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O desafio

O setor elétrico busca cada vez mais novas tecnologias que permitam 
um aumento na capacidade de transmissão de potência em linhas aéreas 
com confiabilidade do sistema. Uma das maneiras de se alcançar esse 
objetivo é por meio da elevação nos índices de tracionamento dos cabos. 
O problema é que essa ação, isoladamente, pode trazer consequências 
danosas às linhas, torres, amortecedores e demais elementos da estrutu-
ra de transmissão.

Uma solução para isso foi proposta por pesquisadores do Lactec e da 
Copel Geração e Transmissão S.A., que implantaram uma linha de 
transmissão experimental e a partir dela desenvolveram novas metodo-
logias e técnicas que permitem a investigação das possibilidades de 
utilização de cabos condutores de energia com tensões mecânicas mais 
elevadas.

Um dos grandes desafios para o estudo de linhas com trações 
elevadas consistia na disponibilidade de dados de instrumentação em 
torres reais. Outro entrave estava em quantificar com precisão os 
esforços exigidos pela fundação das torres em razão da força do vento e 
variação na tração dos cabos, por causa da série de fatores que influen-
ciam o fenômeno. Temperatura ambiente e do cabo, flexibilidade das 
conexões da estrutura, vibração estrutural estão entre esses aspectos que 
precisariam ser considerados. 

A metodologia desenvolvida permite conhecer o comportamento de um cabo condutor, sua reação a alterações 
nos índices de tração e para variados comprimentos do vão. Assim, equipamentos como vibrógrafos e amor-
tecedores podem ter suas funções otimizadas  em projetos de novas linhas de transmissão.

Novas técnicas para aumento de capacidade 
de transmissão de linhas aéreas com 
incremento das trações nos condutores
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O principal legado do projeto foi a construção de uma linha experimen-
tal, em campo, que cumpre o objetivo de permitir estudos de vibrações 
eólicas em diversos condutores e para diversas condições de tracionamen-
to de seus cabos. A metodologia desenvolvida não se restringe apenas ao 
desenvolvimento de um tracionador mecânico, já que a pesquisa permitiu 
ainda desenvolver um método de se obter as respostas vibracionais do 
cabo quando exposto a força do vento em diferentes níveis de trações, 
viabilizando o projeto de linhas de transmissão mais confiáveis. Assim, ao 
se conhecer como o condutor responde às excitações nele impostas, 
pode-se dimensionar vãos, trações de esticamento, fixações e amortecedo-
res com maior confiabilidade.

Os resultados obtidos com o projeto forneceram subsídios para aplicação 
dos conhecimentos obtidos diretamente na área de projeto da Copel, que 
busca utilizar cabos com trações elevadas até a ordem de 30% do limite de 
ruptura. No Brasil os projetos de linhas de transmissão utilizam trações da 
ordem de 16 a 22% para cabos de alumínio com alma de aço.

A linha de transmissão experimental construída para o desenvolvimento 
do projeto, com mecanismo de tracionamento automático dos cabos, além 
de simulação de excitação eólica, é inédita, não encontrando estrutura 
similar internacionalmente.

Para mais informações a respeito deste projeto,

novas técnicas de projeto com trações elevadas

Sistema de vibração e tração em um dos condutores

Torre de ancoragem com os sistemas de tração e vibração


