas linhas de transmissão aéreas, exercendo uma pressão sobre os condutores 

que é proporcional à sua velocidade. 

 O cálculo da velocidade de vento do projeto leva em consideração diversos fatores de 

correções na velocidade básica do vento onde a LT será implantada. Os fatores de correções 

são: coeficiente de rugosidade do terreno (Kr), tempo de resposta à ação do vento (Kd) e fator 

de correção caso a altura média do condutor seja diferente de 10 metros (KH). A Tabela 1 

descreve quatro diferentes categorias de terrenos e seus respectivos coeficientes de rugosidade 

(Kr): 

 

Tabela 1 - Coeficientes de rugosidade do terreno 

 

Categoria do 

terreno 

 

 

Características do terreno 

 

Coeficiente de 

rugosidade Kr 

 

A 

Vastas extensões de água; áreas 

planas costeiras; desertos planos 

 

1,08 

 

B 

 

Terreno aberto com poucos obstáculos 

 

1,00 
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C 

 

Terreno com obstáculos numerosos e 

pequenos 

 

0,85 

 

D 

 

Área urbanizadas; terrenos com 

muitas árvores altas 

 

0,67 

Fonte: NBR 5422 / 1985 

  

 A Figura 19 detalha o fator de correção Kd para diferentes períodos de integração e 

rugosidade do terreno, sendo considerado os valores médios do vento a 10m de altura. 

 

Figura 19 - Relação entre Kd (tempo de integração) e Kr 

 
Fonte: NBR 5422 / 1985 

 

Segundo a NBR 5422/1985, quando a altura média do condutor é diferente de 10m deve-

se aplicar o fator de correção (KH) dado pela equação (32): 

 

𝐾𝐻 = (
ℎ

10
)

1

𝑛

,                                                                   (32) 

 

em que ℎ é a altura do condutor e 𝑛 é o fator que depende da rugosidade do terreno e do tempo 

de integração (σ), conforme detalhado na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Valores de n para correção da velocidade em função da altura 

 

Categoria do 

Terreno 

𝑛 

 

σ = 2s 

 

σ= 30s 

A 13 12 

B 12 11 

C 10 9,5 

D 8,5 8 

Fonte: NBR 5422 / 1985 

 

 Diante de todos os fatores de correção apresentados, o cálculo da velocidade do vento 

do projeto é dado pela equação (33): 

 

𝑉𝑝 = 𝑉𝑏𝐾𝑟𝐾𝑑𝐾𝐻 ,                                                             (33) 

 

em que 𝑉𝑏 é a velocidade básica do vento do projeto. 

 Como o vento influencia diretamente no comprimento do cabo, decidiu-se criar a classe 

Vento com todos os atributos referentes ao objeto da classe. A Figura 20 ilustra a função de 

inicialização da classe Vento. 

 

Figura 20 - Código da classe Vento 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 
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De acordo com a Figura 20, percebe-se a utilização de dicionários no código da classe 

Vento para representar as Tabelas 01, 02 e a relação do fator de correção Kd para diferentes 

categorias de terreno, onde as bibliotecas são representadas em Python por chaves “{}”. Para 

acessar os itens que o dicionário contém, deve-se usar as chaves entre colchetes “[]”. 

 

3.3.1 Processamento matemático dos dados 

 

Para a realização do processo de mudança de Estado em que o vão está exposto, criou-

se a classe Estado. A partir da equação (31), percebeu-se a necessidade de importar as classes 

Temperatura, Vento e Cabo para a realização dos cálculos da equação de mudança de Estado. 

Diante da complexidade dos cálculos na programação, foi observado a necessidade de 

importar bibliotecas capazes de processar funções matemáticas, melhorando o funcionamento 

do código. Desta maneira foram importadas para a classe Estado as bibliotecas “cmath” e 

“numpy”. A Figura 21 detalha os comandos para importar as classes, bibliotecas e função de 

inicialização da classe Estado. 

 

Figura 21 - Código com as classes e bibliotecas importadas 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 

 

É necessário obter diferentes tensões horizontais (H) para diversos tipos de condições 

em que o cabo é exposto no decorrer de sua vida útil. Portanto, o código realiza inúmeras vezes 

o cálculo da equação da mudança de Estado, o que requereu a necessidade de se criar uma 

função (método) para cálculo da tensão horizontal na classe Estado. A Figura 22 detalha como 

foi implementada a função para calcular a tensão horizontal através da equação de mudança de 

Estado. 
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Figura 22 - Código com a função de calcular tensão horizontal 

 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 
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 Na função de cálculo da tensão horizontal, percebe-se a utilização de uma estrutura de 

tomada de decisão. Logo, os comandos if e elif são usados para direcionar o caminho que o 

código deve realizar de acordo com as condições dadas, que são as hipóteses para o cálculo 

mecânico dos condutores. 

Com a classe Estado definida, foi possível criar a classe Vão. Na seção 2.4 detalhou-se 

acerca de todos os parâmetros que o vão possui e suas respectivas equações para cálculo de 

cada parâmetro. 

 A fim de facilitar a leitura e otimização do código na classe Vão, criou-se a função para 

realizar o cálculo de todos os parâmetros que define o vão, essa função atribuiu-se o nome de 

“calcular_transformacao”. Para tanto, observou-se a necessidade de importar a biblioteca 

“math” e a classe Estado. Na Figura 23 detalha a função que calcula todos os parâmetros do 

vão. 

 

Figura 23 - Código da função calcular transformação 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 
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3.3.2 Implementação do trajeto da LT no software 

 

Para realizar a implementação do trajeto da LT no código, criou-se a classe Terreno. 

Diante da complexidade para implementar o trajeto da LT em 3D no código, decidiu-se que a 

visualização do relevo do terreno seria em 2D, sendo assim o corte longitudinal da LT apresenta 

com boa exatidão o relevo do terreno. A figura 24 detalha o atributo e a função de inicialização 

para a classe Terreno. 

 

Figura 24 - Função de inicialização da classe Terreno 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 

 

 A definição dos pontos onde as torres serão implantadas no trajeto da LT é uma das 

etapas que requer uma análise minuciosa da equipe de engenheiros. Desta maneira, optou-se 

por criar a classe Torre para determinar os locais de implantação das torres no trajeto da LT. A 

Figura 25 ilustra os atributos da torre, que são determinados por x, z e h, em que as coordenadas 

x e z são pontos do trajeto da LT e h é a altura da torre. Os métodos (atribuir e obter) foram 

utilizados para todos os atributos da classe Torre. 

 

Figura 25 - Código com os atributos e métodos da classe Torre 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 
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3.3.3 Desenvolvimento gráfico da LT  

 

Para o detalhamento da LT, utilizou-se a biblioteca matplotlib.pyplot. Esta biblioteca 

possui vários recursos, tais como: geração de gráficos 2D a partir de arrays (matrizes), 

possuindo extensão de matemática numérica “numpy” e fornecendo uma API (Interface de 

Programação de Aplicação) orientada a objetos para incorporar gráficos. 

 Para facilitar a plotagem da LT foram utilizadas funções disponíveis na 

matplotlib.pyplot. Essas funções permitem criar uma área para exibir gráficos, desenhar linhas 

e definir vários parâmetros dos gráficos, tais como: cor da linha, título, tipo da linha, escala, 

limites de coordenadas do gráfico, dentre outras funções. 

A biblioteca matplotlib.pyplot foi utilizada para plotar um corte longitudinal do vão, 

apresentando a representação do relevo do terreno em que a LT será implantada, bem como a 

representação do comportamento do cabo e das torres nos vãos.  

A LT representa a parte final do desenvolvimento do software deste trabalho. Para tanto, 

todas as classes definidas previamente fazem parte da composição da LT, que foi representada 

pela classe Linha de transmissão. A Figura 26 detalha a função de inicialização e os comandos 

para importar as classes e as bibliotecas para a classe Linha de transmissão. 

 

Figura 26 - Código da classe Linha de transmissão 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 
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 A Figura 27 ilustra o trecho de código responsável por definir as funções para desenho 

e exibição da linha de transmissão. 

 

Figura 27 - Código da classe Linha de transmissão 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 

 

 De acordo com a Figura 27, foi utilizado um laço de repetição na estrutura do código 

para desenhar a LT, definido pela instrução “for vão in self.vaos:”. Dessa maneira, cada vão da 

LT receberá, a cada iteração, um vão já definido previamente na lista de vãos, que por sua vez 

é representada na instrução como sendo “self.vaos”. 

 

3.4 DIAGRAMA DE CLASSES 

 

A UML (Linguagem de Modelagem Unificada) é uma linguagem para elaboração de 

uma estrutura de projetos de software, ou seja, é uma linguagem de modelagem que permite 

representar um software de forma padronizada, com intuito de facilitar a compreensão de sua 

implementação.  

O diagrama de classes é a parte central da UML, sendo a representação estática da 

estrutura de um sistema, apresentando suas classes, atributos, métodos e as relações entre as 

classes (associação, herança e dependência). Normalmente, o diagrama de classes é utilizado 

para documentar a arquitetura do software.  

A Figura 28 detalha o diagrama de classes do software desenvolvido neste trabalho, em 

que a classe é representada por um retângulo dividido em três partes. A primeira parte do 

retângulo (superior) representa o nome da classe, a segunda parte (intermediária) representa os 

atributos da classe e a terceira parte (inferior) representa os métodos utilizados na classe. A 

Figura 28 estabelece, ainda, as relações entre todas as classes desenvolvidas no software deste 

trabalho. Por exemplo, as classes Cabo, Temperatura e Vento possuem relações de associação 
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entre si (os objetos de uma classe estão ligados a objetos de outra classe). A classe Estado 

apresenta uma relação de herança (recebe propriedades e métodos de outra classe) com as 

classes Cabo, Temperatura e Vento. A classe Vão apresenta uma relação de herança com a 

classe Estado. As classes Terreno e Torre apresentam uma relação de associação entre si, em 

que cada coordenada da torre representa um ponto do terreno. Neste caso, as instâncias dessas 

duas classes estão conectadas. A classe Linha de transmissão apresenta uma relação de 

composição (classes filhas que pertencem diretamente a classe pai) com as classes Terreno, 

Torre e Vão. 

 

Figura 28 - Diagrama de classes 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo, serão apresentados resultados de simulações obtidas com a utilização do 

programa desenvolvido. Será realizado também, para fins de validação do método 

desenvolvido, um estudo de comparação dos casos simulados com alguns exemplos 

encontrados em Fuchs et al. (1992). 

Conforme apresentado na metodologia deste trabalho, após a escolha da linguagem de 

programação em que foi desenvolvido o software e com auxílios de comandos próprios desta 

linguagem, inseriu-se o modelo de cálculo para curva da catenária. Realizou-se o 

dimensionamento da curva da catenária para vãos com desnível e sem desnível e, 

consequentemente, realizou-se o dimensionamento para todos os vãos de um determinado 

trajeto de uma linha de transmissão. 

 

4.1 TESTE E VALIDAÇÃO DO SOFTWARE 

 

O teste e a validação são etapas finais no desenvolvimento de um software, tendo como 

função verificar se o código desenvolvido atende aos requisitos, especificações e finalidades do 

que foi proposto inicialmente para o seu desenvolvimento. 

Com todas as considerações feitas quanto ao modelo de cálculo para o dimensionamento 

da curva da catenária, verificou-se a importância de validar o software. Para conseguir validar 

o software desenvolvido neste trabalho de forma eficiente, alguns exemplos propostos em 

Fuchs et al. (1992) foram recriados para fins de comparação com os casos simulados.  

 

4.1.1 Dimensionamento dos parâmetros dos exemplos de Fuchs et al. (1992) 

 

Abaixo estão apresentados os dados de entrada dos exemplos 3.1, 3.3 e 3.4 de Fuchs et 

al. (1992) para fins de comparação e validação do método desenvolvido neste trabalho. Vale 

salientar que os exemplos 3.1, 3.3 e 3.4 retornam, respectivamente, os valores das tensões 

tangenciais, da flecha e do comprimento do cabo. 

Dados: 

• Cabo - ORIOLE (CAA) 

• Seção transversal – 210,3 mm2 

• Carga de ruptura – 7735 Kgf 
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• Peso do cabo – 0,7816 Kgf / m 

• Vão – 350 m 

• Desnível – 0 m 

• Tensão horizontal – 1545 Kgf 

 

Para que os dados mencionados anteriormente sejam inseridos no programa, criou-se 

um exemplo (Exemplo_livro) no próprio código do software. Em seguida, obteve-se o 

dimensionamento e detalhamento das tensões tangenciais nos pontos de sustentação dos cabos 

nas torres (T1 e T2), da flecha do cabo (f) e do comprimento do cabo (l). A Figura 29 detalha a 

simulação no software para os exemplos do livro. 

 

 

Figura 29 - Simulação dos Exemplos 3.1, 3.3 e 3.4 

 

Fonte: Autoria Própria, 2019 

 

De acordo com a Figura 29, pode-se perceber os valores obtidos pelo software e o 

comportamento do cabo no vão, descrito pela curva da catenária obtida. A Tabela 3 lista os 

valores obtidos das tensões tangenciais, da flecha e do comprimento do cabo, para os exemplos 

resolvidos no livro e para o caso simulado neste trabalho. 
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Tabela 3 - Comparações entre os valores do livro e software 

 Exemplos do livro Caso simulado 

Tensão tangencial – T1 1551,0428 Kgf 1551,0475 Kgf 

Tensão tangencial – T2 1551,0428 Kgf 1551,0475 Kgf 

Flecha 7,7515 m 7,7516 m 

Comprimento do cabo 350,4572 m 350,4574 m 

Fonte: Autoria Própria, 2019 

 

De acordo com a Tabela 3, verificou-se que, para um vão nivelado, as tensões 

tangenciais nos suportes de fixação dos cabos nas torres são as mesmas. Analisando os 

resultados obtidos na Tabela 3, pode-se perceber uma pequena diferença de valores entre as 

tensões tangenciais, que se deve ao fato do uso da equação simplificada no cálculo da tensão 

pelo método de resolução do livro. 

A seção 3.2 deste trabalho detalha os limites máximos de tensão de ruptura para o cabo 

ACSR (CAA) permitido pela NBR 5422/1985. Dessa maneira, verificou-se que houve um 

aumento de 0,052 % da tensão de ruptura acima do limite máximo permitido. No entanto, este 

aumento da tensão de ruptura é perfeitamente desprezível ao se considerar um vão de 350 m. 

Para fins de validação do software, realizou-se a simulação do exemplo 3.17 de Fuchs 

et al. (1992), o qual descreve a influência das variações da temperatura e do vento na curva da 

catenária, sendo, portanto, um ótimo exemplo para comprovar as funcionalidades e o 

desempenho do programa desenvolvido. 

 

4.1.2 Dimensionamento dos parâmetros do exemplo 3.17 de Fuchs et al. (1992) 

 

Em seguida são apresentados os dados do exemplo 3.17 para realizar a simulação no 

software, em que se verificam os valores do “estado de referência” e do “novo estado”. Além 

disso, este exemplo requer os dados dos exemplos 3.1, 3.3 e 3.4 para o cálculo da tensão 

horizontal (H) do “novo estado”.  
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Dados: 

➢ Estado de referência 

• Tensão horizontal - 1545 Kgf 

• Temperatura - 20 ºC 

• Força do vento – 0 Kgf / m 

• Peso do cabo - 0,7816 Kgf / m 

• Vão – 350 m 

 

➢ Estado novo 

• Temperatura - 10 ºC 

• Força do vento – 0.8202 Kgf / m 

• Peso do cabo – 1,133 Kgf / m 

• Vão – 350 m 

• Módulo da elasticidade do cabo – 8086 Kgf / mm2 

• Coeficiente de dilatação linear do cabo – 18*10-6 ºC-1 

 

Com todos os dados necessários para realizar o cálculo da equação de transformação de 

estado, criou-se o exemplo - 3.17 no código do software. Em seguida, executou-se o exemplo 

e obteve-se a tensão horizontal do novo estado. A Figura 30 detalha o valor de saída do 

exemplo-3.17. 

 

Figura 30 - Simulação do exemplo 3.17 

 

Fonte: Autoria Própria, 2019 

 

 O valor da tensão horizontal do novo estado obtida na simulação realizada no software 

foi praticamente igual ao valor deste mesmo parâmetro obtido no livro, que foi de 2117 Kgf. 

Essa pequena diferença entre os resultados se deu devido a processos de arredondamento 

realizados na resolução do livro. 

 De acordo com a NBR 5422/1985, para os cabos condutores que estão expostos a uma 

temperatura mínima, recomenda-se que o esforço da tensão horizontal nestes não ultrapasse 

33% da carga de ruptura dos mesmos. 
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 Analisando o valor obtido da tensão horizontal na simulação do software, percebe-se 

que o seu valor corresponde a cerca de 27,4% de sua carga de ruptura, encontrando-se assim 

dentro das especificações da norma. 

 

4.2 DIMENSIONAMENTO DA CURVA DA CATENÁRIA PARA UMA LINHA DE 

TRANSMISSÃO 

 

A fim de comprovar a utilização do software desenvolvido neste trabalho, buscou-se 

realizar o dimensionamento da curva da catenária para uma linha de transmissão já em 

operação. Desta maneira, foi necessário acessar o site do Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS), que é responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de 

geração e transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional (SIN).  

 

4.2.1 Sistema Interligado Nacional  

 

O site do ONS fornece o mapa atualizado do SIN, apresentando a localização e rotas de 

todas as usinas, subestações e linhas de transmissão que compõem a rede de operação do ONS. 

Deste modo, procurou-se no mapa do SIN uma LT próxima à localização da UFERSA-

CARAÚBAS/RN. Portanto, foi determinado como objeto de análise para a realização da 

simulação no software, a LT que conecta a Usina Eólica Mar e Terra até a cidade de 

Mossoró/RN.  A Figura 31 representa a localização da LT dentro do mapa do SIN. 

A Usina Eólica Mar e Terra está localizada na cidade de Areia Branca/RN, apresentando 

uma capacidade de geração de cerca de 23 MW. Ela está conectada à Subestação Areia Branca 

com capacidade de 60 MW. A transmissão da energia gerada na usina ocorre através de uma 

LT de 230 KV com extensão de aproximadamente 60 Km, que conecta a Subestação Areia 

Branca até a Subestação Mossoró 2 (420 MW). 
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Figura 31 - Mapa do SIN 

 

Fonte: Autoria Própria, 2019 

 

4.2.2 Coordenadas do trajeto da LT 230 KV 

 

Para obtenção do relevo do terreno da LT que interliga a Usina Eólica Mar e Terra ao 

Sistema Interligado Nacional, utilizou-se o programa Google Earth Pro. Com a utilização da 

ferramenta zoom do programa na Subestação Areia Branca, procedeu-se com a identificação 

das torres da linha de transmissão a partir de quadrados demarcados no trajeto da LT. A Figura 

32 apresenta a Subestação Areia Branca e as duas primeiras torres (círculo vermelho) da LT de 

230 KV. 

 

Figura 32 - Utilização do Google Earth Pro 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 
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Com a utilização da ferramenta zoom foi possível demarcar o trajeto da linha através da 

função “adicionar caminho” no Google Earth Pro, em que seguiu-se o trajeto da LT no terreno, 

marcando os pontos que descreve a sua trajetória entre as cidades de Areia Branca e Mossoró. 

A Figura 33 detalha a demarcação dos pontos na trajetória da LT. 

 

Figura 33 - Trajeto entre as Subestações Areia Branca e Mossoró 2 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 

 

De acordo com a Figura 33, a qual ilustra o percurso da LT entre as subestações Areia 

Branca e Mossoró 2, utilizou-se a função “mostrar perfil de elevação” do caminho demarcado 

para obter o relevo do terreno do percurso da LT. A Figura 34 detalha o relevo do terreno do 

percurso da LT. 

 

Figura 34 - Relevo do trajeto da LT 

 

Fonte: Autoria Própria, 2019 

 

Para determinar as coordenadas do trajeto da linha de transmissão é necessário salvar o 

caminho traçado em um arquivo KML no Google Earth Pro. Com a utilização do programa 

TCX Converter, é possível abrir o arquivo em KML e obter as coordenadas do trajeto da LT em 
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uma matriz. Desta maneira, é possível implementar a matriz das coordenadas do terreno no 

software desenvolvido neste trabalho.  

 

4.2.3 Dimensionamento dos condutores, vãos e torres para a LT 230 KV 

 

Analisando o trajeto da LT 230 KV Areia Branca / Mossoró 2, percebeu-se que havia 

ao longo da linha uma distância média de 600 m entre as torres. Sendo assim, definiu-se para a 

simulação no software desenvolvido neste trabalho a distância dos vãos de 600 m. 

 Diante da distância escolhida para os vãos da simulação da LT 230 KV, escolheu-se o 

cabo condutor do tipo ACSR (alumínio com alma de aço) com o nome Grosbeak, pois, diante 

da distância relativamente longa dos vãos, houve a necessidade de um condutor com reforço 

mecânico adicional. 

Com base no relevo do terreno da LT 230 KV obtido no Google Earth Pro, pôde-se 

analisar os pontos mais críticos do trajeto. Desta maneira, escolheu-se a altura de 45 metros 

para todas as torres na simulação do software. A padronização das torres no projeto de uma LT 

é devida à diminuição dos custos para sua implantação. Logo, quando há uma produção 

padronizada das torres, o seu custo de fabricação diminui. 

 

4.2.4 Dimensionamento dos fatores que influenciam no comprimento da curva da 

catenária  

 

Para a realização da simulação da LT 230 KV Areia Branca/Mossoró 2 no software 

desenvolvido neste trabalho, adotou-se duas condições para o cálculo mecânico dos condutores 

da linha, que são: condição EDS e condição de vento máximo coincidindo com a temperatura 

média mínima (temperatura coincidente). As duas condições para o cálculo mecânico dos 

condutores foram detalhadas na seção 2.5 deste trabalho. 

Diante das condições adotadas para o cálculo mecânico dos condutores, necessitou-se 

obter as temperaturas média e coincidente, velocidade média das máximas do vento, altura 

média dos condutores e altitude média da LT. 

Para definir as temperaturas e velocidades adotadas na simulação da LT 230 KV, 

decidiu-se analisar os dados climáticos do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, a partir 

dos quais pôde-se obter o histórico mensal de 10 anos das temperaturas (média e coincidente) 
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e do vento médio máximo. Abaixo são apresentados os valores das temperaturas média e 

coincidente e da velocidade média máxima do vento. 

➢ Dados 

• Temperatura média – 28,19045 ºC 

• Temperatura coincidente - 23,604 ºC 

• Velocidade média máxima do vento – 6,178514 m/s 

 

No caminho traçado da LT 230 KV no programa Google Earth Pro, obteve-se a altitude 

média da linha de 85 metros e a altura média dos condutores foi determinada pela altura das 

torres, cujo valor de 45 metros foi adotado na seção 4.2.3. A Figura 35 detalha os valores da 

altitude (mínima, média e máxima) em relação ao nível do mar e distância da LT. 

 

Figura 35 - Altitude da LT 230 KV no Google Earth Pro 

 

Fonte: Autoria Própria, 2019 

 

4.2.5 Implantação dos dados em Python  

 

Para o software realizar o dimensionamento da curva da catenária para todos os vãos da 

LT 230 KV , criou-se o Exemplo_simulacao no programa, em que é necessário atribuir os 

parâmetros para realizar o dimensionamento da linha para as condições EDS e vento máximo 

coincidindo com a temperatura média das mínimas, que são: temperaturas (média e 

coincidente), velocidade média máxima dos ventos, altura das torres, altitude da LT, altura 

média dos condutores, distância do vão, categoria do terreno e especificações técnicas do cabo 

Grosbeak. 

A escolha da categoria do terreno foi determinada através de análises de imagens da LT 

230 KV pelo programa Google Earth Pro e de dados sobre a vegetação da região oeste do 

estado do Rio Grande do Norte analisados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE. Verificou-se, então, que o bioma predominante do terreno do trajeto da LT 

é a caatinga. A partir disso, escolheu-se a categoria “A” para o terreno da linha, pois essa 

categoria tem características condizentes com o bioma analisado. 

A especificação técnica do cabo Grosbeak foi retirada do catálogo de condutores ACSR 

da empresa Nexans S.A. Os dados do catálogo estão descritos no apêndice A deste trabalho. O 
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apêndice B apresenta todos os dados necessários para a realização da simulação da LT 230 KV 

– Areia Branca/Mossoró 2 no software desenvolvido em Python neste trabalho.  

 

4.2.6 Plotagem da LT 230 KV Areia Branca/Mossoró 2 

 

Com todos os dados necessários para o dimensionamento da LT 230 KV, realizou-se 

primeiramente a plotagem do relevo do terreno da linha. A Figura 36 detalha a comparação do 

relevo obtido pelo Google Earth Pro e do traçado obtido a partir do software desenvolvido 

neste trabalho. 

 

Figura 36 - Google Earth Pro x Software 

 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 

 

De acordo com a Figura 36, foi verificado que o software reproduziu, com uma boa 

precisão, o relevo do trajeto da LT 230 KV obtido pelo Google Earth Pro.  

 

4.2.6.1 Plotagem na condição EDS (Every Day Stress) 

 

Posteriormente, com a análise e validação do relevo implantado no software, realizou-

se a plotagem das torres e condutores no perfil do trajeto da LT 230 KV – Areia Branca/Mossoró 

2 para a condição em que a linha passa maior período de sua vida útil sendo exposta (condição 

EDS). A Figura 37 apresenta a plotagem de todos os vãos da linha simulada no software 

desenvolvido neste trabalho. 
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Figura 37 - Plotagem da LT 230 KV (Areia Branca/Mossoró 2) 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 
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De acordo com a Figura 37, observou-se que o vão localizado entre os quilômetros 33,6 

e 34,2 apresenta a menor distância entre o condutor e o solo, que corresponde a 

aproximadamente 12 metros. A Figura 38 detalha o vão com a menor distância entre o condutor 

e o solo. 

 

Figura 38 - Vão com a menor distância cabo ao solo (Condição EDS) 

 

Fonte: Autoria Própria, 2019 

 

A NBR 5422/1985 apresenta uma série de recomendações sobre as distâncias básicas 

de segurança entre a linha de transmissão e o solo ou qualquer obstáculo que a LT possa 

atravessar em suas condições normais de operação. O apêndice C detalha todas as distâncias 

mínimas de segurança de acordo com a tabela 5 da NBR 5422/1985.  

Analisando o trajeto da LT no Google Earth Pro, observou-se que a linha de transmissão 

em grande parte de seu trajeto percorre sobre a vegetação do terreno e em alguns pontos 

atravessa rios, rodovias e ruas. Consultando o apêndice C, constatou-se que as distâncias 

mínimas de segurança da LT 230 KV estão de acordo com a NBR 5422/1985. 

 

4.2.6.2 Plotagem na condição de temperatura coincidente com ação do vento máximo 

 

A condição em que a LT sofre seus maiores esforços mecânicos nos condutores é a de 

vento máximo coincidindo com a temperatura média das mínimas. Desta maneira, é de 

fundamental importância a simulação dessa condição no projeto eletromecânico de linhas de 

transmissão aéreas. A Figura 39 apresenta a simulação no software desenvolvido neste trabalho 

para a condição de pior caso (esforços mecânicos) em que LT está exposta (vento máximo 

coincidente com a temperatura média das mínimas). 
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Figura 39 - Plotagem da LT 230 KV – Areia Branca/Mossoró 2 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 
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De acordo com a Figura 39, observou-se que o mesmo vão que tem a menor distância 

cabo ao solo na condição EDS apresenta, também, a menor distância ao solo para a condição 

de vento máximo coincidindo com a temperatura média das mínimas. A Figura 40 detalha o 

vão com a menor distância entre o condutor e o solo na condição de pior caso (esforços 

mecânicos) em que a LT 230 KV é exposta. 

 

Figura 40 - Vão com a menor distância cabo ao solo (Condição de pior caso) 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019 

 

Analisando a Figura 40, observou-se que a distância cabo ao solo foi de 12,2 metros. 

Consultando o apêndice C, verificou-se que a distância cabo ao solo, neste caso, está de acordo 

com a NBR 5422/1985. 

 

4.2.6.3 Comparação entre as duas condições utilizadas nas simulações da LT 230 KV Areia 

Branca/Mossoró 

 

A fim de demonstrar a influência do vento e a ação da temperatura coincidente nos vãos 

da LT 230 KV Areia Branca/Mossoró 2, escolheu-se o vão com a menor distância cabo ao solo 

(vão nos quilômetros 33,6 e 34,2) para realizar uma comparação entre as duas condições usadas 

nas simulações do software (condição EDS e condição de ação do vento máximo com 

temperatura coincidente). A Figura 41 detalha o comportamento dos cabos nas duas condições. 
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Figura 41 - Condição EDS X Condição vento máximo na temperatura coincidente 

 

Fonte: Autoria Própria, 2019 

 

De acordo com a Figura 41, percebe-se que na condição de vento (vento máximo com 

temperatura coincidente), o cabo obteve maior distância ao solo do que a condição EDS, devido 

a influência da temperatura coincidente. 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Neste trabalho foi realizado um estudo sobre o dimensionamento da curva da catenária 

nas linhas de transmissão aéreas e foi desenvolvido um software para o dimensionamento da 

mesma a partir da simulação de alguns casos. No desenvolvimento do software foram realizadas 

simulações e testes experimentais, sendo estes últimos validados em conformidade com a NBR 

5422/1985. O software foi capaz de apresentar resultados com uma boa precisão e bastante 

realistas, além de apresentar o detalhamento das curvas da catenária para o dimensionamento 

executado. 

Com base no que foi apresentado, o software se comportou de maneira satisfatória 

diante dos resultados apresentados nas bibliografias, alcançando até resultados mais precisos 

que o trabalho de Bezerra (2010) devido à análise do comportamento da curva da catenária em 

vários vãos de uma linha de transmissão aérea. 

Além das técnicas utilizadas neste trabalho, existem outras que podem vir a contribuir 

para melhorar o software. Dessa maneira, este trabalho pode servir como referência para 

diferentes aplicações futuras em projetos eletromecânicos de linhas de transmissão aéreas. A 

partir deste trabalho, são sugeridos os seguintes temas para trabalhos futuros: 

• Desenvolvimento do software para plotagem da linha de transmissão aérea em três 

dimensões (3D); 

• Desenvolvimento de uma interface gráfica para o software, podendo apresentar o código 

como aplicativo disponível para qualquer plataforma;  

• Desenvolvimento do software para realização do dimensionamento da curva da 

catenária considerando vários condutores por fase; 

• Inclusão, no software, de modelos de torres autoportantes e estaiadas em 3D. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – CARACTERÍSTICAS DO CABO CAA 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVA 

TIPO DO CONDUTOR CIRCULAR, ENCORCORADO 

MATERIAL DO CONDUTOR ALUMÍNIO/ ALMA DE AÇÃO 

TIPO DE CABO GROSBEAK 

 

CARACTERÍSITICAS DIMENSIONAIS 

BITOLA 636 kcmill 

SEÇÃO TRANSVERSAL DE ALUMÍNIO 321,84 mm2 

SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR 374,33 mm2 

NÚMERO DE FIOS DE ALUMÍNIO 26 

DIÂMETRO DOS FIOS DE ALUMÍNIO 3,97 mm 

NÚMERO DE FIOS DE AÇO 7 

DIÂMETRO DOS FIOS DE AÇO 3,09 mm 

DIÂMETRO DA ALMA DE AÇO 9,27 mm 

DIÂMETRO DO CONDUTOR 25,15 mm 

RAIO MÉDIO GEOMÉTRICO 0,01021 mm 

PESO NOMINAL DO ALUMÍNIO (aprox,) 891,7 Kg/Km 

PESO NOMINAL DO AÇO (aprox,) 410 Kg/Km 

MASSA APROXIMADA 1301,7 Kg/Km 

 

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS 

CARGA DE RUPTURA 11411 Kgf 

 

CARACTERÍSTICAS DE TENSÃO E DEFORMAÇÃO DOS CABOS 

COEFICIENTE DE DILATAÇÃO LINEAR 18,9 x 10-6 °C-1 

MÓDULO DE ELASTICIDADE 7593 Kfg/mm2 
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APÊNDICE B – DADOS DA SIMULAÇÃO DA LT 230 KV 

NÚMERO DE FIOS DE ALUMÍNIO 26 

DIÂMETRO DOS FIOS DE ALUMÍNIO 3,97 mm 

NÚMERO DE FIOS DE AÇO 7 

DIÂMETRO DOS FIOS DE AÇO 3,09 mm 

DIÂMETRO DO CONDUTOR 25,15 mm 

PESO NOMINAL DO ALUMÍNIO (aprox,) 891,7 Kg/Km 

PESO NOMINAL DO AÇO (aprox,) 410 Kg/Km 

CARGA DE RUPTURA 11411 Kgf 

COEFICIENTE DE DILATAÇÃO LINEAR 18,9 x 10-6 °C-1 

MÓDULO DE ELASTICIDADE 7593 Kfg/mm2 

FATOR DE CORREÇÃO DE SEGURANÇA 20% 

DIÂMETRO DO CONDUTOR 25,15 mm 

DISTÂNCIA DO VÃO 600 m 

ALTURA DA TORRE 45 m 

TEMPERATURA MÉDIA 28,19045 °C 

TEMPERATURA MÉDIA DAS MÍNIMAS 23,604 °C 

VELOCIDADE DO VENTO MÁXIMO 6,178514 m/s 

CATEGORIA DO TERRENO  A 

ALTITUDE DOS CABOS 45 m 

ALTITUDE MÉDIA DA LT 85 m 
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APÊNDICE C – TABELA 5 DA NBR 5422/1985 

 

NATUREZA DA REGIÃO OU OBSTÁCULO ATRAVESSADO PELA 

LINHA OU QUE DELA SE APROXIME 

DISTÂNCIA 

BÁSICA “A” 

(M) 

LOCAIS ACESSÍVEIS APENAS A PEDESTRES 6,0 

LOCAIS ONDE CIRCULAM MÁQUINAS AGRÍCOLAS 6,5 

RODOVIAS, RUAS E AVENIDAS 8,0 

FERROVIAS NÃO ELETRIFICADAS 9,0 

FERROVIAS ELETRIFICADAS OU COM PREVISÃO DE 

ELETRIFICAÇÃO 

12,0 

SUPORTE DE LINHA PERTENCENTE À FERROVIA 4,0 

ÁGUAS NAVEGÁVEIS (COM EMBARCAÇÕES DE ALTURA 

MÁXIMA H) 

H+2,0 

ÁGUAS NÃO NAVEGÁVEIS 6,0 

LINHAS DE ENERGIA ELÉTRICA 1,2 

LINHAS DE TELECOMUNICAÇÃO 1,8 

TELHADOS E TERRAÇOS 4,0 

PAREDES 3,0 

INSTALAÇÕES TRANSPORTADORAS 3,0 

VEÍCULOS RODOVIÁRIOS E FERROVIÁRIOS 3,0 

 


