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Resumo 

 

Este trabalho se propõe a apresentar uma metodologia para estimar o custo de 

construção de Linhas de transmissão para qualquer região do Brasil com base no banco de dados 

da ANEEL. São apresentadas referências que propõem a utilização de feixe de condutores nas 

fases para minimizar as perdas elétricas de uma linha. Em contrapartida, para suportar o peso 

ocasionado pelo aumento do número de subcondutores e, consequentemente, acarretando na 

utilização de mais componentes metálicos e cabos condutores, é necessário avaliar sua 

aplicabilidade econômica ao longo da vida útil do empreendimento. Além de utilizar as 

informações que foram estimadas pelo Agente, o trabalho utilizou, também, como base a norma 

ABNT NBR5422, livros e teses a respeito de Linhas de Transmissão de forma a comparar o 

que é adotado na prática e o que apresentam os conceitos teóricos, visto que as linhas têm sido 

cada vez mais otimizadas ao longo dos anos. Os últimos leilões de Linhas de Transmissão 

realizados pela ANEEL têm apresentado deságios significativos nos lotes ofertados, o que pode 

significar algum equívoco na precificação inicial.  

Ao fim do estudo teórico, um programa computacional na linguagem Python é 

desenvolvido com base em todas informações estudadas para que seja possível levantar o 

orçamento dos principais componentes de uma linha de transmissão. São apresentados, 

resultados comparativos de exemplos de linhas utilizando as premissas ANEEL e outra a partir 

de linhas de transmissão efetivamente implantadas. 

Palavras-Chave: Linhas de Transmissão, Orçamento, Sistema elétrico de potência, 

Extra Alta Tensão, Leilão da Transmissão. 

  



 

 

Abstract 

The following study proposes to present a methodology to estimate the cost of 

construction of Transmission Lines for any region of Brazil based on the ANEEL database. 

References are presented that propose the use of conductor bundles in the phases to minimize 

the electrical losses of a line. On the other hand, it is necessary to evaluate the economic 

applicability throughout the project's useful life due to the higher expenses with metallic 

components, such as the weight of cables and structures. In addition to using the information 

that was estimated by the Agent, the work also used, as a basis, the ABNT NBR5422 standard, 

books and theses about Transmission Lines in order to compare what is adopted in practice and 

what the theoretical concepts present, as the lines have been increasingly optimized over the 

years. The last auctions of Transmission Lines carried out by ANEEL have shown significant 

discounts in the lots offered, which may mean a mistake in the initial pricing.  

At the end of the theoretical study, a computer program in the Python language is 

developed based on all the information studied so that it is possible to raise the budget of the 

main components of a transmission line. Comparative results of examples of lines are presented 

using the ANEEL premises and another from transmission lines effectively implemented. 

Keywords: Transmission Lines, Budget, Electric Power System, Extra High Voltage, 

Transmission Auction. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo dados, 63% da energia gerada no Brasil tem origem nas usinas hidrelétricas 

(MME, 2020). Enquanto os centros mais populosos do país se encontram nas áreas litorâneas 

do país, as bacias hidrográficas se localizam mais ao centro do seu território. Para levar a grande 

quantidade de energia produzida em lugares tão distantes dos consumidores, a forma utilizada 

para transportá-la é através de linhas de transmissão. Para se ter uma noção, a usina de Itaipu 

se encontra a mais de 1000km de distância da cidade do Rio de Janeiro, como mostrado na 

Figura 1. 

 

Figura 1: Distância entre a UHE de Itaipu e a cidade do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: Google Maps, 2021. 

 

Uma linha de transmissão (LT) é projetada em diversos níveis de tensões, sendo os 

mais comuns 69, 138, 230, 500 e 525 kV. Normalmente, elas são a ponte de ligação entre uma 

usina geradora e uma subestação ou entre duas subestações. A estrutura característica de uma 

linha de transmissão (LT) aérea é composta por cabos condutores, normalmente compostos de 

alumínio, sustentados por torres de aço, sendo estes classificados em dois tipos: autoportante e 

estaiada.  

Os cabos condutores são responsáveis diretos pela transmissão da energia. Há de se 

observar que, a corrente elétrica, ao passar pelo condutor, esquenta o material, ocasionando em 

perdas por efeito Joule. O método utilizado para reduzir tal efeito é a adoção de subcondutores 

por fase, diminuindo a quantidade total de cabo, influenciando diretamente no peso da estrutura 

e no dimensionamento das fundações. É importante destacar também que a adoção desse 



15 

método é um artifício para reduzir o surgimento de efeito corona, minimizando assim, os 

impactos negativos que o acompanham  (PEREIRA et al.,2018). 

Além disso, o estudos de Fuchs (2015) indicam que potência natural da linha (SIL), 

potência entregue por uma linha ideal (sem perdas) a uma carga resistiva de valor igual à sua 

impedância característica, está diretamente ligada à geometria do feixe dos cabos. 

Normalmente, são dispostos 2 cabos para raios no topo da LT, sendo um o cabo de 

aço, responsável pela proteção de descargas elétricas e o outro, OPGW (Optical Ground Wire), 

composto por fibras óticas envoltas pelo cabo de aço. Além de ter a mesma função que um para 

raio comum, tem o importante papel na comunicação, através da transferência de dados.  

Visando antecipar-se as demandas de energia e aumentar a confiabilidade do Sistema 

Interligado Nacional (SIN), a EPE (2015) confecciona o plano decenal, que indica as 

perspectivas da expansão do setor para os próximos anos.  

Acompanhando o crescimento, a ANEEL promove leilões de Linhas de Transmissão 

anualmente. Esta modalidade, porém, é diferente das convencionais, pois o arrematador do lote 

é aquele que aceita receber a menor RAP (Receita Anual Permitida) para construir e operar o 

empreendimento por 30 anos. 

É bastante comum as empresas entrarem na disputa por mais de um lote, sendo que 

cada um pode-se encontrar em qualquer uma das 5 regiões do país, que possui extensão 

continental. Os preços variam muito em função da logística e estratégia adotada. Cada 

companhia possui seu banco de dados e pode-se ter uma ideia do desafio enfrentado para ganhar 

o leilão. 

1.1 OBJETIVO 

O objeto desse estudo é um dos maiores desafios das transmissoras: obter um método 

para orçamentar a construção de uma linha de transmissão mais preciso e rápido, de forma a 

economizar tempo e  mão de obra (homem x hora) do time responsável pela formatação do 

preço da proposta do leilão de linhas de transmissão da ANEEL. Dessa maneira, será possível 

que a empresa possa ser mais competitiva no momento do leilão e não enfrente problemas 

futuros por um mal orçamento. A metologia se dará através de estudos teóricos sobre linhas de 

transmissão que sirva como base para o desenvolvimento de um programa computacional que 

seja capaz de interpretar os dados de entrada originados de uma planilha de Excel, calcular 

informações técnicas e retorne uma outra planilha com os custos, baseados nos valores 

indicados pela ANEEL em seu banco de dados, de implantação de uma linha. 
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1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

No capítuloINTRODUÇÃO, é desenvolvida a motivação para o estudo, citando todo 

o contexto e os desafios encontrados pelas empresas no momento participar dos leilões de linhas 

de transmissão e, por fim,  é apresentando  o objetivo do trabalho, que é criar um programa 

computacional que seja capaz de orçar os principais itens de uma linha de transmissão de forma 

rápida. 

No Capítulo ELEMENTOS BÁSICOS DE UMA LINHA DE TRANSMISSÃO, são 

abordados os principais elementos de uma linha de transmissão e seus conceitos associados, 

descrevendo os tipos de torres mais utilizadas, a quantidade de cabos e o seu comportamento 

mecânico quando grampeados1. São apresentados os isoladores de vidro, porcelana e 

poliméricos, assim como as suas configurações mais comuns numa LT e a equação para definir 

o número mínimo necessário para conter uma cadeia de isoladores de uma determinada classe 

de tensão e nível de poluição do local em que a linha será instalada. Há também as abordagens 

sobre as faixas de servidão, necessárias para definir as distâncias de segurança e as fundações 

mais utilizadas, que são responsáveis por manter as torres em pé. 

O método para se obter os parâmetros elétricos de uma linha são apresentados no 

capítulo PARÂMETROS ELÉTRICOS DA LT, onde são apresentadas as matrizes de 

indutância, admitância e as matrizes de sequência e é mostrado um artíficio para facilitar os 

cálculos, que é o uso do raio médio gemétrico. 

 No subcapítulo EFEITO CORONA, o assunto sobre o efeito Corona é introduzido e, 

a partir da equação de Peek com os dados elétricos da linha, é possível calcular a sua perda. 

É apresentada, no capítulo ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE UMA LT, a estimativa 

de uma linha de transmissão a partir de informações retiradas projetos efetivamente 

implantados. Dessa forma, é possível ter uma perspectiva mais próxima à realidade. 

São mostrados também os cálculos utilizados no programa computacional para 

obtenção dos custos referentes aos equipamentos de uma linha de transmissão. Duas versões 

são apresentadas: sendo um método utilizando as premissas da ANEEL e o outro, com linhas 

já construídas e utilizadas como exemplo. 

Na CONCLUSÃO, são apresentadas as constatações realizadas ao longo do trabalho 

e discutidos os resultados alcançados, apontando possíveis motivos das diferenças entre as 

estimativas apontadas pela ANEEL e pelo método alternativo.  

                                                 

1  Grampeação de cabos é o processo em que o condutor é fixado na cadeia de isoladores através dos 

grampos de suspensão ou ancoragem. 



17 

2 ELEMENTOS BÁSICOS DE UMA LINHA DE TRANSMISSÃO 

Nesse capítulo, são apresentados os componentes essenciais para um projeto linha de 

transmissão e suas definições. São eles: estruturas metálicas, cabos condutores, para-raios e 

estais, isoladores, ferragens eletromecânicas, aterramento, fundação, faixa de servidão e 

topografia. 

 

2.1 ESTRUTURAS METÁLICAS 

 

As torres de linhas de transmissão têm como desígnio suportar os cabos condutores e 

para-raios, respeitando a distância de segurança previamente exigida. Normalmente, essas 

estruturas são feitas de aço treliçado aço galvanizado, para evitar a corrosão, postes de aço ou 

concreto.  

As estruturas comumente utilizadas no território nacional são as de aço treliçado, pois 

oferecem condições favoráveis de construir, em um espaço limitado, torres esbeltas, leves e 

versáteis. Além disso, as estruturas possuem um desenho padrão para a parte superior e seus 

pés tem diferentes extensões para se adaptar de acordo com o terreno, facilitando o ajuste locais 

da obra. 

As torres devem ser dimensionadas para aguentar vários esforços ocasionados pelo 

peso dos condutores, peso dos mantenedores que fazem manutenção nas linhas, pela pressão 

do vento incidindo sobre os cabos, entre outros fatores. 

Para linhas aéreas, é necessário erguer os cabos a uma distância segura do solo, de 

forma a evitar contato elétrico com pessoas, vegetação e veículos que eventualmente 

atravessem a região. As torres devem suportar os cabos em condições extremas, determinadas 

basicamente pelo tipo de cabo, regime de ventos da região, terremotos, entre outros eventos. 

2.1.1 TORRE ESTAIADA 

As estruturas estaiadas dispõem de um mastro central (ou dois) que é equilibrado por 

4 estais. São torres leves e que aguentam pouco esforço, sendo responsável apenas pelo apoio 

dos cabos condutores. Alguns exemplos de suas silhuetas podem ser vistas na Figura 2. 

A grande vantagem da utilização das torres estaiadas está na economia de ferragem 

em relação às torres autoportantes. Existem diversas silhuetas de torres estaiadas, que são 

adotadas em função das características elétricas e mecânicas da linha a ser construída. Mas, de 

fato, a sua aplicação visa reduzir o custo de implantação da linha de transmissão. 
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Figura 2: Exemplos de silhuetas de estruturas estaiadas. 

 

Fonte: Castilho (2019). 

 

2.1.2 TORRE AUTOPORTANTE 

 

As autoportantes, representadas na Figura 3, são as mais robustas e pesadas. São 

responsáveis por segurar a maior parte do esforço de uma LT. Essa possui uma variação maior: 

suspensão e torres de ancoragem, que podem ser vértices, transposição ou apenas para suportar 

mais esforços. É válido destacar que quanto mais esforço uma torre suporta, mais pesada ela é. 

Como a linha precisa variar seu percurso, desviando de áreas impróprias para 

implantação de uma estrutura, os vértices são responsáveis por indicar a direção. 

 

Figura 3: Exemplos de silhuetas de estruturas autoportantes. 

 
Fonte: Elias (2016). 
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2.2 CONDUTORES 

 

Apesar de o cobre possuir ótima condutividade, a sua não utilização tem sido optada 

para LTs por razões de ordem econômica. 

O alumínio tem dominado o uso na construção. Sua condutividade elétrica é de cerca 

de 64% em relação ao cobre, e sua resistência mecânica é apenas a metade, porém seu baixo 

custo torna mais vantajoso o uso em relação ao outro material mencionado acima. Além do 

mais, o problema da resistência mecânica pode ser resolvido ao usar condutores de liga de 

alumínio, associando-o com o aço. 

Os cabos podem ser classificados de diversas maneiras. Os mais usados em projetos 

de linhas de transmissão são: 

 CAA (Cabo de alumínio com alma de aço), apresentado na Figura 4 – Composto 

por uma alma de aço formada de um ou mais fios envolvidos por uma ou mais coroas de fios 

de alumínio 1350. 

 

Figura 4: CAA – Cabo de alumínio com alma de aço. 

 

Fonte: Intelli (2019). 

 

 CA (Cabo de alumínio), exemplificado na Figura 5 – Composto por fios de 

alumínio 1350 encordoados em coroas concêntricas. 

 

Figura 5: Cabo de alumínio CA. 

 

Fonte: Cordeiro (2020). 
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 CAL (Cabo de alumínio liga) – Composto por fios de alumínio liga 1350, 6201 

ou 1120, encordoados em coroas concêntricas. 

 CALA (Cabo de alumínio liga com alma de aço) – Composto por uma alma de 

aço de um ou mais fios, envolvida por uma ou mais coroas de fios de alumínio liga 6201. 

 ACAR (Cabo de alumínio reforçado com alumínio liga) – Composto por uma 

alma de alumínio liga 6201 formada de um ou mais fios distribuídos, envolvidos por uma ou 

mais coroas de fios de alumínio 1350. 

 T-CAA (Cabo de alumínio com alma de aço, termorresistente) – Composto por 

uma alma de aço de um ou mais fios, envolvida por uma ou mais coroas de fios de alumínio 

liga termorresistente. 

 ACCC (Cabo de alumínio com alma em fibra hibrida de carbono e vidro), 

demonstrado na Figura 6 – Composto por uma alma híbrida de fibra de carbono e vidro, 

encapsulados por resina epóxi, envolvida por uma ou mais coroas de fios trapezoidais de 

alumínio liga termorresistente. 

 

Figura 6: Cabo ACCC. 

 

Fonte: Tavares (2013). 

 

2.2.1 EQUILÍBRIO TÉRMICO DO CONDUTOR 

 

Primeiramente, há de se definir o cabo que será utilizado. É necessário avaliar sua 

aplicação quanto a corrente máxima suportável para que suas características mecânicas sejam 

respeitadas. 
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Do contrário, as flechas máximas tendem a aumentar, ocasionando na violação do 

limite máximo da distância entre o cabo e solo, presente na NBR 5422 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1985). 

Sob as condições de regime permanente de velocidade de vento, temperatura ambiente, 

radiação solar e corrente elétrica, a equação definida por Fuchs (2015) é: 

 

𝐼 =  √
3,77 . 10−4(𝑞𝑟 + 𝑞𝑐) ∗ 𝐷

𝑟𝑎𝑐
 

Onde: 

 𝐼= Corrente máxima admissível por subcondutor para uma determinada 

temperatura (A) 

 𝑞𝑐= Perda de calor por convecção [W/pol²]; 

 𝑞𝑟= Ganho de calor por radiação [W/pol²]; 

 𝑟𝑎𝑐= Resistência do condutor à corrente alternada [Ω/1000 pés] 

 

Equações da transmissão de calor: 

 

𝑞𝑐 =
7,654 .  10−4. ∆𝑡. [0,32 + 0,43(355,7 . 𝑉 . 𝐷)0,52]

𝐷
 

 

𝑞𝑟 = 36,8 . 𝐸. [(
𝑇

1000
)

4

− (
𝑇0

1000
)
4

] 

 ∆𝑡= Diferença entre temperatura do condutor e meio ambiente [ºC] 

 𝑉= Velocidade dos ventos [pés/s] 

 𝐷= Diâmetro do condutor [pol] 

 𝐸= Emissividade em % (23% para condutores novos de alumínio e 97% para 

condutores enegrecidos pelo tempo) 

 𝑇= Temperatura máxima do condutor [º K] 

 𝑇0= Temperatura ambiente [º K] 

Como visto acima, as temperaturas máximas admissíveis no condutor estão atreladas 

ao seu comportamento em correntes elevadas. Dessa forma, a capacidade de corrente dos cabos 

(2.2.1.1) 

(2.2.1.2) 

(2.2.1.3) 
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condutores estão presentes nos requisitos técnicos específicos dos editais dos leilões ANEEL, 

vide o exemplo mostrado na Tabela 1: 

 

Tabela 1 - Exemplo de capacidades operativas de longa e curta duração exigidas pela ANEEL. 

A(s) linha(s) ou trecho(s) de linha de transmissão deve(m) ter 

capacidades operativas de 

longa e de curta duração não inferiores aos valores indicados na tabela a 

seguir. 

Linha ou trecho(s) de linha de transmissão 

Longa 

duração 

(A) 

Curta 

duração 

(A) 

Trechos de LTs em 230kV entre a SE Olindina e os 

seccionamentos das LTs 230kV Cícero Dantas – 

Catu C1/C2 

483 479 

Fonte: ANEEL (2019). 

 

2.2.2 QUANTIDADE DE CABO A SER UTILIZADA 

 

2.2.2.1 FLECHA 

 

Para se determinar a altura e disposição dos suportes, utiliza-se como parâmetro o 

cálculo da mínima altura cabo solo e para isto é determinada a flecha que o cabo descreve 

quando apoiado em dois suportes. 

A flecha representa a maior distância vertical entre a linha que liga os pontos de apoio 

do cabo e um ponto da curva. 

Por razões de segurança, recomenda-se que a tração no cabo condutor não seja alta. 

Geralmente, a tensão deve ser uma porcentagem da carga de rompimento do cabo. 

Para os tipos de cabos mais comuns, as seguintes solicitações das da carga de ruptura 

dos cabos abaixo, de acordo com a NBR 5422 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 1985): 

 Cabos ACSR de 18% a 23% 

 Cabos AAC de 25% a 27% 

 Cabos ACAR de 19% a 21% 
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 Cabos AAAC da ordem de 17% 

 

 

Figura 7: Vão entre suportes de mesma altura. 

 

Fonte: LABEGALINI et al (1992). 

 

Para vãos entre estruturas de mesma altura, como mostrado na Figura 7, utiliza-se a 

equação abaixo encontrada em (LABEGALINI et al., 1992): 

 

𝑓 =  
𝐴2𝑝

8𝑇0
 

 

A tração de EDS2 costuma ser 18% a carga de ruptura do cabo 

Onde: 

 f = flecha [m] 

 A = comprimento do vão [m] 

 P = peso unitário do condutor [N/m] 

 T0 = componente horizontal de tração axial num condutor [N] 

 T = tração EDS do condutor [N] 

 

2.2.2.2 COMPRIMENTO DOS CABOS 

O comprimento dos cabos e um fator muito importante na determinação dos custos em 

uma LT. É possível se demonstrar que o comprimento total do cabo no vão entre suportes de 

mesma altura a partir das equações abaixo: 

                                                 

2  EDS é média diária de tração no cabo condutor. 

(2.2.2.1.1) 
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O comprimento desenvolvido de uma curva qualquer, de acordo com a Geometria 

Analítica, é dado por (LABEGALINI et al. 1992):  

 

𝐿 =  ∫ √[1 + (
𝑑𝑦

𝑑𝑥
)
2

]
𝑥2

𝑥1

𝑑𝑥 

Sendo 

 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑠𝑒𝑛ℎ 

𝑥

𝑇0

𝑝

 

 

E  

 

𝑐𝑜𝑠ℎ 
𝑥

𝑇0

𝑝

=  
√

1 + 𝑠𝑒𝑛ℎ² 
𝑥

𝑇0

𝑝

 

 

Adotando o ponto da abscissa x como a curva inteira do vão A: 

 

𝐿 = 2.
𝑇0

𝑝
. 𝑠𝑒𝑛ℎ 

𝐴

2𝑇0

𝑝

 

 

Após resolução do seno hiperbólico, 

 

𝐿 = 𝐴 + 
𝐴³

24(𝑇0)2
 

 

Utilizando a flecha (Equação 2.2.2.1.1) em (Equação 2.2.2.2.5), tem-se: 

 

𝐿 = 𝐴 + 
8𝑓²

3𝐴
  [𝑚] 

Com base na equação do comprimento (Equação 2.2.2.2.6), pode-se determinar o peso 

dos cabos entre as torres, através de seu peso unitário. 

(2.2.2.2.1) 

(2.2.2.2.2) 

(2.2.2.2.3) 

(2.2.2.2.4) 

(2.2.2.2.5) 

(2.2.2.2.6) 
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2.3 CABO PARA-RAIOS 

 

Para-raios de uma LT são os cabos localizados acima dos cabos condutores. Como o 

próprio nome sugere, tem o objetivo de proteger as linhas contra a incidência direta de descargas 

atmosféricas, além de distribuir as correntes de curto circuito provocadas por surtos de 

manobra, ao longo das estruturas. 

O cabo a ser adotado deve satisfazer, simultaneamente, aos requisitos de ordem 

mecânica e térmica. A escolha da seção e do material deve ser feita de modo que os cabos 

suportem, sem aquecimentos prejudiciais, as correntes elétricas que por ela circularem durante 

as faltas para a terra (NBR8449, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

1984). Nesse particular, é importante considerar, entre outros, a temperatura máxima 

admissível, os tempos de atuação da proteção, as características de religamento dos disjuntores 

e relés e as condições operativas. 

Os cabos PR de LT mais comuns são (LABEGALINI et al. 1992:  

 Aço galvanizado, de alta ou extra alta resistência (AR ou EAR): são compostos 

por fios de aço galvanizado encordoados, normalmente com diâmetro de 9,5 mm (3/8”).  

 Alumoweld, com aço revestido por uma fina camada de alumínio, que garante a 

passagem de maiores correntes de curto circuito.  

 CAA – Já citado no capítulo CONDUTORES.  

 CA - Já citado no capítulo CONDUTORES. 

Além desses cabos citados acima, há o OPGW. Este é responsável por, além de 

proteger a linha de descargas atmosféricas e correntes de curto circuito, transportar dados de 

uma subestação à outra. 

Sua formação é composta por um núcleo de fibra ótica envolta pelo material dos PR 

comuns. 

Segundo a norma NBR8449, Associação Brasileira De Normas Técnicas (1984), as 

seguintes temperaturas máximas são recomendadas: 

 200 ºC para cabos CAA, CALA e CAA-EF 

 400 ºC para cabos de aço, aço-alumínio e aço-cobre 

 

Utilizando o método de cálculo apresentado pela norma, pode-se definir a corrente que 

passará pelo cabo:  
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Figura 8: Curto na primeira estrutura da LT. 

 

Fonte: NBR8449 (1984). 

 

a) Considerando a falta no primeiro suporte da linha e cabos para-raios 

desconectados da malha da subestação, como mostrado na Figura 8; 

 

𝐼𝑓2 = [
𝑅𝑝

𝑛(𝑅𝑝 + 𝑟 + 𝑅𝑒𝑞)
] 𝐼𝑔 

 

b) Considerando a falta no primeiro suporte da linha e cabos para-raios 

conectados à malha da subestação; 

 

𝐼𝑓1 = [
𝑅𝑝(𝑟 + 𝑅𝑒𝑞)

𝑅𝑝(𝑟 + 𝑅𝑒𝑞) + (𝑟 + 𝑅𝑡) + (𝑟 + 𝑅𝑒𝑞 + 𝑅𝑝)
] 𝐼𝑔 

Onde, 

𝑅𝑒𝑞 = √𝑟𝑅𝑝 

 

c) Considerando a falta no ponto médio da LT 

 

𝐼𝑓 = [
𝑅𝑝

𝑛(−2𝑅𝑝 + 𝑟 + 𝑅𝑒𝑞)
] 𝐼𝑔 

 

 𝑅𝑝 = resistência de aterramento das estruturas da LT [Ω]; 

 𝑅𝑒𝑞 = resistência equivalente do circuito em cascata [Ω]; 

 𝑟 = resistência do trecho do cabo para-raios entre duas estruturas adjacentes 

[Ω]; 

 𝑅𝑡 = resistência de aterramento da malha da SE [Ω]; 

 𝐼𝑔 = corrente de curto circuito total [A]; 

(2.3.1) 

(2.3.2) 

(2.3.3) 

(2.3.4) 
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 𝐼𝑓1,2 = corrente no cabo para-raios [A]; 

 𝐼𝑡 = corrente na malha de aterramento da SE [A]; 

 𝑛 = número de cabos para-raios da linha 

 

Pelas expressões acima, percebe-se o comportamento da amplitude da corrente de falta 

ao longo de uma linha de transmissão. Nos pontos mais próximos à subestação, a corrente de 

curto se aproxima de seu valor máximo e tende a cair à medida que o ponto da linha se afasta 

da SE, tendo seu comportamento representado na Figura 9. 

 

Figura 9: Amplitude das correntes de curto circuito ao longo da LT. 

 

Fonte: NBR8449 (1984). 

Na Figura 10, segue o gráfico da Norma que relaciona os cabos com suas correntes 

máximas admissíveis com a duração do curto circuito: 

 

Figura 10: capacidade dos condutores de suportar a corrente de curto-circuito. 

 

Fonte: NBR8449 (1984). 
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Ou, as expressões desenvolvidas por Santiago (1983) que definem as correntes 

suportáveis em cada tipo de cabo para-raios: 

 

𝐼𝐸𝐻𝑆 = 8,88 . 103. 𝐴. √
1

𝑡
. 𝑙𝑛(1 + 0,0031(𝜃𝑚 − 𝜃0)) 

 

𝐼𝐴𝑙𝑢𝑚𝑜𝑤𝑒𝑙𝑑 = 1,03 . 104. 𝐴. √
1

𝑡
. 𝑙𝑛(1 + 0,0036(𝜃𝑚 − 𝜃0)) 

 

𝐼𝐴𝐶𝑆𝑅 = 1,50 . 104. 𝐴. √
1

𝑡
. 𝑙𝑛(1 + 0,0040(𝜃𝑚 − 𝜃0)) 

No qual,  

 

 𝐼 = corrente máxima do cabo para-raios, em amperes [A] 

 𝐼 =tempo da duração do defeito [s] 

 𝜃𝑚 = temperatura final do cabo [°C] 

 𝜃0 = temperatura inicial do cabo [°C] 

 𝐴 = seção reta do cabo [cm²] 

 

Para cálculo utilizando condutor CAA, deve ser considerada apenas a seção do 

alumínio.  

Convenciona-se a temperatura inicial de 40°C para todos os cabos, com o tempo de 

duração do defeito de 0,5 s. 

 

Para fins práticos, o para-raios adotado será pré-definido; 

Na maioria das linhas, os seguintes cabos PR são adotados nas LTs: 

Para pontos até 15 km da subestação:  

- CAA Dotterel; 

- OPGW 14,4 mm ou de maior espessura; 

Para pontos acima de 15 km da subestação 

- Cabo de aço 3/8” EAR; 

(2.3.5) 

(2.3.6) 

(2.3.7) 
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- OPGW entre 11 e 14 mm; 

Para comportamento mecânico, o estudo é análogo ao utilizado nos cabos condutores. 

 

2.4 CABO ESTAI 

 

Como mencionado no capítulo anterior, os cabos estais utilizados nas estruturas 

estaiadas tem a função de suportar os esforços produzidos pela tensão dos condutores. Os estais 

são cabos de aço zincado, ou tirantes, que garantem o equilíbrio de torres que não se auto 

sustentam. 

Cada estruturas estaiadas apresenta 4 (quatro) estais em sua formação a apresentam 

ângulo de abertura específico de com a torre, confome a Figura 11.  

 

Figura 11: Representação dos dados a serem utilizados nos cálculos do comprimento dos cabos estais. 

 

Fonte: Própria. 

 

A equação utilizada para obter o comprimento total dos cabos para-raios será: 

𝐿 = 4 . (
ℎ𝑚

cos 𝜃
)  

Onde, 

(2.4.1) 
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 𝐿 = comprimento total dos 4 estais de uma torre [m] 

 ℎ𝑚 = altura média do ponto de ataque do estai na torre [m] 

 𝜃 = ângulo entre o ponto de ataque na torre e o ponto de fincamento do estai 

no solo (em graus) 

 

Para comprimento total de estais utilizados numa LT, basta multiplicar o valor 

calculado acima por todas as estruturas estaiadas a serem implantadas. 

 

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐿 . 𝑛𝑇  

 

Sendo, 

 𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = comprimento total de estais da LT [m] 

 𝑛𝑇  = número total de torres estaiadas 

Os modelos das estruturas a serem utilizados encontram-se no ANEXO 3. 

 

2.5 ISOLADORES 

Como as torres são de aço, é necessário um equipamento que seja capaz de isolar o 

cabo da estrutura. O nome é intuitivo: isolador. Segundo Pavlik (1989), é um conjunto de disco 

de vidro, porcelana ou material polimérico que tem a função de impedir a passagem de corrente 

elétrica para a torre. Alguns exemplos de isoladores podem ser visto na Figura 12. 

 

Figura 12: Tipos de isoladores: Vidro, porcelana e poliméricos. 

 

Fonte: Próprio autor. 

(2.4.2) 
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As cadeias de isoladores podem ser de suspensão ou ancoragem. O primeiro tipo tem 

a função única de garantir que os condutores se mantenham nas distâncias de segurança 

definidas em projeto e norma. Já as cadeias de ancoragem têm como papel o seccionanamento 

do circuito, fazer ângulos na trajetória da linha e amarrar um tramo3. 

Uma cadeia de isoladores é eletricamente definida em função de suas distâncias de 

escoamento e arco.  

A distância de arco é, basicamente, a distância de ar entre as duas extremidades 

metálicas da cadeia de isoladores, normalmente limitada aos protetores contra arco, como 

chifres e raquetes.  

A distância de escoamento é a distância percorrida pela superfície isolante de todos os 

isoladores em série, entre as extremidades metálicas da cadeia. A Figura 13 é apresentada para 

melhor visualização das distâncias citadas.  

 

Figura 13: Representação da distância de arco e distância de escoamento dos isoladores 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Para definição de quantidade de isoladores de vidro numa cadeia, a fórmula é definida 

em (LABEGALINI et al. 1992): 

 

𝑛 =  
𝑈𝑚𝑎𝑥 ∗  𝑑𝑒

√3 ∗ 𝑑𝑖

 

 

Onde: 

                                                 

3 Definição de tramo: trecho da linha entre duas estruturas de ancoragem. 

(2.5.1) 



32 

 n = número de isoladores 

 𝑈𝑚𝑎𝑥  = tensão máxima de operação da linha em regime permanente [kV]; 

 𝑑𝑖 = distância de escoamento dos isoladores. É obtido no catálogo dos 

fabricantes, pois depende do seu desenho [cm]. 

 𝑑𝑒 = distância de escoamento específica. Está associado ao nível de poluição 

[cm/kV]; 

 

Para distância de escoamento específica, sugere-se: 

- Sem poluição: 2 à 2,3 

- Poluição ligeira: 3,2 

- Poluição intensa: 4,5 

- Poluição muito intensa: 6,3 

 

 

Utilizando o catálogo de isoladores de vidro Texpi (2020) e considerando a região com 

pequena poluição, chega-se às seguintes informações, apresentadas na Tabela 2: 

 

Tabela 2: Catálogo Texpi utilizado como exemplo para cálculo do número de isoladores 

Modelo Umax (kV) de (cm/kV) di (cm) 

U120B-146-N-Z-320-C16A-B16A-V 242 3,2 32 

U160B-146-N-Z-400-C020-B020-V 242 3,2 40 

U210B-170-N-Z-400-C020-B020-V 242 3,2 40 

U120B-146-N-Z-320-C16A-B16A-V 550 3,2 32 

U160B-146-N-Z-400-C020-B020-V 550 3,2 40 

U210B-170-N-Z-400-C020-B020-V 550 3,2 40 
 

Fonte: Texpi (2020) 

 

A configuração do desenho da cadeia de isoladores depende das estruturas. Elas podem 

ser em III ou IVI ou VVV. 

Serão usadas as torres e suas respectivas classes de tensões para a utilização da 

disposição dos isolares. 

Dessa forma, a equação para definir a quantidade total dos isoladores da LT será: 

 

𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑖𝑎𝑑𝑎 = 𝑛 . (𝑑𝐴𝑒 + 𝑑𝐵𝑒 + 𝑑𝐶𝑒) ∗ 𝑇𝑒  

 

(2.5.2) 
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𝑛𝑎𝑢𝑡𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑛 . (𝑑𝐴𝑎 + 𝑑𝐵𝑎 + 𝑑𝐶𝑎) ∗ 𝑇𝑎  

 

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑞𝑐(𝑛𝑎𝑢𝑡𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑖𝑎𝑑𝑎) 

Onde: 

 𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑖𝑎𝑑𝑎 = Quantidade de isoladores de um circuito das estruturas estaiadas 

 𝑛𝑎𝑢𝑡𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = Quantidade de isoladores de um circuito das estruturas 

autoportantes 

 𝑛 = número de isoladores definido na equação (2.5.1) 

 𝑇𝑒 = Quantidade de torres estaiadas da linha 

 𝑇𝑎 = Quantidade de torres autoportantes da linha 

 𝑑𝑛𝑒= Disposição dos isoladores na fase n das estruturas estaiadas. 1 para I e 2 

para V. 

 𝑑𝑛𝑎= Disposição dos isoladores na fase n das estruturas autoportantes. 1 para 

I e 2 para V. 

 𝑞𝑐= Quantidade de circuitos da linha 

 𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = Número total de isolares da LT 

 

2.6 FERRAGEM ELETROMECÂNICA 

 

Ferragem eletrotécnica é o denominador comum de componentes, os quais constituem 

os vínculos fixos ou articulados dos condutores, isoladores e estruturas. 

Consoante a norma brasileira NBR-7095/81, estes componentes destinam-se a fixar, 

emendar, proteger elétrica ou mecanicamente, reparar, separar, amortecer as vibrações, etc., de 

para-raios. 

A divisão básica se dá conforme a utilização correspondente aos seguintes 

componentes ou conjuntos, que são mostrados na Figura 14 e Figura 15: 

 

 Ferragem de cadeias 

 Ferragem de para-raios 

 Acessórios para condutores e cabos 

 Ferragens para estruturas elásticas 

 

(2.5.3) 

 

(2.5.4) 
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Figura 14: Exemplos de ferragens de linhas de transmissão: grampo de suspensão (esquerda) e amortecedor 

stockbridge (direita). 

 

Fonte: PLP (2019) 

 

Figura 15: Exemplos de ferragens e acessórios de linhas de transmissão: espaçador amortecedor (esquerda) e 

esfera de sinalização (direita). 

 

Fonte: PLP (2019) 

 

2.7 ATERRAMENTO 

 

Os sistemas de aterramento, exemplificados na Figura 16, são normalmente projetados 

utilizando eletrodos de cabos de aço galvanizado de 3/8” SM conectados aos pés das torres, e 

diretamente enterrados no solo a cerca de 60 cm de profundidade. Estes cabos são direcionados 

para os limites da faixa de servidão, e possuem comprimento variando entre 15 e 60 metros. 

A resistência de aterramento do pé de torre tem que ser atendida de acordo com o que 

está definido nos anexos técnicos dos editais dos leilões da ANEEL. As fases de cada 

aterramento são selecionadas no projeto executivo da LT e variam em função da resistividade 

do solo, comprimento do cabo e a sua forma (desenho do aterramento). Logo, é necessário 

realizar a medição de resistividade do solo ao longo da linha. 

Segundo Kindermann e Campagnolo (1995), os objetivos principais do aterramento 

são: 
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 Obter uma resistência de aterramento a mais baixa possível, para correntes de 

falta à terra; 

 Manter os potenciais produzidos pelas correntes de falta dentro de limites de 

segurança de modo a não causar fibrilação no coração humano; 

 Fazer que equipamentos de proteção sejam mais sensibilizados e isolem 

rapidamente as falhas à terra; 

 Proporcionar um caminho de escoamento para terra de descargas atmosféricas; 

 Usar a terra como retorno de corrente no sistema MRT; 

 Escoar as cargas estáticas geradas nas cargas dos equipamentos 

 

Figura 16: Exemplo de distribuição dos cabos de aterramento aplicado em LT 

 

Fonte: Acervo Taesa. 

 

A ANEEL estima os gastos com aterramento por km de linha em sua planilha de dados. 

 

2.8 FUNDAÇÃO 

 

Para manter as torres estáveis no solo são necessárias fundações que devem ser 

projetadas de maneira a resistir aos esforços aos quais as estruturas são submetidas. O vento na 

estrutura e nos cabos gera momentos que tendem a tombar a torre, resultando em solicitações 

de tração nas fundações (JUNG, 2009). Nos projetos dessas fundações os esforços de tração 

são, na maioria dos casos, preponderantes, o que significa que as dimensões necessárias para 

suportar os esforços de tração, são suficientes para resistir às demais cargas na fundação. 

Neste estudo, não serão calculados os dimensionamentos das fundações. Apenas serão 

apresentados os tipos que podem atender uma Linha de Transmissão Aérea. 
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2.8.1 FUNDAÇÃO PARA TORRES AUTOPORTANTES 

 

a) Sapata de concreto armado 

 

Esse tipo de fundação, Figura 17,  é constituído por uma placa de concreto armado 

construído na base da fundação para distribuir o peso da estrutura. Eles precisam apenas de 

compressão e flexão para funcionar, portanto, é necessário um material que resista à tração 

(reforço). O pilar da sapata costuma ter a mesma inclinação do stub e da perna da torre.  

ALONSO (1983, apud ALVA, 2007) indica que, em princípio, o emprego de sapatas 

só é viável técnica e economicamente quando a área ocupada pela fundação abranger, no 

máximo, de 50% a 70% da área disponível. De uma maneira geral, esse tipo de fundação não 

deve ser usado nos seguintes casos: 

 

 aterro não compactado; 

 argila mole; 

 areia fofa e muito fofa; 

 solos colapsáveis; 

 existência de água onde o rebaixamento do lençol freático não se justifica 

economicamente. 

 

Por possuírem menos esforços horizontais, as autoportantes de suspensão costumam 

adotar esse tipo de fundação. 

 

Figura 17: Fundação em sapata de bloco armado 

 

Fonte: Acervo Taesa. 
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b) Bloco ancorado em rocha 

 

Os blocos ancorados são chumbados em rocha, como pode ser observado na Figura 

18. Sua utilização é em locais com rochas afloradas ou em terrenos em que não é possível 

escavar mais. Os stubs são conectados ao pilar, assim como nas sapatas. 

 

Figura 18: Fundação bloco ancorado em rocha 

 

Fonte: Acervo Taesa 

 

c) Tubulões 

 

A fundação em tubulão, presente na Figura 19,  é de concreto armado e cilíndrico. 

Normalmente, a escavação é feita em céu aberto. Sua base pode ser alargada de modo a 

transmitir os esforços verticais da estrutura para o seu pé. 

A sapata poderia ser usada em lugar, porém as vantagens econômicas por ocupar 

menor área, ocasionando em menor uso do concreto e facilitando a sua implantação se o local 

tiver menores condições de instalação. 
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Figura 19: Fundação em tubulão com base alargada à esquerda e sem base alargada, à direita 

 

Fonte: Acervo Taesa 

 

d) Estacas 

 

Indicadas para locais de baixa resistência mecânica (como pântanos, locais alagados), 

onde o uso do tubulão é impraticável. Normalmente, as estacas são pré-moldadas, de forma a 

já irem para o local da obra prontas para instalação. A transição de esforços entre estrutura e 

estacas é normalmente feita por um bloco de concreto armado, denominado bloco de fundação. 

Ao longo dos últimos anos, esse tipo de fundação tem caído em desuso por conta da 

sua confiabilidade a longo prazo. 

A fundação metálica, por estar em contato direto com o solo, pode sofrer processo 

corrosivo mais acentuado em relação à parte aérea da torre, chegando algumas grelhas de 

suportes a apresentar importante processo corrosivo, com perda significativa de massa, 

transcorridos apenas dez anos da sua instalação (STEPHAN, 2005). 

Na Figura 20 e Figura 21, é possível observar as suas aplicações. 
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Figura 20: Fundação em estaca 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 21: Torre implantada em locais alagados, utilizando fundação em estaca 

 

Fonte: Acervo Taesa 

 

e) Grelha metálica 

 

São fundações para pouca profundidade (2 a 4 metros), adequadas para solos argilosos 

ou arenosos, mas secas e com resistência crescente de acordo com a profundidade. Há a 

possibilidade de serem escavadas a céu aberto. O material utilizado é o aço galvanizado, igual 
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ao da torre. Logo, há a vantagem de ser adquirido junto com a torre e a fundação. Sua estrutura 

pode ser observada na Figura 22. 

 

Figura 22: Vista lateral (esquerda) e superior (direita) da fundação em grelha 

 

Fonte: Acervo Taesa 

 

2.8.2 FUNDAÇÃO PARA TORRES ESTAIADAS 

 

Para o mastro central e estais da torre estaiada, assim como aplicado nas autoportantes, 

as opções são as fundações já citadas: sapata de concreto armado, bloco ancorado em rocha, 

tubulões, estacas ou grelhas. 

Em razão de haver menos esforço nesse tipo de torre, as fundações podem ter um 

dimensionamento menor em relação às estruturas mais robustas. Os exemplos podem ser 

observado na Figura 23, Figura 24 e Figura 25. 

 

Figura 23: Fundação em sapata para mastro central 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 24: Fundação de estais com elementos metálicos introduzidos no concreto. 

 

Fonte: Acervo Taesa. 

 

Figura 25: Fundação de estais com estaca helicoidal. 

 
Fonte: Acervo Taesa. 

 

2.8.3 PONTOS DE OBSERVAÇÃO 

 

Por mais que a engenharia e a tecnologia tenham evoluído ao longo dos anos, é 

extremamente necessário analisar o ponto de implantação da torre para que a linha não enfrente 

problemas relacionados a erosão. 
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Os pontos de verificação são: 

 

 Analisar se houve retirada da vegetação na área de implantação da estrutura, 

seja por desmatamentos ou incêndios. 

 Formação de formigueiro nas imediações da torre; 

 Caminhos formados no solo pela água da chuva, criando pequenos córregos; 

 Instabilidade do solo, como área de encostas, como na Figura 26, ou próxima 

a rios; 

 Áreas onde ocorreram deslizamento foram recompostas corretamente e 

executadas obras de terra (biomantas, cortinas atirantadas, muros de arrimo); 

 Má qualidade na construção de estradas de acesso. 

 

Figura 26: Erosão em um dos pés da estrutura 

 

Fonte: Próprio autor 

 

2.9 FAIXA DE SERVIDÃO 
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A NBR 5422, Associação Brasileira De Normas Técnicas (1985), norteia os principais 

aspectos de uma LT, como as distâncias de segurança. Umas delas é a faixa de servidão, que a 

área garantida para manter o bom funcionamento de uma linha. Isso significa que não pode 

haver qualquer instalação nesta área. 

A mesma norma indica que o desmatamento deve ser evitado, de modo a preservar o 

meio ambiente, indicando que o corte da vegetação deve ser acompanhado pelo ângulo de 

balanço dos condutores.  

Em áreas de cultivo, para evitar problemas com queimadas, a faixa é totalmente limpa 

e o proprietário recebe uma indenização por isso. 

Para uma única linha, a definição para largura da faixa de servidão é na Figura 27: 

 

Figura 27: Relação das distâncias para definição da faixa de servidão segundo a NBR 5422 

 

Fonte: NBR 5422 (1985) 

 

𝐿 = 2 ∗ (𝑑 + 𝑏 + 𝐷) 

 

Onde: 

 d = soma das projeções horizontais da flecha do condutor e do comprimento 

da cadeia de isoladores, em metros, após seu deslocamento angular B devido a 

ação do vento [m]; 

 D = DU/150. Valor mínimo a ser adotado igual a 0,5 [m]; 

 Du (kV) – valor numericamente igual a tensão máxima de operação [m]; 

 b - distância horizontal do eixo do suporte ao ponto de fixação do condutor 

mais afastado deste eixo [m]. 

(2.9.1) 
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Tem-se que: 

𝑑 =
𝐶𝑖

sin 𝛽
+ 𝑓 

 

Para definição do ângulo de balanço, tem-se: 

 

𝛽 = tan−1 (𝑘 .
𝑑 ∗ 𝑞0

𝑝.
𝑉
𝐻

) 

 

𝑞0 =
1

2
ψ𝑉𝑝

2  [
𝑘𝑔𝑓

𝑚2
] 

 

ψ =
1,293

1 + 0,00367 . 𝑡
(
16000 + 64. 𝑡 − 𝐴𝐿𝑇

16000 + 64. 𝑡 + 𝐴𝐿𝑇
) [

𝑘𝑔𝑓

𝑚3
] 

 

Onde, 

 𝐶𝑖= comprimento da cadeia de isoladores [m]. Para efeitos práticos, serão 

utilizados os valores já adotados no ANEXO 3 

 𝑓 =Flecha [m].  

 𝑘 = parâmetro a ser definido pela curva da Figura 28. 

 𝑞0 = pressão dinâmica de referência 

 𝑝= peso unitário do condutor [N/m] 

 
𝑉

𝐻
= Relação vão de peso e vão de vento. 1 para terrenos planos e decresce à 

medida que o terreno fica irregular. Em terrenos ondulados, seu valor é de 0,7 

 ψ= massa específica do ar na região de linha do projeto 

 𝑉𝑝 = Velocidade de vento de projeto [m/s] 

 𝑡 =Temperatura ambiente [°C] 

 𝐴𝐿𝑇 = altitude média da linha [m] 

 𝑑= diâmetro do condutor [m] 

 

 

 

 

(2.9.2) 

(2.9.3) 

(2.9.4) 

(2.9.5) 
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Figura 28: Relação do fator K com a velocidade de vento de projeto 

 

Fonte: NBR5422 (1985) 

 

2.10 TOPOGRAFIA 

 

Ela deve ser cuidadosamente estudada para evitar acréscimos de tempo e de custo no 

projeto. A topografia é de suma importância, pois é nesse momento em que serão retiradas as 

informações detalhadas sobre o terreno por onde passará o traçado da linha de transmissão. Um 

estudo topográfico de qualidade pode diminuir os custos com materiais, tempo, máquinas e mão 

de obra, pelo fato de poder se atentar às oportunidades ou evitar ciladas provenientes das 

condições do local de implantação, como demora nas licenças ambientais por conta de cavernas, 

por exemplo. A escolha de locais mais planos para optar por torres que exijam menor esforço 

pode trazer benefícios para todos os envolvidos na obra. 

Atualmente com o uso de drones, esse trabalho tem se tornado bem mais simples de 

se executar. Os locais que não eram acessados por conta de obstáculos no caminho já não são 

tão impeditivos de se levantar informações, fotos e mapas precisos. 

Com tais dados em mãos, é possível que o projetista consiga fazer o projeto de planta 

e perfil com maior confiança e a locação de torres não traga tantos problemas no futuro. 
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3 PARÂMETROS ELÉTRICOS DA LT 

Com o crescimento dos sistemas de transmissão, é cada vez mais importante o 

transporte de energia com o mínimo de perdas. Neste contexto, deve-se prestar uma atenção 

especial na determinação dos parâmetros elétricos fundamentais da LT. A otimização da 

geometria da linha pode aumentar a potência a ser transmitida pela linha, porém há barreiras 

econômicas e mecânicas. 

Quando a linha tem características uniformes, o parâmetro da linha por unidade de 

comprimento indica que a linha é eficaz. Se a linha em sua total extensão não for uniforme, as 

partes das linhas com características diferentes devem ser representadas e colocadas em cascata.  

Os parâmetros podem ser obtidos através qualquer ferramenta de cálculo. No presente 

estudo, o cálculo dos parâmetros será desenvolvido software ATP e a linha será considerada 

uniforme. 

 

3.1 MATRIZ DE INDUTÂNCIA 

 

Analisando a Figura 29, o fluxo magnético externo de um condutor, desde a 

periferia (x = r) até um ponto P (x=d), pode ser avaliado equação pela equação presente em 

(BUCK e HAYT JR, 2012): 

 

Figura 29: Representação de um condutor 

 

Fonte: Próprio autor 

 

𝜑𝑒𝑥𝑡 = ∫
𝑠
𝐵 𝑑𝑠 

 

𝜑𝑒𝑥𝑡 = 
𝜇0 𝐼

2𝜋
ln

𝑑

𝑟
 

(3.1.1) 

(3.1.2) 
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Para o fluxo magnético interno, considera-se um condutor longo, homogêneo e maciço 

de raio r (m), visto na Figura 30, e percorrido pela corrente I. 

 

Figura 30: Seção de um condutor de raio r 

 

Fonte: Buck e Hayt Jr (2012) 

 

 

𝐵 = 
𝜇0 𝐼

2𝜋𝑟2
𝑥 

 

𝜑𝑖𝑛𝑡 = ∫ 𝐵 𝑑𝑠
𝑥

0

 

 

𝜑𝑖𝑛𝑡 = 
𝜇0 𝐼

8𝜋
 

 

O fluxo magnético total de um condutor é: 

 

𝜑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜑𝑖𝑛𝑡 + 𝜑𝑖𝑛𝑡 

 

Considerando 𝜇0 = 4𝜋10−7 e 𝑙𝑛
𝐼

𝑒
−

1
4

=
1

4
.  

 

Dessa forma,  

𝑟’ =  0,7788 𝑟 

 

𝜑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  2. 10−7. 𝐼 𝑙𝑛
𝑑

𝑟′
 𝐻𝑒𝑛𝑟𝑦 /𝑚 

 

𝜑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  2. 10−4. 𝐼 𝑙𝑛
𝑑

𝑟′
 𝐻𝑒𝑛𝑟𝑦 /𝑘𝑚 

(3.1.3) 

(3.1.4) 

(3.1.5) 

(3.1.6) 

(3.1.7) 

(3.1.8) 

(3.1.9) 
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De acordo com Fuchs (2015), o fluxo concatenado para um grupo de n condutores se 

dá pela fórmula matricial: 

|

𝜑1
𝜑2

⋮
𝜑𝑛

|=2 ∗ 10−4

[
 
 
 
 
 𝑙𝑛 

1

𝑟′1
𝑙𝑛 

1

𝑑12
… 𝑙𝑛 

1

𝑑1𝑛

𝑙𝑛 
1

𝑑21

⋮

𝑙𝑛 
1

𝑑𝑛1

𝑙𝑛 
1

𝑟′2

⋮

𝑙𝑛 
1

𝑑𝑛2

…
⋱
…

𝑙𝑛 
1

𝑑2𝑛

⋮

𝑙𝑛 
1

𝑟′𝑛 ]
 
 
 
 
 

 [

𝐼1
𝐼2
⋮
𝐼𝑛

]  

Ou 

𝜑 = 𝐹. 𝐼 

 

No qual F = Matriz dos coeficientes de campo magnético 

 

𝐹𝑖𝑖 = 2 ∗ 10−4 𝑙𝑛 
1

𝑟′𝑖
  

 

𝐹𝑖𝑗 = 2 ∗ 10−4 𝑙𝑛 
1

𝑑𝑖𝑗
  

Onde 

 𝑑𝑖𝑗= distância entre os condutores 

 

Como 𝜑 = 𝐿. 𝐼, F = L = matriz das indutâncias 

Considerando que o solo é um condutor perfeito e plano, pode-se pensar nele como 

um "espelho" e usar o método da imagem, representado na Figura 31. Este método consiste em 

tratar o solo como um condutor que carrega a imagem (-I), ou seja, a deformação aerodinâmica 

causada pelo solo equivale ao condutor da imagem. 

Considerando o condutor e sua imagem no espelho, o método da imagem pode ser 

aplicado ao condutor e para-raios da linha de transmissão.  

 

Figura 31: Representação do método da imagem para um condutor 

 

Fonte: Fuchs (2015) 

(3.1.10) 

(3.1.11) 

(3.1.12) 

 

(3.1.13) 
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𝜑 = 2 ∗ 10−4 (𝐼 ∗  𝑙𝑛 
1

𝑟′
+ (−𝐼) ∗  𝑙𝑛 

1

𝑟′
 ) 

𝜑 = 2 ∗ 10−4 (𝐼 ∗  𝑙𝑛 
2𝐻

𝑟′
) 

 

Figura 32: Representação do método da imagem para n condutores 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Adotando o método da imagem para n condutores, visto na Figura 32, o resultado da 

matriz F (Equação 3.1.12) e (Equação 3.1.13) passa a ser: 

 

𝐹𝑖𝑖 = 2 ∗ 10−4 𝑙𝑛 
2𝐻𝑖

𝑟′𝑖
  

 

𝐹𝑖𝑗 = 2 ∗ 10−4 𝑙𝑛 
𝐷𝑖𝑗

𝑑𝑖𝑗
  

Onde, 

 Hi= altura do condutor i em relação ao solo [m]; 

 dij= distância entre os condutores i e j [m]; 

 Dij= distância entre o condutor i e o espelho do condutor j [m] 

 

Visto que os condutores não mantêm uma altura constante em relação ao solo, será 

aplicado o fator de correção para Hi, de forma a considerar sua altura média e minimizar as 

diferenças das cotas dos cabos (FUCHS, 2015). Para melhor entendimento, a Figura 33 

apresenta tal situação. 

(3.1.14) 

(3.1.15) 

(3.1.16) 

(3.1.17) 
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Figura 33: Correção da altura média dos cabos de uma LT 

 

Fonte: Próprio autor 

 

         ℎ𝑖 =  𝐻𝑖 –  0,7𝑓𝑖  

 

𝐹𝑖𝑖 = 2 ∗ 10−4 𝑙𝑛 
2ℎ𝑖

𝑟′𝑖
  

 

𝐹𝑖𝑗 = 2 ∗ 10−4 𝑙𝑛 
𝐷𝑖𝑗

𝑑𝑖𝑗
  

Onde, 

𝑑𝑖𝑗
2 = 𝑥2 + (ℎ𝑗 − ℎ𝑖)

2
 

 

𝐷𝑖𝑗
2 = 𝑥2 + (ℎ𝑗 + ℎ𝑖)

2
 

 

 𝑥 = distância horizontal entre os condutores 

 hi = altura corrigida do condutor i [m]; 

 hj = altura corrigida do condutor j [m]; 

 

3.2 MATRIZ DE ADMITÂNCIA 

A matriz C representa a matriz de capacidades transversais por unidade de 

comprimento da linha e tem dimensão (n× n), em que n é o número de condutores que 

constituem a linha. Segundo Umarji (2010), as distâncias entre condutores grandes quando 

comparadas com o raio dos condutores aéreos, os termos da matriz P são calculados de acordo 

com as seguintes expressões: 

(3.1.18) 

(3.1.19) 

(3.1.20) 

(3.1.21) 

(3.1.22) 
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𝑃𝑖𝑖 =
1

2𝜋휀0
 𝑙𝑛 

2ℎ𝑖

𝑟′𝑖
 

𝑃𝑖𝑗 =
1

2𝜋휀0
 𝑙𝑛 

2𝐷𝑖𝑗

𝑑𝑖𝑗
 

 

Sendo assim, a matriz de admitância pode ser reescrita como: 

 

𝑌𝑖𝑖 = 𝑗𝜔2𝜋휀0 . 𝑙𝑛 
2ℎ𝑖

𝑟′𝑖
 

 

𝑌𝑖𝑗 = 𝑗𝜔2𝜋휀0 . 𝑙𝑛 
𝐷𝑖𝑗

𝑑𝑖𝑗
 

Onde, 

 

 휀0= permissividade elétrica no vácuo (8,85 . 10−12) 

 𝜔 = frequência angular 

 A variáveis hi, Dij e dij são também definidas pela na matriz de indutância. 

 

3.3 MATRIZ DE SEQUÊNCIA 

A primeira etapa para definir os parâmetros de sequência é a eliminação dos cabos 

para-raios. 

O método para eliminar a impedância longitudinal será mostrado. Portanto, para a 

admitância, o método é semelhante e será omitido. 

Por definição, 

𝑍 = 𝑗𝜔𝐹 

 

Abaixo, segue a matriz de coeficientes para uma linha de circuito de n fases e n para-

raios 

[
𝑉𝑓

…
𝑉𝑟

] =  [

𝑍𝑓 ⋮ 𝑍𝑓𝑟

⋯ ⋮ ⋯
𝑍𝑟𝑓 ⋮ 𝑍𝑟𝑟

] . [
𝐼𝑓
…
𝐼𝑟

] 

Onde, 

 

 𝑉𝑓 = Vetor de tensão nas fases 

(3.2.1) 

(3.2.2) 

(3.2.3) 

(3.2.4) 

(3.3.1) 

(3.3.2) 
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 𝑉𝑟 = Vetor de tensão nos para-raios 

 𝑍𝑓= Matriz de impedância dos condutores das fases 

 𝑍𝑟𝑓 𝑒 𝑍𝑟𝑓 = Matriz de impedância mútua entre condutores das fases e para-

raios 

 𝑍𝑟𝑟 = Matriz de impedância dos para-raios 

 𝐼𝑓 = Matriz de correntes nas fases 

 𝐼𝑟 = Matriz de correntes nos para raios 

 

Sendo, por exemplo, uma linha com dois condutores por fase e dois para raios, o 

resultado é uma matriz de coeficientes de ordem 8. Ao eliminar os cabos para-raios, como 

citado acima, chega-se a uma matriz 6x6: 

[
 
 
 
 
 
𝑉𝑎

𝑉𝑏

𝑉𝑐

𝑉𝑎1

𝑉𝑏1

𝑉𝑐1]
 
 
 
 
 

=  

[
 
 
 
 
 
𝑍𝑎𝑎

𝑍𝑏𝑎

𝑍𝑐𝑎

𝑍𝑎1𝑎

𝑍𝑏1𝑎

𝑍𝑐1𝑎

𝑍𝑎𝑏

𝑍𝑏𝑏

𝑍𝑐𝑏

𝑍𝑎1𝑏

𝑍𝑏1𝑏

𝑍𝑐1𝑏

𝑍𝑎𝑐

𝑍𝑏𝑐

𝑍𝑐𝑐

𝑍𝑎1𝑐

𝑍𝑏1𝑐

𝑍𝑐1𝑐

𝑍𝑎𝑎1

𝑍𝑏𝑎1

𝑍𝑐𝑎1

𝑍𝑎1𝑎1

𝑍𝑏1𝑎1

𝑍𝑐1𝑎1

𝑍𝑎𝑏1

𝑍𝑏𝑏1

𝑍𝑐𝑏1

𝑍𝑎1𝑏1

𝑍𝑏1𝑏1

𝑍𝑐1𝑏1

𝑍𝑎𝑐1

𝑍𝑏𝑐1

𝑍𝑐𝑏1

𝑍𝑎1𝑏1

𝑍𝑏1𝑐1

𝑍𝑐1𝑐1 ]
 
 
 
 
 

.

[
 
 
 
 
 
𝐼𝑎
𝐼𝑏
𝐼𝑐
𝐼𝑑
𝐼𝑒
𝐼𝑓]

 
 
 
 
 

 

 

Aplicando a redução de Kron, obtém-se: 

 

𝑍𝑎𝑏𝑐 = [
𝑍𝑠1 𝑍𝑚1 𝑍𝑚2

𝑍𝑚1 𝑍𝑠2 𝑍𝑚3

𝑍𝑚2 𝑍𝑚3 𝑍𝑠3

] 

 

onde Zs representa a impedância própria e Zm a impedância mutua da linha de 

transmissão. Tanto própria quanto à mútua são diferentes entre si. 

Para melhor entendimento da geometria da linha, a matriz (Equação 3.3.5) apresenta 

os valores de tensão por fase, cujo valor é o produto entre a impedância série de a uma linha 

sem transposição e a corrente de cada fase. 

 

[
𝑉𝑎

𝑉𝑏

𝑉𝑐

] = [
𝑍𝑠1 𝑍𝑚1 𝑍𝑚2

𝑍𝑚1 𝑍𝑠2 𝑍𝑚3

𝑍𝑚2 𝑍𝑚3 𝑍𝑠3

] . [
𝐼𝑎
𝐼𝑏
𝐼𝑐

] 

 

Considerando um sistema trifásico equilibrado, as correntes estão defasadas entre si e 

podem ser representadas abaixo: 

(3.3.3) 

(3.3.4) 

(3.3.5) 
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𝐼𝑎 = 𝐼𝑚𝑎𝑥 . 𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡)  

 

𝐼𝑏 = 𝐼𝑚𝑎𝑥  . 𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡 − 120) 

 

𝐼𝑐 = 𝐼𝑚𝑎𝑥  . 𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡 + 120) 

 

Considerando a tensão máxima em Va: 

 

𝑉𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝑍𝑠1. 𝐼𝑚𝑎𝑥 − 
1

2
𝐼𝑚𝑎𝑥 (𝑍𝑚1 + 𝑍𝑚2)  

Logo, 

𝑉𝑎𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑚𝑎𝑥
= 𝑍𝑎 = 𝑍𝑠1 − 

1

2
 (𝑍𝑚1 + 𝑍𝑚2) 

 

Analogamente, 

𝑍𝑏 = 𝑍𝑠2 − 
1

2
 (𝑍𝑚1 + 𝑍𝑚3) 

 

𝑍𝑐 = 𝑍𝑠3 − 
1

2
 (𝑍𝑚2 + 𝑍𝑚3) 

 

Para que a condição de equilíbrio seja atendida, 

 

𝑍𝑎 = 𝑍𝑏 = 𝑍𝑐 

 

Dessa forma, surge a transposição de linhas, observada na Figura 34: 

 

Figura 34: Esquema de transposição de fases de uma LT 

 

Fonte: Próprio autor 

(3.3.6) 

(3.3.7) 

(3.3.8) 

(3.3.9) 

(3.3.10) 

(3.3.11) 

(3.3.12) 

(3.3.13) 
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Dessa forma, o condutor mudará seu posicionamento, gerando assim sua própria 

impedância mútua. Como as impedâncias serão iguais, as seguintes médias podem ser obtidas: 

 

𝑍𝑠 =
𝑍𝑠1 + 𝑍𝑠2 + 𝑍𝑠3

3
 

 

𝑍𝑚 =
𝑍𝑚1 + 𝑍𝑚2 + 𝑍𝑚3

3
 

Onde, 

 𝑍𝑠= Impedância própria da linha transposta 

 𝑍𝑚= Impedância mútua da linha transposta 

 Tem-se então a matriz de linha transposta: 

 

[𝑍𝑎𝑏𝑐] = [
𝑍𝑠 𝑍𝑚 𝑍𝑚

𝑍𝑚 𝑍𝑠 𝑍𝑚

𝑍𝑚 𝑍𝑚 𝑍𝑠

] 

 

Para o calcular admitância própria e mútua, a mesma ideia é aplicada: 

𝑌𝑠 =
𝑌𝑠1 + 𝑌𝑠2 + 𝑌𝑠3

3
 

 

𝑌𝑚 =
𝑌𝑚1 + 𝑌𝑚2 + 𝑌𝑚3

3
 

 

[𝑌𝑎𝑏𝑐] = [
𝑌𝑠 𝑌𝑚 𝑌𝑚

𝑌𝑚 𝑌𝑠 𝑌𝑚

𝑌𝑚 𝑌𝑚 𝑌𝑠

] 

Sendo, 

 𝑌𝑠= Admitância própria da linha transposta 

 𝑌𝑚= Admitância mútua da linha transposta 

 

Segundo Stevenson (1986), para encontrar a impedância de sequências, basta aplicar 

o teorema de Fortescue: 

𝑍012 = 𝑇−1. 𝑍𝑎𝑏𝑐 . 𝑇 

 

 

(3.3.14) 

(3.3.15) 

(3.3.16) 

(3.3.17) 

(3.3.18) 

(3.3.19) 

(3.3.20) 
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No qual, 

𝑇 = [
1 1 1
1 𝑎2 𝑎
1 𝑎 𝑎2

] 

 

𝑎 =  1∠120º 

 

𝑎2 =  1∠240º 

Finalmente, a matriz de sequência da impedância é apresentada: 

 

𝑍012 = [
𝑍0 0 0
0 𝑍1 0
0 0 𝑍2

] = [

𝑍𝑠 + 2𝑍𝑚 0 0
0 𝑍𝑠 − 𝑍𝑚 0
0 0 𝑍𝑠 − 𝑍𝑚

] 

 

Para matriz de admitância, o processo é semelhante. A única diferença é que as 

admitância mútuas são negativas, resultando em: 

 

𝑌012 = [
𝑌0 0 0
0 𝑌1 0
0 0 𝑌2

] = [

𝑌𝑠 − 𝑌𝑚 0 0
0 𝑌𝑠 + 𝑌𝑚 0
0 0 𝑌𝑠 + 𝑌𝑚

] 

 

Finalmente, chega-se à impedância característica da linha e suas respectivas 

sequências: 

𝑍𝐶0 = √
𝑍0

𝑌0
 

𝑍𝐶1 = √
𝑍1

𝑌1
 

𝑍𝐶2 = √
𝑍2

𝑌2
 

 

Para a sequência positiva, admitir-se-á tensões e cargas apenas nos terminais da linha. 

Dessa forma, será possível obter a potência natural da linha, ou SIL (surge impedance loading), 

a partir da equação disponível em (STEVENSON, 1986):  

𝑃𝐶1 =
𝑉𝜙𝜙

2

𝑍𝐶1
 𝑀𝑊 

(3.3.21) 

(3.3.22) 

(3.3.23) 

(3.3.24) 

(3.3.25) 

(3.3.26) 

(3.3.27) 

(3.3.28) 

(3.3.29) 
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O esforço feito pela indústria elétrica na atualidade tem sido direcionado para o 

objetivo de aumentar o SIL das linhas aéreas, especialmente considerando as crescentes 

dificuldades de aquisição de servidão de passagem para novas linhas. Para aumentar a carga de 

impedância de surto de uma linha aérea, as seguintes maneiras são possíveis, de acordo com 

(PAPAILIOU, 2017): 

 Aumento de tensão 

 Redução de 𝑍𝐶  por meio de uma das medidas: 

–– Reduzindo o espaçamento de fase (compactação) 

–– Aumento do número de condutores por feixe de fase 

–– Aumentar o diâmetro do condutor 

–– Aumento do raio do pacote 

–– Introduzindo a expansão do feixe ao longo do vão, mas mantendo o 

espaçamento convencional do feixe dentro e perto da torre. 

 

3.4 CIRCUITO DUPLO 

Agora, consideremos uma linha trifásica de circuito duplo: 

 

Figura 35: Circuito duplo, trifásico com 2 para-raios 

 

Fonte: Fuchs (2015) 
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Devemos admitir que ambos os circuitos estejam eletricamente em paralelo, de forma 

que a corrente que passa no condutor A (Ia) seja igual a corrente do condutor D (Id) e assim 

sucessivamente. O fluxo de uma fase pode ser descrito como: 

 

𝜑𝑎 = (𝑓𝑎𝑎 + 𝑓𝑎𝑑). 𝐼𝑎 + (𝑓𝑎𝑏 + 𝑓𝑏𝑐). 𝐼𝑏 + (𝑓𝑎𝑐 + 𝑓𝑐𝑓). 𝐼𝑐 + 𝑓𝑎𝑟 . 𝐼𝑟

+ 𝑓𝑎𝑠 . 𝐼𝑠  [
𝑉. 𝑠

𝑘𝑚
] 

Onde,  

 

 𝑓𝑖𝑖 =coeficiente de campo próprio 

 𝑓𝑖𝑗 =coeficiente de campo mútuo 

 

Dessa forma, a matriz de fluxo do circuito I é representada por (FUCHS, 2015) : 

|
|

𝜑𝑎
𝜑𝑏
𝜑𝑐

⋯
𝜑𝑟

𝜑𝑠

|
|
=

[
 
 
 
 
 
 
(𝑓𝑎𝑎 + 𝑓𝑎𝑑) (𝑓𝑎𝑏 + 𝑓𝑎𝑐) (𝑓𝑎𝑐 + 𝑓𝑎𝑓) ⋮ 𝑓𝑎𝑟 𝑓𝑎𝑠

(𝑓𝑏𝑎 + 𝑓𝑏𝑑) (𝑓𝑏𝑏 + 𝑓𝑏𝑒) (𝑓𝑏𝑐 + 𝑓𝑏𝑓) ⋮ 𝑓𝑏𝑟 𝑓𝑏𝑠

(𝑓𝑎𝑐 + 𝑓𝑎𝑓)
⋯

(𝑓𝑟𝑎 + 𝑓𝑑𝑟)
(𝑓𝑠𝑎 + 𝑓𝑠𝑑)

(𝑓𝑐𝑏 + 𝑓𝑏𝑓)
⋯

(𝑓𝑟𝑏 + 𝑓𝑟𝑒)
(𝑓𝑠𝑏 + 𝑓𝑠𝑒)

(𝑓𝑐𝑐 + 𝑓𝑐𝑓)
⋯

(𝑓𝑟𝑐 + 𝑓𝑟𝑓)

(𝑓𝑠𝑟 + 𝑓𝑠𝑓)

⋮
⋯
⋮
⋮

𝑓𝑐𝑟 𝑓𝑐𝑠
⋯ ⋯
𝑓𝑟𝑟 𝑓𝑟𝑠

𝑓𝑟𝑠 𝑓𝑠𝑠]
 
 
 
 
 
 

.
|

|

𝐼𝑎
𝐼𝑏
𝐼𝑐
⋯
𝐼𝑟
𝐼𝑠

|

|
  

 

Aplicando Kron e eliminando os cabos para-raios, chega-se a seguinte matriz de fluxo: 

 

|
𝜑𝑎
𝜑𝑏

𝜑𝑐

| = [

(𝑓𝑎𝑎 + 𝑓𝑎𝑑) (𝑓𝑎𝑏 + 𝑓𝑎𝑒) (𝑓𝑎𝑐 + 𝑓𝑎𝑓)

(𝑓𝑏𝑎 + 𝑓𝑏𝑑) (𝑓𝑏𝑏 + 𝑓𝑏𝑒) (𝑓𝑏𝑐 + 𝑓𝑏𝑓)

(𝑓𝑐𝑎 + 𝑓𝑐𝑑) (𝑓𝑐𝑏 + 𝑓𝑐𝑒) (𝑓𝑐𝑐 + 𝑓𝑐𝑓)

] . |
𝐼𝑎
𝐼𝑏
𝐼𝑐

|  

 

O método para a obtenção da matriz para o circuito II é análogo ao de cima. O 

desenvolvimento para parâmetros elétricos e o SIL da linha é o mesmo que foi demonstrado no 

subcapítulo MATRIZ DE SEQUÊNCIA. 

 

3.5 RAIO MÉDIO GEOMÉTRICO (RMG) 

A ideia de se usar o RMG é poder simplificar os cálculos dos parâmetros elétricos ao 

considerar subcondutores de uma determinada fase como um condutor simples, de forma que o 

campo eletromagnético gerado pelo substituto seja igual ao campo total do feixe de condutores. 

(3.4.1) 

(3.4.2) 

(3.4.3) 
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Assim, não há necessidade de aplicar as técnicas vistas neste capítulo para diminuir a 

matriz. A preocupação fica apenas em determinar o RMG a ser utilizado. Apenas os cabos para-

raios continuarão a contribuir nesse processo. 

Para a utilização desse artificio, raio do feixe deve ser muito menor do que a distância 

entre fases de forma que a distância entre os centros dos condutores de RMG seja igual a 

distância entre o centro geométrico dos feixes em questão. 

As correntes que atravessam os subcondutores produzem fluxos magnéticos 

individuais e formam um único campo magnético. Os campos magnéticos compostos são 

resultados da influência dos condutores de outras fases e são deformados, visto que o fluxo 

magnético na área externa do condutor é menor do que os subcondutores internos. Ainda assim, 

essa influência pode ser desprezada, desde que a razão entre os raios do novo condutor 

calculado e a distância para o centro do condutor de outra fase não seja menor que 1. 

 

Figura 36: Representação do feixe de subcondutores em suas respectivas fases 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Portanto, a partir das considerações anteriores e pela Figura 36, é possível apresentar 

a fórmula para o cálculo do RMG apresentada por (FUCHS 2015):  

 

𝑅𝑀𝐺 = √(𝑟′)𝑛. (𝑑12. 𝑑13 …𝑑1𝑛). (𝑑21. 𝑑23 …𝑑2𝑛). (… ) 
𝑛2

 

 

 r’ definido na equação (3.1.7) 

 n é o número de subcondutores por fase 

 dij é a distância entre o subcondutor i e j. 

 

(3.5.1) 
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3.6 PERDAS 

3.6.1 EFEITO JOULE 

 

Uma das perdas elétricas a serem estudadas nesse capítulo será as perdas ôhmicas nos 

condutores, conhecidas também como efeito joule. Ocorre da seguinte maneira: ao passar por 

um condutor gera calor. Isso ocorre pelo fato de a resistência elétrica transformar energia 

elétrica em térmica. Como não existe condutor ideal, essa perda sempre existirá. Sua fórmula 

básica é dada pela Equação: 

 

𝑃 = 3 . 𝐼2. 𝑅 (𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠) 

 

Sendo I a corrente elétrica e R o valor da resistência do condutor. 

 

3.6.2 EFEITO CORONA 

 

O efeito corona é um fenômeno fotoquímico que surge na superfície de uma linha 

aérea de transmissão quando o valor do gradiente de potencial da linha excede o valor do 

gradiente crítico disruptivo do ar, ou seja, quando o campo elétrico do cabo/condutor sofre uma 

deformação, onde o alto gradiente de potencial na superfície do condutor acelera elétrons no ar, 

o suficiente para provocar ionização das moléculas de ar por colisão, de acordo com GENE 

(2004). 

Para Camargo (2006), conforme a tensão em uma linha for aumentada, atinge-se um 

valor no qual o ar que envolve o condutor torna-se ionizado, dado à força elétrica na superfície 

deste exceder um certo valor definido. A camada ionizada (incandescência) rodeia o condutor 

expandindo o seu diâmetro até um momento onde as forças elétricas tornem-se insuficientes 

para causar mais ionização. Em geral, pode-se proferir que o fenômeno acontece devido o 

campo elétrico no exterior do condutor ter superado a capacidade disruptiva do ar, que é a 

máxima intensidade de corrente que o ar consegue efetivamente interromper. 

Esse efeito ocorre de forma excessiva nas tensões acima de 230kV, no caso de 

utilização de apenas um condutor, trazendo em consequência, perdas de potência e interferência 

nas comunicações. Por esse motivo, são utilizados dois ou mais condutores em paralelo por 

fase, reduzindo de forma substancial o gradiente de potencial nos condutores. Para Stevenson 

(3.6.1.1) 
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(1986), uma outra vantagem da utilização de cabos múltiplos é a redução da reatância da linha 

de transmissão. 

Seguindo os crtiérios da ONS (2011), a LT aérea, com seus cabos e acessórios, bem 

como as ferragens das cadeias de isoladores, quando submetida à tensão máxima operativa, não 

deve apresentar corona visual em 90% do tempo para as condições atmosféricas predominantes 

na região atravessada pela LT. 

Além dos efeitos indicados acima, há a geração do gás Ozônio, que é altamente 

oxidante e nocivo às ferragens de uma LT. Caso não haja manutenção preventiva, esse problema 

pode acarretar, em casos extremos, na quebra das ferragens e, consequentemente, desligamento 

da linha. 

 

3.6.2.1 EQUAÇÃO DE PEEK 

 

As manifestações do efeito corona se iniciam no instante em que o gradiente do campo 

elétrico da superfície nos condutores da linha de transmissão supera o gradiente crítico 

disruptivo do ar. De um modo geral, o gradiente iniciante do efeito Corona pode ser 

determinado pela equação de Peek, em (PEEK, 1915): 

 

𝐸𝐶 = 𝑚. 휀0. 𝛿. (1 +
𝑘

√𝛿. 𝑟
) [𝑘𝑉/𝑐𝑚] 

 

𝛿 =  
0,386 (760 − 0,086. 𝐻) 

273 + 𝑡
 

 

Para Nametala e Martins (2017), a tensão para início de corona pode ser obtida a partir 

do campo elétrico crítico e pode ser apresentada abaixo: 

 

𝐸𝐶𝑅 = 2,43 .𝑚. 𝛿. 𝑅𝑀𝐺. 𝑙𝑜𝑔(
2. 𝐷𝑀𝐺

𝑅𝑀𝐺
) [𝑘𝑉] 

 

 𝐸𝐶𝑅= Tensão crítica de corona no condutor 

 𝑘= constante empírica para correntes alternadas = 0,301; 

 m = Fator de Superfície = 0,7 para cabos de alumínio novos, limpos e secos; 

 𝛿 = Densidade Relativa do Ar para uma determinada temperatura; 

(3.6.2.1.1) 

(3.6.2.1.2) 

(3.6.2.1.3) 
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 r = raio do condutor [mm]. Para condutores múltiplos, RMG;  

 DMG = Distância Média Geométrica entre Fases [mm]; 

 t = temperatura do meio ambiente [ºC]; 

 h = cota do solo em relação ao nível do mar [m] 

 

Para verificar se ocorrerá descarga por Corona, basta comparar o valor de tensão de 

crista no condutor com a tensão de pico da linha (V√2 ). Se a condição 𝐸𝐶𝑅 > 𝑉𝑝 for satisfeita, 

não ocorrerá perdas. Caso contrário, o efeito consumirá energia.  

 

3.6.2.2 CÁLCULO DA PERDA 

 

Após o uso da fórmula de Peek, tem-se a equação abaixo para perdas por efeito Corona 

na LT a tempo bom: 

 

𝑃𝐶 =
3,44

𝛿
. 𝑓. √(

𝑅𝑀𝐺

2. 𝐷𝑀𝐺
) . (𝑉𝑃 − 𝐸𝐶𝑅)2. 10−3 [

𝑘𝑊

𝑘𝑚
/𝑓𝑎𝑠𝑒 ] 

 

 𝐸𝐶r = Tensão Crítica para Condutor Cilíndrico; 

 𝛿 = Densidade Relativa do Ar;  

 𝑅𝑀𝐺 = Raio Médio Geométrico do feixe [mm];  

 𝐷𝑀𝐺 = Distância Média Geométrica entre Fases [mm];  

 𝑉𝑃 = Tensão pico a pico da Linha de Transmissão [kV]; 

 𝑓 = Frequência da rede [Hz] 

 

Para tempo ruim (com chuva), adota-se 𝐸𝐶𝑟
𝑐ℎ𝑢𝑣𝑎 = 𝐸𝐶𝑅 . 0,8 e basta reproduzir o 

mesmo cálculo. 

Para cálculos mais exatos de perdas, é necessário avaliar as questões climáticas do 

local de implantação da LT, como temperatura e frequência de chuva na região. 

O ANEXO 4 apresenta o mapa pluvial do país durante o segundo trimestre de 2020 

como exemplo. 

(3.6.2.2.1) 
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No mesmo documento, há o mapa de temperatura média no Brasil durante o ano de 

2019. 

3.6.2.3 CONCLUSÃO SOBRE O EFEITO CORONA 

Em LTs aéreas, o aumento do número de subcondutores por fase é um recurso utilizado 

para reduzir os efeitos do Corona. 

À medida que o nível de tensão de transmissão cresce, é necessário diminuir o 

gradiente de potencial elétrico ao redor do cabo condutor para que a linha possa operar de 

acordo com os pré-requisitos definidos pela ANEEL, como perda de energia e intensidade do 

campo elétrico, por exemplo. 

A utilização de feixes de condutores também reduz a impedância característica da linha 

Zc, afetando assim o aumento de sua capacidade total de transmissão. 

O efeito corona está relacionado com o tamanho do condutor, do espaçamento e das 

condições atmosféricas. O efeito tem maior probabilidade de acontecer quando o diâmetro do 

condutor é menor do que o espaçamento entre os condutores. Ou seja, se houver apenas um 

cabo por fase, o campo elétrico do condutor será maior, pois não há limitação para o campo 

elétrico. Logo, perdas são passíveis de ocorrer. Dessa forma, o princípio direto para reduzir a 

intensidade desse campo elétrico na superfície do condutor é utilizar subcondutores. 
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4 ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE UMA LT 

 

4.1 DADOS REAIS DE UMA LINHA 

 

Utilizando como amostragem para este estudo, foram selecionadas as classes de tensão 

de 230 kV e 500 kV. Assim, foi possível definir algumas características e métricas básicas de 

estimativa. Foram analisados os seguintes projetos: 

 LT 230 kV circuito simples 

 LT 230 kV circuito duplo 

 LT 500 kV circuito simples 

Para coleta de dados, foram utilizados a lista de construção, desenho de silhueta e lista 

de material. Os exemplos desses dois primeiros itens encontram-se nos ANEXOS 2 e 3, 

respectivamente. 

A lista de construção possui informações como comprimento da linha e são 

apresentados tipos, altura, quantidade de isoladores e aterramento de cada torre. 

Dessa forma, para este estudo, as informações serão separadas para cada projeto 

analisado em: 

 Vão médio; 

 Altura útil média; 

 Altura total média; 

 Peso médio por metro; 

 Proporção entre estruturas estaiadas e autoportantes. 

 Para as seguintes linhas, serão adotadas as seguintes características: 

As informações obtidas encontram-se na tabela 2. 

Tabela 3: Características adotadas para cada tipo de linha 

Classe de Tensão [kV] 230 230 500 

Tipo de circuito Simples Duplo Simples 

Vão médio [m] 483 479 465 

Estruturas Estaiadas [%] 83 80 87 

Altura útil média das estruturas 

estaiadas [m] 
32,9 30,95 38,5 

Altura total média das estruturas 

estaiadas [m] 
43,6 49,35 49,4 

Peso médio por estrutura estaiada 

[kg] 
5532 4751 5824 
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Estruturas Autoportantes [%] 17 0,2 13 

Altura útil média das estruturas 

autoportantes [m] 
32,24 25,4 24,2 

Altura total média das estruturas 

autoportantes [m] 
42,92 44,1 35,9 

Peso médio por estrutura 

autoportante [kg] 
11570 9670 18490 

Fonte: Próprio autor 

Os modelos de torres estaiadas e autoportantes encontram-se no ANEXO 3. 

 

4.2 PLANILHA ANEEL 

O Banco de Preços de Referência da ANEEL (2020), que tem seu índice apresentado 

na Figura 37, é um importante instrumento utilizado pela EPE no desenvolvimento dos estudos 

de planejamento e na elaboração de diversos relatórios gerenciais, como o Plano Decenal de 

Expansão de Energia (PDE) e o Programa de Expansão da Transmissão/Plano de Expansão de 

Longo Prazo (PET/PELP). 

 

Figura 37: Índice da planilha de apoio ANEEL 

 

Fonte: ANEEL (2020) 
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Após todas as definições teóricas e métodos de cálculos de várias características a 

serem levadas em conta num projeto básico de linha de transmissão, os dados planilha de 

referência ANEEL (2020) são utilizados como base para chegar ao objetivo deste estudo: Orçar  

uma linha de transmissão de forma rápida para que para que seja possível a formatação do preço 

da proposta do leilão de linhas de transmissão da ANEEL. 

 

4.3 MÉTODO DE CÁLCULO E PROGRAMA COMPUTACIONAL 

O método para se obter o orçamento de uma linha genérica será a partir de um 

programa com lingaugem em Python cujas linhas de código se encontram no ANEXO 1.  

A planilha em Excel com o título “Parâmetros LT.xlsx”, exemplificado ANEXO 6, é 

o arquivo em que os dados de entrada da linha de transmissão serão definidos. Esta planilha 

contém 6 abas, sendo: “Definições LT”, “Condutores”, “Para-Raios”, “230 kV simples”, “230 

kV duplo” e “500 kV simples”. 

Na aba “Condutores”, encontram-se as informações específicas do cabo condutor e 

serve apenas para cadastro de informações, sendo possível adicionar quantos elementos usuário 

julgar necessário.  

Em “Para-Raios”, tem-se o cadastramento dos cabos para-raios convencionais e o 

OPGW. A aba tem o mesmo funcionamento que “Condutores”. 

No casos de “230 kV simples”, “230 kV duplo” e “500 kV simples”, encontram-se os 

parâmetros elétricos da linha e podem ser interpretados como um banco de dados. O usuário 

pode adicionar infinitas configurações para aumentar as suas opções e selecionar a que melhor 

o atende. 

Em “Definições LT”, é o local em que as variáveis de entrada serão definidas pelo 

usuário. 

As informações necessárias para essa etapa são: 

 

 Nível tensão da linha, sendo 230 ou 500 kV 

 Número de circuitos da linha 

 Escolha do condutor (Código, seção e formação) 

 Quantidade de subcondutores 

 Parâmetros elétricos das sequências da linha 
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 Região de instalação da linha de transmissão. 

 Temperatura ambiente 

 

Uma vez que as características elétricas da linha dependem da posição das fases e do 

tipo do condutor utilizado, serão usadas as silhuetas do ANEXO 3 para suas respectivas classes 

de tensão e quantidade de circuitos. 

Com essas informações, o cálculo para a obetenção dos parâmetros elétricos da linha 

é feito através do programa ATP (Alternative Transient Program). 

Os dados a serem informados no ATP são as coordenadas, no eixo x e y, dos 

condutores (ou subcondutores) posicionados nas torres que serão utilizadas. 

Os balancins utilizados para 2, 3 ou 4 subcondutores encontram-se no ANEXO 5. 

Após o uso do ATP, é definida a temperatura de projeto, é necessário calcular a 

resistência do condutor para tal estado. Como os datasheets de cabo informam a resistência 

elétrica CC à 20 graus, o coeficiente de temperatura da resistência adotado será o do alumínio, 

0,0039 e a seguinte fórmula: 

 

𝑅𝑇 = 𝑅20 . (1 + 𝛼20. ∆𝑇) 

 

Onde, 

 𝑅𝑇 = Resistência do condutor a uma temperatura de projeto T [Ω/km] 

 𝑅𝑇0 = Resistência do condutor à 20 °C [Ω/km] 

 𝛼20 = coeficiente de temperatura da resistência do alumínio à 20 °C [1/k] 

 ∆𝑇 = Diferença entre a temperatura de projeto e a inicial [°C] 

 

Finalizada esta etapa, os parâmetros elétricos, junto às informações mencionadas 

acima, são inseridos no banco de dados da planilha “Parâmetros LT.xlsx”. Esta, por sua vez, 

após o preenchimento correto de todas as premissas necessárias citadas acima, é utilizada como 

arquivo de leitura para o programa computacional em Python. 

 O programa em Python faz cálculos necessários para levantamento de corrente 

admissível pelo condutor, comprimento da flecha para determinado vão, quantidade de cabos, 

isoladores e itens diversos relacionados a linha de transmissão. 

(4.3.1) 
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Com todas essas informações básicas levantadas, basta executar o script, que é capaz 

fazer a leitura dos dados presentes na planilha de referência ANEEL (2020) e, com isso, orçar 

os principais componentes de uma linha de transmissão. 

Ao fim, o programa computacional retorna uma outra planilha em Excel, chamada 

“Orçamento LT”, apresentando todos os custos referentes aos itens de uma LT. 

Há de se ressaltar que este trabalho, assim como o banco de dados na ANEEL, é uma 

estimativa. Dessa forma, há premissas adotadas diferentes. Sendo assim, serão apresentados os 

métodos de cálculo e resultados com a perspectiva da ANEEL e o modo alternativo, que usa 

como base as informações das duas linhas de 230 kV e 500 kV já construídas. 

Para todas as definições de cálculo abaixo, todos os preços se encontram em 

(ANEEL ,2020). 

 

a) Para aquisição terrenos, há duas maneiras a serem feitas: 

 

Versão ANEEL: Utiliza a faixa definida pela planilha e multiplica o valor pela 

extensão da linha. É importante frisar que a largura da faixa é a mesma durante toda a extensão 

da linha, portanto será adotada maior área a ser ocupada. 

 

 𝑉𝑎𝑛𝑒𝑒𝑙  =  𝐶 . 𝐸𝑥𝑡 

Onde, 

 𝑉𝑎𝑛𝑒𝑒𝑙 = Valor do terreno a ser ocupado [R$] 

 𝐶 = Custo do quilometro para uma determinada faixa [R$/km] 

 𝐸𝑥𝑡 = Extensão da linha [km]  

 

Versão Alternativa - Utilizar o valor do m² da respectiva região e multiplicar pelo 

produto entre largura da faixa obtida pela equação (2.9.1) e a extensão da linha: 

 

𝑉𝑡_𝑎𝑙𝑡  =  𝐶𝑚 . 𝐿 . 𝑒𝑥𝑡 . 1000 

 

 𝑉𝑡_𝑎𝑙𝑡 = Valor do terreno a ser ocupado [R$] 

 𝐶𝑚 = Custo da área determinada região [R$/m²] 

 𝑒𝑥𝑡= Extensão da linha [km]  

 L = largura da faixa [m] 

(4.3.2) 

(4.3.3) 
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b) Torres de transmissão de aço treliçado:  

 

A ANEEL estima o peso por quilômetro de cada estrutura com base no condutor a ser 

utilizado e a quantidade de circuitos sustentados pela torre. Porém não há estrutura para todo 

tipo de cabo na planilha. Por exemplo: Não há a estimativa do peso da estrutura para o cabo 

condutor BLUEJAY na configuração de 1 condutor por fase em 500 kV. Dessa forma, serão 

calculados os pesos para as configurações disponíveis na planilha (estrutura para 4x BLUEJAY/ 

fase em 500 kV). Para os casos inexistentes, apenas o cálculo alternativo será considerado. 

Sendo assim,  

 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑒𝑒𝑙  =  (𝑃𝑒𝑠𝑡 + 𝑃𝑎𝑢𝑡) . 1000 . 𝑒𝑥𝑡 . 𝐶𝑎 

 

Onde, 

 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑒𝑒𝑙 = Custo total das torres de aço [R$] 

 𝑃𝑒𝑠𝑡 = Estimativa de peso das estruturas estaiadas por quilometro [ton/km]  

 𝑃𝑎𝑢𝑡 = Estimativa de peso das estruturas autoportantes por quilometro 

[ton/km]  

 𝑒𝑥𝑡 =Extensão da linha [km] 

 𝐶𝑎= Custo do aço [R$/kg] 

 

Alternativo: Serão utilizados os pesos médios das estruturas para o levantamento desse 

custo. Como o programa já calcula a quantidade de torres estaiadas e autoportantes de uma 

linha genérica, basta utilizar o seguinte cálculo: 

 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑡  =  (𝑛𝑒𝑠𝑡 . 𝑃𝑒 + 𝑛𝑎𝑢𝑡 . 𝑃𝑎) . 𝐶𝑎 

 

Sendo: 

 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑙𝑡  = Custo total das torres de aço [R$] 

 𝑛𝑒𝑠𝑡= Número de torres estaiadas da linha 

 𝑃𝑒 =Peso médio da torre estaiada [kg] 

 𝑛𝑎𝑢𝑡= Número de torres estaiadas da linha 

 𝑃𝑎 =Peso médio da torre autoportante [kg] 

(4.3.4) 

(4.3.5) 
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 𝐶𝑎= Custo do aço [R$/kg] 

 

c) Estaiamento: 

 

A ANEEL estima o preço do estaiamento por km.  

 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑖𝑎𝑛𝑒𝑒𝑙 = 𝐶𝑎. 𝑒𝑥𝑡  

 

 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑖𝑎𝑛𝑒𝑒𝑙 =  𝐶usto total do estaiamento [R$] 

 𝐶𝑎 = Valor do estaiamento [R/km] 

 𝑒𝑥𝑡 = Extensão da linha [km] 

 

Para o método alternativo, usar-se-á o produto entre o total de estruturas estaiadas e o 

valor de casa estaiamento. Há o acréscimo de 31,9% no valor final por conta da instalação. É 

válido lembrar que cada torre estaiada possui 4 estais. Logo: 

 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑖𝑎𝑙𝑡 = 𝑛𝑒𝑠𝑡 . 𝐶𝑒𝑠𝑡 . 4. 1,319 

 

 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑖𝑎𝑙𝑡 =  𝐶usto total do estaiamento [R$] 

 𝑛𝑒𝑠𝑡= Número de torres estaiadas da linha 

 𝐶𝑒𝑠𝑡 = Custo de cada estai [R$] 

 

d) Hastes Ancoradas: 

 

Versão ANEEL: Para aquisição de hastes ancoradas, é adotada a mesma relação 2,42 

estaiadas / km para 230 kV e 2,42 estaiadas / km para 500 kV. Por serem 4 estais, o valor é 

multiplicado por 4.  

 

𝐻𝑎𝑛𝑒𝑒𝑙 = 𝑛𝑝𝑒𝑠𝑡. 4 . 𝐶ℎ . 𝑒𝑥𝑡  

 

 𝐻𝑎𝑛𝑒𝑒𝑙 = Custo total das hastes [R$] 

 𝑛𝑝𝑒𝑠𝑡 = estimativa de torres estaiadas por km [unidade/km] 

 𝐶ℎ = Custo de cada haste [R$/unidade] 

(4.3.6) 

(14.7) 

(4.3.8) 
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 𝑒𝑥𝑡 =Extensão da linha [km] 

 

Versão alternativa: Será usada a quantidade total de estaiadas já calculadas pelo 

programa: 

 

𝐻𝑎𝑙𝑡  =  𝑛𝑒𝑠𝑡  .4 . 𝐶ℎ 

 

 𝐻𝑎𝑙𝑡 = Custo total das hastes [R$] 

 𝑛𝑒𝑠𝑡= Número de torres estaiadas da linha [unidade] 

 𝐶ℎ = Custo de cada haste [R$/unidade] 

 

e) Concretagem: 

 

Para concretagem, será adotado apenas o cálculo utilizado pela ANEEL. 

O nível de concreto varia de acordo tensão, quantidade de circuito e tipo de torre. A 

estimativa é dada em metros cúbicos por quilometro e o custo do metro cúbico de concreto. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑐 = (𝑣𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡 + 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑢𝑡) . 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑐 . 𝑒𝑥𝑡 

 

 𝐶𝑜𝑛𝑐 = Custo total da concretagem [R$] 

 𝑣𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡 = Volume de concreto para torre estaida [m³/km] 

 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑢𝑡 = Volume de concreto para torre autoportante [m³/km] 

 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑐 =Valor do m³ da concretagem [R$/m³] 

 𝑒𝑥𝑡 = Extensão da linha [km] 

 

Não há volume estimado para torre estaiada de circuito duplo. Sendo assim, será 

adotado o dobro da escavação para o circuito simples. 

 

f) Condutores 

 

Versão ANEEL: A estimativa do peso em toneladas de cabo por quilometro e o preço 

por quilo. É válido mencionar que a estimativa é para cada fase. 

 

(4.3.9) 

(4.3.10) 
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𝐶𝑜𝑛𝑑𝑎𝑛𝑒𝑒𝑙 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 . 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑐 . 𝑛𝑐 . 𝑒𝑥𝑡 . 𝑛𝑠𝑢𝑏 . 3  

 

 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑎𝑛𝑒𝑒𝑙 = Custo total dos cabos condutores [R$] 

 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 = Estimativa do peso do cabo utilizado por km [ton/km] 

 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑐 = Valor do cabo [R$/kg] 

 𝑛𝑐 = Número de circuitos 

 𝑛𝑠𝑢𝑏 = Número de cabos por fase 

 𝑒𝑥𝑡 = Extensão da linha [km] 

 

Alternativo: Para este módulo, será utilizado o peso total do cabo que fora calculado 

no programa a partir do seu comprimento total. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑎𝑙𝑡 = 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  . 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑐 . 𝑛𝑐 . 𝑛𝑠𝑢𝑏 . 3  

 

 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑎𝑙𝑡 = Custo total dos cabos condutores [R$] 

 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙= Peso total dos cabos [kg] 

 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑐 = Valor do cabo [R$/kg] 

 𝑛𝑐 = Número de circuitos 

 𝑛𝑠𝑢𝑏 = Número de cabos por fase 

 

g) Para-Raios 

 

Para cálculo do Para-Raios, a ANEEL determina o peso por km de linha e seu preço 

por tonelada. 

𝑃𝑅𝑎𝑛𝑒𝑒𝑙 = 𝑃𝑃𝑅 . 𝑒𝑥𝑡 . 𝐶𝑃𝑅 . 1000 

 

 𝑃𝑅𝑎𝑛𝑒𝑒𝑙 = Custo total do Para-Raios [R$] 

 𝑃𝑃𝑅 = Estimativa de cabo utilizado [ton / km] 

 𝑒𝑥𝑡 = Extensão da linha [km] 

 𝐶𝑃𝑅 =Custo do Para-Raios [R$ / kg] 

 

Na versão alternativa, será utilizado o peso do comprimento total do cabo utilizado na 

linha: 

(4.3.11) 

(4.3.12) 

(4.3.13) 
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𝑃𝑅𝑎𝑙𝑡 = 𝑃𝑃𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 . 𝑒𝑥𝑡 . 𝐶𝑃𝑅 

 

 𝑃𝑅𝑎𝑛𝑒𝑒𝑙 = Custo total do Para-Raios [R$] 

 𝑃𝑃𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = Peso total do cabo [kg] 

 𝐶𝑃𝑅 =Custo do Para-Raios [R$ / kg] 

 

h) Cabo OPGW 

 

Para o cálculo do OPGW, a ANEEL apenas apresenta o custo por km de linha. Dessa 

forma, não há outro método de cálculo. 

 

𝑂𝑃𝐺𝑊 =  𝑒𝑥𝑡 . 𝐶𝑂𝑃𝐺𝑊 

 

 𝑂𝑃𝐺𝑊 = Custo total do OPGW [R$] 

 𝐶𝑂𝑃𝐺𝑊 = Custo do OPGW [R$ / km] 

 𝑒𝑥𝑡 = Extensão da linha [km] 

 

i) Isoladores 

 

Para isoladores, a ANEEL estima a quantidade de isoladores a cada quilômetro de 

linha, por tipo de estrutura (autoportante e estaiada) e por configuração da cadeia (III, IVI), 

circuito duplo ou simples. 

𝐼𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡 = 𝑄𝑒𝑠𝑡 . 𝐶𝑒𝑠𝑡  

 

𝐼𝑠𝑜𝑙𝑎𝑢𝑡 = 𝑄𝑎𝑢𝑡 . 𝐶𝑎𝑢𝑡 

 

𝐼𝑠𝑜𝑙𝑎𝑛𝑒𝑒𝑙 = (𝐼𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡 + 𝐼𝑠𝑜𝑙𝑎𝑢𝑡) . 𝑒𝑥𝑡  

 

 𝐼𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡 = Custo por km dos isoladores das estruturas estaiadas [R$/km] 

 𝑄𝑒𝑠𝑡 = Quantidade de isoladores das estruturas estaiadas [unidade / km] 

 𝐶𝑒𝑠𝑡 = Custo do isolador para estruturas estaiadas [R$ /unidade] 

 𝐼𝑠𝑜𝑙𝑎𝑢𝑡 = Custo por km dos isoladores das estruturas autoportantes [R$/km] 

(4.3.14) 

(4.3.15) 

(4.3.16) 

(4.3.17) 

(4.3.18) 
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 𝑄𝑎𝑢𝑡 = Quantidade de isoladores das estruturas autoportantes [unidade / km] 

 𝐶𝑎𝑢𝑡 = Custo do isolador para estruturas autoportantes [R$ /unidade] 

 𝑒𝑥𝑡 = Extensão da linha [km] 

 𝐼𝑠𝑜𝑙𝑎𝑛𝑒𝑒𝑙 = Valor total dos isoladores da linha [R$] 

 

O outro método de cálculo se baseia na quantidade de torres estaiadas e autoportantes 

e na quantidade de isoladores obtidas a partir da equação (2.5.1). Nas torres autoportantes, o 

dobro de isoladores das estaiadas será adotado. 

 

𝐼𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡 = 𝑛𝑒𝑠𝑡 . 𝐶𝑒𝑠𝑡 . 3 . 𝑛𝑐 . 𝑄𝑖 

 

𝐼𝑠𝑜𝑙𝑎𝑢𝑡 = 𝑛𝑎𝑢𝑡  . 𝐶𝑎𝑢𝑡 . 3 . 𝑛𝑐  . 𝑄𝑖  . 2 

 

𝐼𝑠𝑜𝑙𝑎𝑙𝑡 = 𝐼𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡 + 𝐼𝑠𝑜𝑙𝑎𝑢𝑡   

 

 𝐼𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡 = Custo dos isoladores das estruturas estaiadas [R$] 

 𝑛𝑒𝑠𝑡= Número de torres estaiadas da linha [unidade] 

 𝐶𝑒𝑠𝑡 = Custo do isolador para estruturas estaiadas [R$ /unidade] 

 𝑛𝑐 = Número de circuitos 

 𝑄𝑖 = Quantidade de isoladores na cadeia [unidade] 

 𝐼𝑠𝑜𝑙𝑎𝑢𝑡 = Custo dos isoladores das estruturas estaiadas [R$/unidade] 

 𝑛𝑎𝑢𝑡= Número de torres estaiadas da linha [unidade] 

 𝐶𝑒𝑠𝑡 = Custo do isolador para estruturas estaiadas [R$ /unidade] 

 𝐼𝑠𝑜𝑙𝑎𝑙𝑡= Custo total dos isoladores da LT 

j) Limpeza de faixa 

 

Para limpeza de faixa, A ANEEL disponibiliza a largura das faixas de servidão por 

tensão, tipo de circuito e o preço dessa determinada faixa por quilômetro: 

 

𝐿𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑒𝑒𝑙 = 𝐶𝑓𝑎𝑖𝑥𝑎 . 𝑒𝑥𝑡 

 

 𝐿𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑒𝑒𝑙 = Custo total da limpeza da faixa de servidão [R$] 

 𝐶𝑓𝑎𝑖𝑥𝑎 = Custo da faixa [R$/km] 

(4.3.19) 

(4.3.20) 

(4.3.21) 

(4.3.22) 
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 𝑒𝑥𝑡 = Extensão da linha [km] 

 

No cálculo alternativo, usa-se o custo da limpeza por m² com o valor da largura da 

faixa obtida pela equação (2.9.1): 

 

𝐿𝑖𝑚𝑝𝑎𝑙𝑡 = 𝐿 . 𝐶𝑓𝑎𝑖𝑥𝑎′ . 𝑒𝑥𝑡 . 1000 

 

 𝐿𝑖𝑚𝑝𝑎𝑙𝑡 = Custo total da limpeza da faixa de servidão [R$] 

 𝐶𝑓𝑎𝑖𝑥𝑎′ = Custo da faixa [R$/m²] 

 𝑒𝑥𝑡 = Extensão da linha [km] 

 𝐿 =Largura da faixa de servidão [m] 

 

k) Escavação 

 

O custo do m³ escavado é com base na tensão, tipo de estrutura, tipo de fundação e 

circuito duplo ou simples. 

 

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑢𝑡 = 𝑣𝑎𝑢𝑡  . 𝑐𝑒𝑠𝑐 

 

𝐸𝑠𝑐𝑒𝑠𝑡 = 𝑣𝑒𝑠𝑡  . 𝑐𝑒𝑠𝑐 

 

𝐸𝑠𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝐸𝑠𝑐𝑎𝑢𝑡 + 𝐸𝑠𝑐𝑒𝑠𝑡) . 𝑒𝑥𝑡 

 

 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑢𝑡 = Custo da escavação para estruturas autoportantes [R$/ km]  

 𝑣𝑎𝑢𝑡 = Volume a ser escavado para estruturas autoportantes [m³ / km] 

 𝑐𝑒𝑠𝑐 = Custo da escavação [R$ / m³] 

 𝐸𝑠𝑐𝑒𝑠𝑡 = Custo da escavação para estruturas estaiadas [R$/ km]  

 𝐸𝑠𝑐𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = Custo da escavação total da linha [R$] 

 𝑒𝑥𝑡 = Extensão da linha [km] 

 

l) Conjuntos de suspensão, ancoragem, jumper e amortecedores dos cabos condutores e 

Para-Raios 

 

(4.3.23) 

(4.3.24) 

(4.3.25) 

(4.3.26) 
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Para esses componentes, a planilha de preços separa a quantidade utilizada com base 

na tensão, tipo de estrutura e cabo condutor. Nos casos dos espaçadores, vale dizer que eles são 

usados apenas quando há mais de um cabo por fase. 

 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑠𝑡 = 𝑄𝑒𝑠𝑡 . 𝑃𝑒𝑠𝑡 

 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑢𝑡 = 𝑄𝑎𝑢𝑡 . 𝑃𝑎𝑢𝑡 

 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑠𝑡 + 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑢𝑡) . 𝑒𝑥𝑡 . 𝑛𝑐 

 

 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑠𝑡 = Valor do componente para estruturas estaiadas [R$/km] 

 𝑄𝑒𝑠𝑡 = Quantidade do componente para estruturas estaiadas [unidade / km] 

 𝑃𝑒𝑠𝑡 = Preço do componente para estruturas estaiadas [R$ / unidade] 

 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑢𝑡 = Valor do componente para estruturas autoportantes [R$/km] 

 𝑄𝑎𝑢𝑡 = Quantidade do componente para estruturas autoportantes [unidade / 

km]  

 𝑃𝑎𝑢𝑡 = Preço do componente para estruturas autoportantes [R$ / unidade] 

 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = Custo total dos componentes da LT [R$] 

 𝑒𝑥𝑡 = Extensão da linha [km] 

 𝑛𝑐 = número de subcondutores para componentes aplicados a condutores. 

Caso contrário, tem o valor unitário. 

 

 

 

m) Aterramento, construção de acessos, serviços de topografia e sondagem do solo 

 

Para obtenção dos custos, são disponibilizados seus respectivos valores em função do 

comprimento da linha: 

 

𝐶𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑠 = 𝑄𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑠 . 𝑒𝑥𝑡 

 

 𝐶𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑠 = Custo total [R$] 

 𝑄𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑠 = Custo do serviço por quilômetro [R$/km] 

(4.3.27) 

(4.3.28) 

(4.3.29) 

(4.3.30) 
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 𝑒𝑥𝑡 = Extensão da linha [km] 

 

4.4 RESULTADOS OBTIDOS 

Para efeitos de estudo, serão simuladas 3 linhas de transmissão, sendo um caso para 

comparar a utilização de mais de um condutor por fase e outra para avaliar a diferença dos 

custos de implantação em regiões diferentes do país. 

Dados de entrada da linha 1: 

 

Tabela 4: Dados de entrada da linha 1 

Tensão (kV) 
Extensão 

(km) 
Circuitos 

Altitude 

(m) 
Região 

230 200 2 425 Centro-Oeste 

Temperatura 

ambiente (°C) 

Código 

condutor 
Seção (mm) Formação 

Quantidade 

Subcondutores 

40 BLUEJAY 565,49 45 X 7 1 
Fonte: Próprio autor 

 

Dados de entrada da linha 2: 

 

 

Tabela 5: Dados de entrada da linha 2 

Tensão (kV) 
Extensão 

(km) 
Circuitos 

Altitude 

(m) 
Região 

230 200 2 425 Centro-Oeste 

Temperatura 

ambiente (°C) 

Código 

condutor 
Seção (mm) Formação 

Quantidade 

Subcondutores 

40 BLUEJAY 565,49 45 X 7 2 
Fonte: Próprio autor 

 

Dados de entrada da linha 3: 

 

Tabela 6: Dados de entrada da linha 3 

Tensão (kV) 
Extensão 

(km) 
Circuitos 

Altitude 

(m) 
Região 

230 200 2 425 Sudeste 
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Temperatura 

ambiente (°C) 

Código 

condutor 
Seção (mm) Formação 

Quantidade 

Subcondutores 

35 BLUEJAY 565,49 45 X 7 1 
Fonte: Próprio autor 

Retorno do programa: 

 

Tabela 7: Comparativo entre os custos das linhas 1 e 2 em R$ milhões 

Itens ANEEL 1 Alternativa 1 ANEEL 2 Alternativa 2 

Terreno e servidão 12,010 12,010 12,010 12,010 

Limpeza de faixa 3,485 3,485 3,485 3,485 

Escavação 0,753 - 0,753 - 

Concretagem 32,293 - 32,293 - 

Estruturas em aço 43,545 16,825 56,605 21,873 

Estaiamento 1,969 1,540 1,969 1,540 

Hastes tirantes 0,079 0,062 0,079 0,062 

Cabo Condutor 38,160 36,714 76,320 73,428 

Cabo Para-Raios Convencional  1,517 1,444 1,517 1,444 

OPGW 2,479 - 2,479  

Isoladores 12,298 5,917 12,298 5,917 

Suspensão do condutor 8,482 - 8,482 - 

Ancoragem do condutor 1,108 - 1,108 - 

Jumper do condutor 0,080 - 0,080 - 

Amortecimento dos condutores  1,183 - 3,326 - 

Espaçadores dos condutores 0,000 - 0,059 - 

Suspensão do Para-Raios 0,078 - 0,078 - 

Ancoragem do Para-Raios 0,005 - 0,005 - 

Amortecimento do Para-Raios 0,043 - 0,043 - 

Aterramento 0,739 - 0,739 - 

Acessos 1,359 - 1,359 - 

Topografia 0,310 - 0,310 - 

Sondagem 0,310 - 0,310 - 

Total (MM R$) 162,29 78,00 215,71 119,76 

Fonte: Próprio autor 

 

 

Tabela 8: Informações diversas das linhas 1 e 2 

Informações 
ANEEL 

1 

Alternativa 

1 

ANEEL 

2 

Alternativa 

2 

Corrente admissível por cabo (A) - 3315,9 - 3315,9 

Corrente admissível total (A) - 3315,9 - 6631,8 

SIL da linha (MW) - 142,35 - 190,58 

R0 (Ω/km) - 0,408131 - 0,377715 
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X0 (Ω/km)) - 1,52883 - 1,40759 

Y0 (μs/km)) - 0,408131 - 0,377715 

R1 (Ω/km) - 0,0614229 - 0,0308456 

X1 (Ω/km)) - 0,480409 - 0,358882 

Y1 (μs/km)) - 0,0614229 - 0,0308456 

Perda por Corona em tempo bom (kW/km/ 

fase) 
- 0 - 0 

Perda por Corona em tempo chuvoso (kW/km/ 

fase) 
- 23,9 - 0 

Comprimento do Vão (m) - 479 - 479 

Altura total média das estaiadas (m) - 49,35 - 49,35 

Altura total média das autoportante (m) - 44,1 - 44,1 

Quantidade de isoladores das estaiadas por km 192,6 151 192,6 151 

Quantidade de isoladores das autoportantes 

por km 
276 75 276 75 

Configuração da cadeia de isoladores 
Isoladores 

(III) 

Isoladores 

(III) 

Isoladores 

(III) 

Isoladores 

(III) 

Peso total do condutor (ton) 2352 2262,88 4704 4525,75 

Peso total do Para-Raios (ton) 86 81,55 86 81,55 

Peso total do OPGW (ton) - 92 - 92 

Flecha do condutor (m) - 19,82 - 19,82 

Flecha do Para-raios (m) - 8,33 - 8,33 

Flecha do OPGW (m) - 8,73 - 8,73 

Largura da faixa de servidão (m) 40 40 40 40 

Fonte: Próprio autor 

 

 
Tabela 9: Comparativo entre os custos das linhas 1 e 3 

Itens ANEEL 1 Alternativa 1 ANEEL 3 Alternativa 3 

Terreno e servidão 12,010 12,010 20,052 20,052 

Limpeza de faixa 3,485 3,485 3,327 3,327 

Escavação 0,753 - 1,018 - 

Concretagem 32,293 - 35,192 - 

Estruturas em aço 43,545 16,825 42,646 16,478 

Estaiamento 1,969 1,540 1,830 1,431 

Hastes tirantes 0,079 0,062 0,074 0,058 

Cabo Condutor 38,160 36,714 37,355 35,940 

Cabo Para-Raios Convencional  1,517 1,444 1,486 1,414 

OPGW 2,479 - 2,428  

Isoladores 12,298 5,917 12,996 6,253 

Suspensão do condutor 8,482 - 8,832 - 

Ancoragem do condutor 1,108 - 1,153 - 

Jumper do condutor 0,080 - 0,083 - 

Amortecimento dos condutores  1,183 - 1,231 - 

Espaçadores dos condutores 0,000 - 0,000 - 

Suspensão do Para-Raios 0,078 - 0,081 - 
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Ancoragem do Para-Raios 0,005 - 0,005 - 

Amortecimento do Para-Raios 0,043 - 0,043 - 

Aterramento 0,739 - 0,781 - 

Acessos 1,359 - 1,331 - 

Topografia 0,310 - 0,304 - 

Sondagem 0,310 - 0,304 - 

Total (MM R$) 162,29 78 172,55 84,95 

Fonte: Próprio autor 

Não é necessário comparar as informações entre as linhas 1 e 3 pelo fato de apenas 

estarem localizadas em regiões distintas. Suas características não mudam entre si. 

Abaixo, segue o resumo dos custos para uma linha de 230 kV – circuito simples de 

100 km à 30 °C: 

 

Tabela 10: Tabela comparativa de uma LT para todas as regiões do Brasil de acordo com a estimava ANEEL 

Custos (MM R$) 

Subcondutores Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste SUL 

1 47,30 47,89 52,26 56,83 61,94 

2 61,83 61,89 66,99 73,31 76,56 

3*4 66,07 65,97 71,29 75,52 80,82 

4* 79,18 78,55 84,58 88,54 93,96 
Fonte: Próprio autor 

 

É possível observar que, num primeiro momento, os valores para se implantar uma LT 

no Norte são mais baratos. Isso se dá pelo fato de o terreno da região ser mais barato para 

utilização da servidão. Porém à medida que a quantidade de subcondutores aumenta, há também 

o acréscimo de aço para suportar os esforços. A região que possui os componentes metálicos 

de menor custo é a Nordeste. Observa-se também que ao aumentando o número de condutores, 

as perdas elétricas na linha serão por efeito Joule e Corona serão menores. 

  

                                                 

4 Para a classe de tensão 230 kV, a ANEEL não disponibiliza o peso das estruturas em aço para mais de 2 

subcondutores. Sendo assim, o peso deste item foi obtido pelo método alternativo. 
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5 CONCLUSÃO 

Ao longo do estudo proposto, foram apresentadas várias definições técnicas 

importantes para a construção de uma linha de transmissão. Ainda que tenha sido criado um 

método para calcular inúmeros parâmetros, é necessária uma boa base de dados de linhas já 

implantadas para que se possa ter um programa bem robusto e informações que reflitam 

efetivamente a característica das linhas de transmissão no Brasil. 

Vale ressaltar que essa análise não leva em consideração a aquisição de materiais 

sobressalentes, porém, ainda que esse estudo não seja um projeto básico e não tenha todos os 

pontos definidos para a implantação de linha de transmissão, este será bastante útil para nortear 

as empresas no período que antecede o leilão, ainda mais para os novas empresas no ramo, já 

que possuem menos conhecimento na área. 

Embora seja usada a mesma base de preços, foram adotas algumas premissas 

diferentes em relação ao que o foi elaborado na planilha. É possível notar no subcapítulo 

RESULTADOS OBTIDOS a discrepância no custo de alguns itens que foram estimados pela 

ANEEL e outros que tiveram informações a partir de empreendimentos já em operação. Para 

os outros componentes, os valores estão bem próximos. Logo, nota-se a necessidade de ajustes 

em algumas questões, como reavaliação das torres de aço e quantidade de isoladores. A ANEEL 

calcula tais dados com base no retorno das transmissoras através da unitização. Esse processo 

de cadastramento de bens, que ocorre ao fim das obras de implantação, necessita ser 

precisamente preenchido para que o Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico 

(MCPSE) corresponda ao que foi efetivamente instalado em todo o Brasil e seus estudos para 

leilões estejam mais coerentes a cada atualização. 

Outro ponto que pode indicar tamanha diferença nos valores acima são os acordos 

entre as transmissoras, construtoras e fabricantes, que podem garantir preços mais baixos em 

relação aos que são ofertados no mercado. 

Um fato importante também que fora discutido anteriormente é que a quantidade de 

condutores por fase diminui consideravelmente o valor de resistência de uma LT. É necessário 

fazer uma avaliação e encontrar o ponto ótimo entre o uso de subcondutores, pois uma maior 

quantidade acarreta no aumento do peso das estruturas de aço. Em contrapartida, as perdas por 

efeito Corona e efeito Joule tendem a ser menores utilizando tal artifício e pode fazer diferença, 

visto que a concessão de uma LT é válida por 30 anos. Apesar de não estar presente estudo, fica 

como registro a importância da utilização do valor presente líquido (VPL), no qual avalia todos 

os custos que englobam desde a construção da linha até o fim de sua vida útil.  
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ANEXO 1 – Script Python 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1   import pandas as pd
2   import math
3   import numpy as np
4   import sys
5   
6   #leitura de arquivo
7   entrada = 'Parâmetros LT'
8   planilha_aneel = '2020-09-10_PlanilhasApoio_LT-jun2020' #nome da planilha ANEEL
9   

10   #criando dataframes
11   parametros = pd.ExcelFile(entrada+'.xlsx')
12   definir_lt = parametros.parse ('Definições LT') # Dados de entrada da LT a partir do Excel
13   pr = parametros.parse ('Para-Raios') # Para-Raios
14   condut = parametros.parse ('Condutores') # Condutores
15   
16   
17   
18   def flecha (t_ruptura, vaomedio, peso):
19   t_ruptura = t_ruptura * 10 #Tensão de ruptura do cabo em Newton
20   
21   t_eds= 0.20*t_ruptura #tensão EDS a ser aplicada nos condutores
22   
23   flecha = ((vaomedio**2)*(peso*10))/(8*t_eds)
24   return flecha
25   
26   #Função raio médio geométrico
27   def func_rmg (qntd_subcond, dist_sub, diametro_condutor):
28   r_linha = (diametro_condutor/2) * 0.7788
29   if qntd_subcond == 1:
30   rmg = r_linha
31   if qntd_subcond == 2:
32   rmg = (r_linha*dist_sub)**(0.5)
33   elif qntd_subcond == 3:
34   rmg = (r_linha*(dist_sub**2))**(1/3)
35   elif qntd_subcond == 4:
36   rmg = (r_linha*(dist_sub**3)* math.sqrt(2))**(1/4)
37   return rmg
38   
39   # Início do programa
40   
41   #Informações básicas da LT
42   tensao_linha = definir_lt.loc[0, 'Tensão (kV)'] #classe de tensão da linha em kV
43   tensao_fase = tensao_linha/math.sqrt (3)
44   ext_linha = definir_lt.loc[0, 'Extensão (km)'] # comprimento da linha em km
45   n_circuitos = definir_lt.loc[0, 'Circuitos'] #quantidade de circuitos da linha
46   alt = definir_lt.loc[0, 'Altitude (m)'] #Altitude média do local da linha
47   regiao = definir_lt.loc[0, 'Região'] #Região do Brasil onde será implantada a linha
48   tipo_corrente = 'CA'
49   n_subcondutor = definir_lt.loc[0, 'Quantidade Subcondutores'] # Quantidade de subcondutores por fase
50   



51   
52   if regiao == 'Norte':
53   print ('Região Norte selecionada')
54   id_regiao = 1
55   elif regiao == 'Nordeste':
56   print ('Região Nordeste selecionada')
57   id_regiao = 2
58   elif regiao == 'Centro-Oeste':
59   print ('Região Centro-Oeste selecionada')
60   id_regiao = 3
61   elif regiao == 'Sudeste':
62   print ('Região Sudeste Selecionada')
63   id_regiao = 4
64   elif regiao == 'Sul':
65   print ('Região Sul Selecionada')
66   id_regiao = 5
67   
68   
69   i_limite = 900 #corrente mínima suportável pelo condutor exigida no edital
70   t_amb = definir_lt.loc[0, 'Temperatura ambiente (°C)']
71   t_cond = 100 #temperatura do condutor em graus
72   v_vento = 38##definir_lt.loc[0, 'Velocidade de vento de projeto (m/s)'] #velocidade de vento de projeto m/s
73   
74   if tensao_linha == 230:
75   u_max = 243
76   if n_circuitos == 1:
77   print ('seleção: 230 kV simples')
78   config = parametros.parse ('230 kV simples')
79   dmg= 799 #Em cm
80   vao_medio = 483 #vao medio para estruturas de circuito simples de 230 kV
81   percentual_estaiada = 0.83 # percentual de torres estaiadas na linha circuito simples de 230 kV
82   h_util_estaiada = 32.9 # altura útil média das torres estaiadas na linha circuito simples de 230 kV
83   h_total_estaiada = 43.6 # altura total média das torres estaiadas na linha circuito simples de 230 kV
84   h_estai = h_util_estaiada
85   peso_medio_estaida = 4255 * ((1.3)**(n_subcondutor-1)) # peso medio das torres estaiadas na linha circuito simples de 

230 kV
86   percentual_autoportante = 0.17 # percentual de torres autoportantes na linha circuito simples de 230 kV
87   h_util_autoportante = 32.24 # altura útil média das torres estaiadas na linha circuito simples de 230 kV
88   h_total_autoportante = 42.92 # altura total média das torres estaiadas na linha circuito simples de 230 kV
89   peso_medio_autoportante = peso_medio_autoportante = 8900 * ((1.3)**(n_subcondutor-1)) # peso medio das torres 

estaiadas na linha circuito simples de 230 kV
90   
91   config_cadeia = 'Isoladores (III)'
92   disp_isoladores_estaiada = 3
93   disp_isoladores_autoportante = 3
94   c_isoladores= 2.7
95   b_faixa= 3.8
96   
97   elif n_circuitos == 2:
98   print ('seleção: 230 kV duplo')



99   config = parametros.parse ('230 kV duplo')
100   tip_circuito = 'CD'
101   dmg= 733 #Em cm
102   vao_medio = 479 #vao medio para estruturas de circuito duplo de 230 kV
103   percentual_estaiada = 0.80 # percentual de torres estaiadas na linha circuito duplo de 230 kV
104   h_util_estaiada = 30.95 # altura útil média das torres estaiadas na linha circuito duplo de 230 kV
105   h_total_estaiada = 49.35 # altura total média das torres estaiadas na linha circuito duplo de 230 kV
106   h_estai = h_util_estaiada - 1.342
107   peso_medio_estaida = 4751 * ((1.3)**(n_subcondutor-1)) # peso medio das torres estaiadas na linha circuito duplo de 

230 kV
108   percentual_autoportante = 0.2 # percentual de torres autoportantes na linha circuito duplo de 230 kV
109   h_util_autoportante = 25.4 # altura útil média das torres estaiadas na linha circuito duplo de 230 kV
110   h_total_autoportante = 44.1 # altura total média das torres estaiadas na linha circuito duplo de 230 kV
111   peso_medio_autoportante = 9670 * ((1.3)**(n_subcondutor-1)) # peso medio das torres estaiadas na linha circuito duplo 

de 230 kV
112   
113   config_cadeia = 'Isoladores (III)'
114   disp_isoladores_estaiada = 3
115   disp_isoladores_autoportante = 3
116   c_isoladores= 2.342
117   b_faixa= 5.5
118   else:
119   print ('Erro! Você selecionou %.0f circuitos para esta tensão' %n_circuitos)
120   print ('São aceitos apenas circuito simples ou duplos para a classe de tensão de 230 kV')
121   input("Pressione ENTER para continuar")
122   sys.exit (0)
123   
124   elif tensao_linha == 500:
125   u_max = 550
126   if n_circuitos == 1:
127   print ('seleção: 500 kV simples')
128   config = parametros.parse ('500 kV simples')
129   tip_circuito = 'CS'
130   dmg= 1159 # Em cm
131   vao_medio = 465 #vao medio para estruturas de circuito simples de 500 kV
132   percentual_estaiada = 0.87 # percentual de torres estaiadas na linha circuito simples de 500 kV
133   h_util_estaiada = 38.5 # altura útil média das torres estaiadas na linha circuito simples de 500 kV
134   h_total_estaiada = 49.4 # altura total média das torres estaiadas na linha circuito simples de 500 kV
135   h_estai = h_util_estaiada
136   peso_medio_estaida = 3446.2 * ((1.3)**(n_subcondutor-1)) # peso medio das torres estaiadas na linha circuito simples 

de 500 kV
137   percentual_autoportante = 0.13 # percentual de torres autoportantes na linha circuito simples de 500 kV
138   h_util_autoportante = 24.2 # altura útil média das torres estaiadas na linha circuito simples de 500 kV
139   h_total_autoportante = 35.9 # altura total média das torres estaiadas na linha circuito simples de 500 kV
140   peso_medio_autoportante = 10940.8 * ((1.3)**(n_subcondutor-1))# peso medio das torres estaiadas na linha circuito 

simples de 500 kV
141   
142   config_cadeia = 'Isoladores (IVI)'
143   disp_isoladores_estaiada = 4
144   disp_isoladores_autoportante = 4



145   c_isoladores= 4.7
146   b_faixa= 7.8
147   
148   else:
149   print ('Erro! Você selecionou %.0f fases para esta tensão' %n_circuitos)
150   print ('Apenas 500 kV simples disponível')
151   input("Pressione ENTER para continuar")
152   sys.exit (0)
153   
154   else:
155   print ('Erro! Você selecionou a classe de tensão de %.0f kV' %tensao_linha)
156   print ('Apenas 230 kV ou 500 kV')
157   input("Pressione ENTER para continuar")
158   sys.exit (0)
159   
160   n_torres = math.ceil((ext_linha * 1000 / vao_medio))
161   n_estaiadas = math.ceil (n_torres * percentual_estaiada)
162   n_autoportantes = n_torres - n_estaiadas
163   print ('Extensão da linha: %.2f km' %ext_linha)
164   print ('Vão médio da linha: %.2f metros' %vao_medio)
165   print ('Quantidade de torres estaiadas: %.0f' %n_estaiadas)
166   print ('Quantidade de torres autoportantes: %.0f' %n_autoportantes)
167   print ('Quantidade total torres: %.0f' %n_torres)
168   print ('Altura total da torre estaida: %.2f' %h_total_estaiada)
169   print ('Altura total da torre autoportante: %.2f \n' %h_total_autoportante)
170   n_vao = 1 + n_torres
171   
172   #Definir Condutor
173   codigo_cond = definir_lt.loc[0, 'Código condutor']
174   secao= definir_lt.loc[0, 'Seção (mm)'] #Seção do condutor em mm
175   formacao= str (definir_lt.loc[0, 'Formação'])
176   
177   # Informações básicas do cabo condutor
178   
179   for cond_, row in condut.iterrows(): #- contar as linhas da planilha
180   if codigo_cond == condut.loc[cond_, 'Código'] and formacao == condut.loc[cond_, 'Formação'] and secao==condut.loc[cond_,

'Seção (mm)']:
181   d_cond_mm = condut.loc[cond_, 'Diâmetro (mm)'] #diametro do condutor em mm
182   t_ruptura_kgf = condut.loc[cond_, 'Carga de ruptura (kgf)'] #Tensão de ruptura do cabo (kgf)
183   p= condut.loc[cond_, 'Massa (kg/m) por cabo'] #massa unitário do cabo (kg/m)
184   print ('diametro do condutor selecionado: %.2f mm' %d_cond_mm)
185   r_cond_20 = condut.loc[cond_, 'R CC a 20 °C (Ω/km)'] #resistencia do condutor a 20 graus
186   R_cond_60 = r_cond_20*(1+40*0.0039) #resistencia do condutor a 60 graus
187   print ('Resistencia do condutor: %.4f Ω a 60 °C \n' %R_cond_60)
188   r_ac = condut.loc[cond_, 'R CA a 75 °C (Ω/km)'] # resistência do condutor em AC(ohm/km)
189   for configuracao, row in config.iterrows(): #- contar as linhas da planilha
190   if codigo_cond == config.loc[configuracao, 'Código'] and formacao == config.loc[configuracao, 'Formação'] and

n_subcondutor == config.loc[configuracao, 'Quantidade de subcondutores']:
191   r_0 = config.loc[configuracao, 'R0 (Ω/km)'] #Resistencia de sequencia 0 (Ω/km)
192   x_0 = config.loc[configuracao, 'X0 (Ω/km)'] #Reatância de sequencia 0 (Ω/km)



193   y_0 = config.loc[configuracao, 'Y0 (μs/km)'] #Susceptância de sequencia 0 (μs/km)
194   r_1 = config.loc[configuracao, 'R1 (Ω/km)'] #Resistencia de sequencia 1 (Ω/km)
195   x_1 = config.loc[configuracao, 'X1 (Ω/km)'] #Resistencia de sequencia 1 (Ω/km)
196   y_1 = config.loc[configuracao, 'Y1 (μs/km)'] #Resistencia de sequencia 1 (μs/km)
197   
198   z_c1 = math.sqrt(x_1/y_1)
199   
200   sil = (tensao_linha**2) / z_c1
201   
202   print ('A potência natural da linha é %.2f MW' %sil)
203   
204   # Informações básicas do OPGW
205   n_opgw = 1
206   fibra = 12
207   secao_pr = pr.loc[0, 'Seção (mm)']
208   codigo_pr = pr.loc[0, 'Código']
209   t_ruptura_kgf_opgw = pr.loc[0, 'Carga de ruptura (kgf)'] #Tensão de ruptura do cabo (kgf)
210   p_opgw= pr.loc[0, 'Massa (kg/m) por cabo'] #massa unitário do cabo (kg/m)
211   d_opgw_mm = pr.loc[0, 'Diâmetro (mm)'] #diametro do condutor (mm)
212   r_opgw_20 = pr.loc[0, 'R CC a 20 ° (Ω/km)'] #resistencia do OPGW a 20 graus
213   r_opgw_60 = r_opgw_20*(1+40*0.005) #resistencia do condutor a 60 graus
214   
215   # Informações básicas do pr
216   n_pr = 1
217   secao_pr = pr.loc[1, 'Seção (mm)']
218   codigo_pr = pr.loc[1, 'Código']
219   t_ruptura_kgf_pr = pr.loc[1, 'Carga de ruptura (kgf)'] #Tensão de ruptura do cabo (kgf)
220   p_pr= pr.loc[1, 'Massa (kg/m) por cabo'] #massa unitário do cabo (kg/m)
221   d_pr_mm = pr.loc[1, 'Diâmetro (mm)'] #diametro do pr (mm)
222   r_pr_20 = pr.loc[1, 'R CC a 20 ° (Ω/km)'] #resistencia do pr a 20 graus
223   r_pr_60 = r_pr_20*(1+40*0.005) #resistencia do condutor a  graus
224   
225   #Ampacidade do condutor:
226   r_ac = (r_ac*0.305) #Resistência do condutor em AC (ohm/1000 pés)
227   t_amb_k = 273 + t_amb # Temperatura ambiente (ºK)
228   t_cond_k = 273 + t_cond #Temperatura máxima do condutor (ºK)
229   d_pol = 0.0393701*d_cond_mm #Diâmetro do condutor (pol)
230   v_vento_pes = 3.28084*v_vento #Velocidade dos ventos  (pes/s)
231   e_emissividade = 0.97 #Emissividade em % (23% para condutores novos de alumínio e 97% para condutores enegrecidos pelo tempo)
232   
233   q_c = (7.654*(10**(-4))*(t_cond_k - t_amb_k)*(0.32+0.43*((355.7*v_vento_pes)**(0.52))))/d_pol
234   
235   q_r = 36.8*e_emissividade*(((t_cond_k/1000)**4)-((t_amb_k/1000)**4))
236   
237   i_admissivel_subcondutor =math.sqrt ((3.77*(10**(4))*(q_c + q_r))*d_pol/r_ac) #capacidade de corrente por subcondutor em 

Amperes
238   i_admissivel = i_admissivel_subcondutor * n_subcondutor #capacidade de corrente total
239   
240   print ('capacidade de corrente por subcondutor: %.4f A' %i_admissivel_subcondutor)
241   print ('capacidade de corrente total da linha: %.4f A \n' %i_admissivel)



242   
243   
244   flecha_cond = flecha (t_ruptura_kgf, vao_medio, p)
245   print ('Flecha do condutor: %.2f m' %flecha_cond)
246   comprimento_condutor_vao = vao_medio + ((8*(flecha_cond**2))/(3*vao_medio))
247   print ('Comprimento de cada cabo condutor em cada vão por fase é %.2f m \n' %comprimento_condutor_vao)
248   comprimento_total_condut = n_vao * comprimento_condutor_vao
249   p_total_condut_alternativa = round ((p *n_circuitos*3*n_subcondutor* n_vao * comprimento_condutor_vao)/1000,2) #peso total do 

condutor em tonelada
250   
251   
252   flecha_pr = flecha (t_ruptura_kgf_pr, vao_medio, p_pr)
253   print ('Flecha do pr: %.2f m' %flecha_pr)
254   comprimento_pr_vao = vao_medio + ((8*(flecha_pr**2))/(3*vao_medio))
255   print ('Comprimento do Para-Raios: %.2f m \n' %comprimento_pr_vao)
256   comprimento_total_pr = n_vao * comprimento_condutor_vao
257   p_total_pr_alternativa = round ((p_pr * n_vao * comprimento_pr_vao)/1000,2) #peso total do PR em tonelada
258   
259   flecha_opgw = flecha (t_ruptura_kgf_opgw, vao_medio, p_opgw)
260   print ('Flecha do OPGW: %.2f m' %flecha_opgw)
261   comprimento_opgw_vao = vao_medio + ((8*(flecha_opgw**2))/(3*vao_medio))
262   print ('Comprimento do OPGW: %.2f m \n' %comprimento_opgw_vao)
263   comprimento_total_opgw = n_vao * comprimento_opgw_vao
264   p_total_ogw_alternativa = round ((p_opgw * n_vao * comprimento_opgw_vao)/1000,2) #peso total do condutor em tonelada
265   
266   #Equação de PEEK
267   
268   rmg = func_rmg (n_subcondutor, 40, d_cond_mm/10)
269   
270   sigma = (0.386*(760+0.086))/(273+t_amb)
271   
272   ecr = 0.7 * 21.6*sigma*rmg*np.log(dmg/rmg)
273   
274   ecr_tbom = ecr
275   ecr_truim = ecr*0.8
276   
277   if ecr_tbom < (tensao_fase):
278   pot_ecr_tbom = (0.20485/sigma)* (math.sqrt (rmg/dmg))*(tensao_fase - ecr_tbom)**2
279   print ('Há Corona no tempo bom e sua perda é de %.4f kW/km/ fase' %pot_ecr_tbom)
280   else:
281   pot_ecr_tbom = 0
282   print ('Sem Corona no tempo bom')
283   
284   
285   if ecr_truim < (tensao_fase):
286   pot_ecr_truim = (0.20485/sigma)* math.sqrt (rmg/dmg)*(tensao_fase - ecr_truim)**2
287   print ('Há Corona no tempo ruim e sua perda é de %.4f kW/km/ fase \n' %pot_ecr_truim)
288   else:
289   pot_ecr_truim = 0
290   print ('Sem Corona na chuva \n')



291   
292   
293   #Cálculo para comprimento de estais
294   l_estai = 4 * (h_estai/math.cos(math.radians(26)))
295   L_estai_t = l_estai * n_estaiadas
296   print ('Total de cabos estais utilizado na linha: %.2f metros \n' %L_estai_t)
297   
298   
299   #Isoladores
300   
301   de = 3.2
302   di = 32
303   n_isoladores = math.ceil ((u_max * de)/(di * math.sqrt (3)))
304   print ('Isoladores na cadeia: %.0f' %n_isoladores)
305   n_isoladores_estai = disp_isoladores_estaiada*n_isoladores*n_estaiadas
306   n_isoladores_aut = n_isoladores*disp_isoladores_autoportante*n_autoportantes
307   n_isolares_total = (n_isoladores_estai + n_isoladores_aut)*n_circuitos
308   print ('Quantidade total de isolares da linha: %.0f' %n_isolares_total)
309   
310   #Definição da faixa de servidão
311   
312   if v_vento <= 10:
313   fator_k = 1
314   elif v_vento < 10 and v_vento <= 12.5:
315   fator_k = 0.8
316   elif v_vento < 12.5 and v_vento <= 15:
317   fator_k = 0.6
318   elif v_vento < 15 and v_vento <= 17.5:
319   fator_k = 0.5
320   elif v_vento < 17.5 and v_vento <= 20:
321   fator_k = 0.45
322   elif v_vento < 20 and v_vento <= 22.5:
323   fator_k = 0.4
324   elif v_vento < 22.5 and v_vento <= 25:
325   fator_k = 0.37
326   elif v_vento < 25 and v_vento <= 27.5:
327   fator_k = 0.35
328   elif v_vento < 27.5 and v_vento <= 30:
329   fator_k = 0.33
330   elif v_vento < 32.5 and v_vento <= 35:
331   fator_k = 0.32
332   elif v_vento > 35:
333   fator_k = 0.31
334   
335   
336   p_ar = (1.293/(1+0.00367*t_amb))*((16000 - alt + 64 *t_amb )/(16000 + alt + 64 *t_amb)) #
337   q_0 = (p_ar/2)*v_vento**2
338   ang_balanco= math.atan(q_0 * fator_k *(d_cond_mm/1000)/ (p*10*0.7))
339   d_faixa = ((c_isoladores/math.sin (ang_balanco))+ flecha_cond)*math.sin (ang_balanco)
340   du_faixa = u_max/150



341   l_faixa_alternativa = math.ceil(2* (d_faixa+du_faixa+b_faixa))
342   print ('A largura da faixa de servidão é de: %.0f \n' %l_faixa_alternativa)
343   
344   #Dataframes para os custos
345   valores = pd.ExcelFile(planilha_aneel+'.xlsx')
346   
347   terreno = valores.parse ('Terrenos e Servidões')
348   estruturas = valores.parse ('Estruturas em Aço')
349   estai = valores.parse ('Estaiamento')
350   concreto = valores.parse ('Concretagem')
351   hastes = valores.parse ('Hastes_Tirantes')
352   condutor = valores.parse ('Cabo Condutor')
353   para_raio = valores.parse ('Cabo PR convencional')
354   opgw = valores.parse ('Cabo PR óptico')
355   isol = valores.parse ('Isoladores')
356   faixa = valores.parse ('Limpeza de Faixa')
357   escavacao = valores.parse ('Escavação')
358   conj_susp_cond = valores.parse ('Conj. Susp. Condutor')
359   conj_anc_cond = valores.parse ('Conj. Anc. Condutor')
360   jumper_cond = valores.parse ('Conj. Jumper Condutor')
361   conj_susp_pr = valores.parse ('Conj. Susp. PR Conv.')
362   conj_anc_pr = valores.parse ('Conj. Anc. PR Conv.')
363   amort_cond = valores.parse ('Amort. Condutores')
364   amort_pr = valores.parse ('Amort. PR Conv.')
365   itens_diversos = valores.parse ('Itens diversos')
366   
367   
368   #Valor faixa de servidão, limpeza e concretagem 
369   if tensao_linha == 230:
370   valor_terreno_regiao = terreno.iloc[11, id_regiao+4] * ext_linha
371   valor_terreno_regiao_alternativa = (terreno.iloc[11, id_regiao+4]/(terreno.iloc[11,4]))* l_faixa_alternativa * ext_linha
372   
373   estaiamento = estai.iloc [5, id_regiao+8] * ext_linha #estaiamento total da linha
374   estaiamento_alternativa = (n_estaiadas * 4 * estai.iloc [5, id_regiao+3])* 1.319 #estaiamento total da linha
375   
376   hastes_estai_aquisicao = hastes.iloc[7, id_regiao] * 4 * hastes.iloc[10, 3]* ext_linha
377   
378   limpeza = faixa.iloc[11, id_regiao+4] * ext_linha
379   limpeza_anternativa = itens_diversos.iloc[5, id_regiao] * l_faixa_alternativa * ext_linha*1000
380   
381   l_faixa = faixa.iloc[11, 4]
382   
383   if n_circuitos == 1:
384   
385   esc_autoportante = escavacao.iloc[15,3] * escavacao.iloc[15,id_regiao+5]
386   esc_estaiada = escavacao.iloc[41,3] * escavacao.iloc[41,id_regiao+5]
387   esc = (esc_estaiada + esc_autoportante) * ext_linha
388   
389   concretagem_autoportante = concreto.iloc [7, 2] * concreto.iloc [7, id_regiao+4]* ext_linha
390   concretagem_estaiada = concreto.iloc [16, 2] * concreto.iloc [16, id_regiao+4]* ext_linha



391   concretagem_total = concretagem_estaiada + concretagem_autoportante
392   
393   elif n_circuitos == 2:
394   
395   esc_autoportante = escavacao.iloc[15,5] * escavacao.iloc[15,id_regiao+5]
396   esc_estaiada = escavacao.iloc[41,3]*1.2 * escavacao.iloc[41,id_regiao+5]
397   esc = (esc_estaiada + esc_autoportante) * ext_linha
398   
399   concretagem_autoportante = concreto.iloc [7, 4] * concreto.iloc [7, id_regiao+4]* ext_linha
400   concretagem_estaiada = concreto.iloc [16, 2]*1.8 * concreto.iloc [16, id_regiao+4]* ext_linha
401   concretagem_total = concretagem_estaiada + concretagem_autoportante
402   else:
403   print ('nao existe')
404   
405   elif tensao_linha == 500:
406   estaiamento = estai.iloc [8, id_regiao+8] * ext_linha
407   estaiamento_alternativa = (n_estaiadas * 4 * estai.iloc [8, id_regiao+3] )* 1.319 #estaiamento total da linha
408   
409   hastes_estai_aquisicao = hastes.iloc[7, id_regiao] * 4 * hastes.iloc[13, 3]* ext_linha
410   
411   if n_circuitos == 1:
412   valor_terreno_regiao = terreno.iloc[19, id_regiao+4] * ext_linha
413   valor_terreno_regiao_alternativa = (terreno.iloc[19, id_regiao+4]/(terreno.iloc[19,4]))* l_faixa_alternativa *

ext_linha
414   
415   limpeza = faixa.iloc[19, id_regiao+4] * ext_linha
416   limpeza_anternativa = itens_diversos.iloc[5, id_regiao] * l_faixa_alternativa * ext_linha*1000
417   
418   l_faixa = faixa.iloc[19, 4]
419   
420   esc_autoportante = escavacao.iloc[18,5] * escavacao.iloc[18,id_regiao+5]
421   esc_estaiada = escavacao.iloc[44,5] * escavacao.iloc[44,id_regiao+5]
422   esc = (esc_estaiada + esc_autoportante) * ext_linha
423   
424   concretagem_autoportante = concreto.iloc [10, 2] * concreto.iloc [10, id_regiao+4]* ext_linha
425   concretagem_estaiada = concreto.iloc [19, 2] * concreto.iloc [19, id_regiao+4]* ext_linha
426   concretagem_total = concretagem_estaiada + concretagem_autoportante
427   
428   else:
429   print ('nao existe')
430   
431   
432   #Preço das estruturas
433   
434   est_aut= 0
435   est_est = 0
436   for linha_estrutura, row in estruturas.iterrows(): #- contar as linhas da planilha
437   if n_circuitos == 1:
438   if estruturas.iloc[linha_estrutura, 0] == 'Aço Autoportante Convencional' and tensao_linha ==

estruturas.iloc[linha_estrutura, 1] and secao == estruturas.iloc[linha_estrutura, 4] and codigo_cond ==



estruturas.iloc[linha_estrutura, 5] and formacao == estruturas.iloc[linha_estrutura, 6] and n_subcondutor ==
estruturas.iloc[linha_estrutura, 7]:

439   est_aut = estruturas.iloc[linha_estrutura, 8]*1000 * estruturas.iloc[5, id_regiao + 12]
440   
441   if estruturas.iloc[linha_estrutura, 0] == 'Aço Estaiada Convencional' and tensao_linha ==

estruturas.iloc[linha_estrutura, 1] and secao == estruturas.iloc[linha_estrutura, 4] and codigo_cond ==
estruturas.iloc[linha_estrutura, 5] and formacao == estruturas.iloc[linha_estrutura, 6] and n_subcondutor ==
estruturas.iloc[linha_estrutura, 7]:

442   est_est = estruturas.iloc[linha_estrutura, 8] *1000* estruturas.iloc[5, id_regiao + 12]
443   
444   custo_estrutura_ = (est_aut + est_est) * ext_linha
445   
446   if n_circuitos == 2:
447   if estruturas.iloc[linha_estrutura, 0] == 'Aço Autoportante Convencional' and tensao_linha ==

estruturas.iloc[linha_estrutura, 1] and secao == estruturas.iloc[linha_estrutura, 4] and codigo_cond ==
estruturas.iloc[linha_estrutura, 5] and formacao == estruturas.iloc[linha_estrutura, 6] and n_subcondutor ==
estruturas.iloc[linha_estrutura, 7]:

448   est_aut = estruturas.iloc[linha_estrutura, 11]*1000 * estruturas.iloc[5, id_regiao + 12]
449   
450   if estruturas.iloc[linha_estrutura, 0] == 'Aço Estaiada Convencional' and tensao_linha ==

estruturas.iloc[linha_estrutura, 1] and secao == estruturas.iloc[linha_estrutura, 4] and codigo_cond ==
estruturas.iloc[linha_estrutura, 5] and formacao == estruturas.iloc[linha_estrutura, 6] and n_subcondutor ==
estruturas.iloc[linha_estrutura, 7]:

451   est_est = estruturas.iloc[linha_estrutura, 11] *1000* estruturas.iloc[5, id_regiao + 12]
452   
453   custo_estrutura_ = (est_aut + est_est) * ext_linha
454   
455   custo_estrutura = round (custo_estrutura_,2)
456   if custo_estrutura == 0:
457   custo_estrutura = '-'
458   
459   custo_estrutura_alternativa = (peso_medio_estaida*n_estaiadas +

peso_medio_autoportante*n_autoportantes)*estruturas.iloc[5,id_regiao+12]
460   
461   #aquisição alternativa dos estais
462   hastes_estai_aquisicao_alternativa = hastes.iloc[7, id_regiao] * 4 * n_estaiadas
463   
464   #Preço condutor
465   for linha_cond, row in condutor.iterrows(): #- contar as linhas da planilha
466   if secao == condutor.iloc[linha_cond, 1] and codigo_cond == condutor.iloc[linha_cond, 4] and formacao ==

condutor.iloc[linha_cond, 5] and condutor.iloc[linha_cond, 3] == tipo_corrente:
467   valor_cond = n_subcondutor * n_circuitos * ext_linha * condutor.iloc[linha_cond, 6] * condutor.iloc[linha_cond,

id_regiao+9] *1000
468   valor_cond_alternativa = n_subcondutor * 3 * p * comprimento_total_condut * n_circuitos * condutor.iloc[linha_cond,

id_regiao+9]
469   p_total_condut = n_subcondutor * n_circuitos * ext_linha * condutor.iloc[linha_cond, 6]
470   
471   #Preço Para-Raio e OPGW               
472   for linha_pr, row in para_raio.iterrows(): #- contar as linhas da planilha
473   if secao_pr == para_raio.iloc[linha_pr, 1] and codigo_pr == para_raio.iloc[linha_pr, 2] and n_pr ==



para_raio.iloc[linha_pr, 3]:
474   valor_pr = para_raio.iloc[linha_pr, id_regiao+7] * para_raio.iloc[linha_pr, 4] * ext_linha * 1000
475   valor_pr_alternativa = comprimento_total_pr * p_pr * para_raio.iloc[linha_pr, id_regiao+7]
476   p_total_pr = ext_linha * para_raio.iloc[linha_pr, 4]
477   
478   for linha_opgw, row in opgw.iterrows():
479   if fibra == opgw.iloc[linha_opgw, 0]:
480   valor_opgw = opgw.iloc[linha_opgw, id_regiao]*comprimento_total_opgw/1000
481   
482   #Preço isoladores
483   for linha_isol, row in isol.iterrows():
484   if isol.iloc[linha_isol, 1] == tensao_linha and isol.iloc[linha_isol, 2] == config_cadeia and n_circuitos ==1 and

isol.iloc[linha_isol, 0] =='Aço Autoportante Convencional':
485   isololares_auto = isol.iloc[linha_isol, 3] * isol.iloc[linha_isol, id_regiao+6]
486   isololares_auto_km = isol.iloc[linha_isol, 3]
487   
488   isololares_auto_alternativa = n_autoportantes * isol.iloc[linha_isol, id_regiao+6] * 3 * n_circuitos *n_isoladores*2
489   isololares_auto_km_alternativa = (n_autoportantes/ext_linha) * 3 * n_circuitos *n_isoladores*2
490   
491   if isol.iloc[linha_isol, 1] == tensao_linha and isol.iloc[linha_isol, 2] == config_cadeia and n_circuitos ==2 and

isol.iloc[linha_isol, 0] =='Aço Autoportante Convencional':
492   isololares_auto = isol.iloc[linha_isol, 6] * isol.iloc[linha_isol, id_regiao+6]
493   isololares_auto_km = isol.iloc[linha_isol, 6]
494   
495   isololares_auto_alternativa = n_autoportantes * isol.iloc[linha_isol, id_regiao+6] * 3 * n_circuitos *n_isoladores*2
496   isololares_auto_km_alternativa = (n_autoportantes/ext_linha) * 3 * n_circuitos *n_isoladores*2
497   
498   if isol.iloc[linha_isol, 1] == tensao_linha and isol.iloc[linha_isol, 2] == config_cadeia and n_circuitos ==1 and

isol.iloc[linha_isol, 0] =='Aço Estaiada Convencional':
499   isololares_estai = isol.iloc[linha_isol, 3] * isol.iloc[linha_isol, id_regiao+6]
500   isololares_estai_km = isol.iloc[linha_isol, 3]
501   
502   isololares_estai_alternativa = n_estaiadas * isol.iloc[linha_isol, id_regiao+6] * 3 * n_circuitos *n_isoladores
503   isololares_estai_km_alternativa = (n_estaiadas/ext_linha) * 3 * n_circuitos *n_isoladores
504   
505   if isol.iloc[linha_isol, 1] == tensao_linha and isol.iloc[linha_isol, 2] == config_cadeia and n_circuitos ==2 and

isol.iloc[linha_isol, 0] =='Aço Estaiada Convencional':
506   isololares_estai = isol.iloc[linha_isol, 6] * isol.iloc[linha_isol, id_regiao+6]
507   isololares_estai_km = isol.iloc[linha_isol, 6]
508   
509   isololares_estai_alternativa = n_estaiadas * isol.iloc[linha_isol, id_regiao+6] * 3 * n_circuitos *n_isoladores
510   isololares_estai_km_alternativa = (n_estaiadas/ext_linha) * 3 * n_circuitos *n_isoladores
511   
512   isololares_total = (isololares_auto+isololares_estai)* ext_linha
513   isololares_total_alternativa = isololares_auto_alternativa + isololares_estai_alternativa
514   
515   
516   #Conjunto de suspensao do condutor
517   for linha_susp, row in conj_susp_cond.iterrows():
518   if conj_susp_cond.iloc[linha_susp, 0] == 'Aço Autoportante Convencional' and conj_susp_cond.iloc[linha_susp, 2] ==



n_subcondutor and n_circuitos==1 and conj_susp_cond.iloc[linha_susp, 1] == 230 or conj_susp_cond.iloc[linha_susp, 1] ==
500 :

519   conj_sus_aut = conj_susp_cond.iloc[linha_susp, 3] * conj_susp_cond.iloc[linha_susp, id_regiao+6]
520   
521   if conj_susp_cond.iloc[linha_susp, 0] == 'Aço Autoportante Convencional' and conj_susp_cond.iloc[linha_susp, 2] ==

n_subcondutor and n_circuitos==2 and conj_susp_cond.iloc[linha_susp, 1] == 230 or conj_susp_cond.iloc[linha_susp, 1] ==
500:

522   conj_sus_aut = conj_susp_cond.iloc[linha_susp, 6] * conj_susp_cond.iloc[linha_susp, id_regiao+6]
523   
524   if conj_susp_cond.iloc[linha_susp, 0] == 'Aço Estaiada Convencional' and conj_susp_cond.iloc[linha_susp, 2] ==

n_subcondutor and conj_susp_cond.iloc[linha_susp, 1] == 230 or conj_susp_cond.iloc[linha_susp, 1] == 500:
525   conj_sus_est = conj_susp_cond.iloc[linha_susp, 3] * conj_susp_cond.iloc[linha_susp, id_regiao+6]
526   
527   conj_sus_total = (conj_sus_aut + conj_sus_est) * ext_linha
528   
529   #Conjunto de ancoragem do condutor
530   for linha_anc, row in conj_anc_cond.iterrows():
531   if conj_anc_cond.iloc[linha_anc, 0] == 'Aço Autoportante Convencional' and conj_anc_cond.iloc[linha_anc, 2] ==

n_subcondutor and n_circuitos==1 and conj_anc_cond.iloc[linha_anc, 1] == 230 or conj_anc_cond.iloc[linha_anc, 1] == 500:
532   conj_anc_aut = conj_anc_cond.iloc[linha_anc, 3] * conj_anc_cond.iloc[linha_anc, id_regiao+6]
533   
534   if conj_anc_cond.iloc[linha_anc, 0] == 'Aço Autoportante Convencional' and conj_anc_cond.iloc[linha_anc, 2] ==

n_subcondutor and n_circuitos==2 and conj_anc_cond.iloc[linha_anc, 1] == 230 or conj_anc_cond.iloc[linha_anc, 1] == 500:
535   conj_anc_aut = conj_anc_cond.iloc[linha_anc, 6] * conj_anc_cond.iloc[linha_anc, id_regiao+6]
536   
537   if conj_anc_cond.iloc[linha_anc, 0] == 'Aço Estaiada Convencional' and conj_anc_cond.iloc[linha_anc, 2] == n_subcondutor

and conj_anc_cond.iloc[linha_anc, 1] == 230 or conj_anc_cond.iloc[linha_anc, 1] == 500:
538   conj_anc_est = conj_anc_cond.iloc[linha_anc, 3] * conj_anc_cond.iloc[linha_anc, id_regiao+6]
539   
540   conj_anc_total = (conj_anc_aut + conj_anc_est) * ext_linha
541   
542   # jumper do condutor
543   for linha_jumper, row in jumper_cond.iterrows():
544   if jumper_cond.iloc[linha_jumper, 0] == 'Aço Autoportante Convencional' and jumper_cond.iloc[linha_jumper, 2] ==

n_subcondutor and n_circuitos==1 and jumper_cond.iloc[linha_jumper, 1] == 230 or jumper_cond.iloc[linha_jumper, 1] == 500:
545   conj_sus_jump_aut = jumper_cond.iloc[linha_jumper, 3] * jumper_cond.iloc[linha_jumper, id_regiao+6]
546   
547   if jumper_cond.iloc[linha_jumper, 0] == 'Aço Autoportante Convencional' and jumper_cond.iloc[linha_jumper, 2] ==

n_subcondutor and n_circuitos==2 and jumper_cond.iloc[linha_jumper, 1] == 230 or jumper_cond.iloc[linha_jumper, 1] == 500:
548   conj_sus_jump_aut = jumper_cond.iloc[linha_jumper, 6] * jumper_cond.iloc[linha_jumper, id_regiao+6]
549   
550   if jumper_cond.iloc[linha_jumper, 0] == 'Aço Estaiada Convencional' and jumper_cond.iloc[linha_jumper, 2] ==

n_subcondutor and jumper_cond.iloc[linha_jumper, 1] == 230 or jumper_cond.iloc[linha_jumper, 1] == 500:
551   conj_sus_jump_est = jumper_cond.iloc[linha_jumper, 3] * jumper_cond.iloc[linha_jumper, id_regiao+6]
552   
553   conj_jump_total = (conj_sus_jump_aut + conj_sus_jump_est) * ext_linha
554   
555   #Conjunto de suspensao do para-raios
556   for linha_susp_pr, row in conj_susp_pr.iterrows():
557   if conj_susp_pr.iloc[linha_susp_pr, 0] == 'Aço Autoportante Convencional' and conj_susp_pr.iloc[linha_susp_pr, 1] ==



tensao_linha and n_circuitos==1 :
558   conj_sus_pr_aut = conj_susp_pr.iloc[linha_susp_pr, 2] * conj_susp_pr.iloc[linha_susp_pr, id_regiao+4]
559   
560   if conj_susp_pr.iloc[linha_susp_pr, 0] == 'Aço Autoportante Convencional' and conj_susp_pr.iloc[linha_susp_pr, 1] ==

tensao_linha and n_circuitos==2:
561   conj_sus_pr_aut = conj_susp_pr.iloc[linha_susp_pr, 4] * conj_susp_pr.iloc[linha_susp_pr, id_regiao+4]
562   
563   if conj_susp_pr.iloc[linha_susp_pr, 0] == 'Aço Estaiada Convencional' and conj_susp_pr.iloc[linha_susp_pr, 1] ==

tensao_linha and n_circuitos==1 :
564   conj_sus_pr_est = conj_susp_pr.iloc[linha_susp_pr, 3] * conj_susp_pr.iloc[linha_susp_pr, id_regiao+4]
565   
566   if conj_susp_pr.iloc[linha_susp_pr, 0] == 'Aço Estaiada Convencional' and conj_susp_pr.iloc[linha_susp_pr, 1] ==

tensao_linha and n_circuitos==2:
567   conj_sus_pr_est = conj_susp_pr.iloc[linha_susp_pr, 4] * conj_susp_pr.iloc[linha_susp_pr, id_regiao+4]
568   
569   conj_sus_pr_total = (conj_sus_pr_aut + conj_sus_pr_est) * ext_linha
570   
571   #Conjunto de ancoragem do para-raios
572   for linha_anc_pr, row in conj_anc_pr.iterrows():
573   if conj_anc_pr.iloc[linha_anc_pr, 0] == 'Aço Autoportante Convencional' and conj_anc_pr.iloc[linha_anc_pr, 1] ==

tensao_linha and n_circuitos==1 :
574   conj_anc_pr_aut = conj_anc_pr.iloc[linha_anc_pr, 2] * conj_anc_pr.iloc[linha_anc_pr, id_regiao+4]
575   
576   if conj_anc_pr.iloc[linha_anc_pr, 0] == 'Aço Autoportante Convencional' and conj_anc_pr.iloc[linha_anc_pr, 1] ==

tensao_linha and n_circuitos==2:
577   conj_anc_pr_aut = conj_anc_pr.iloc[linha_anc_pr, 4] * conj_anc_pr.iloc[linha_anc_pr, id_regiao+4]
578   
579   if conj_anc_pr.iloc[linha_anc_pr, 0] == 'Aço Estaiada Convencional' and conj_anc_pr.iloc[linha_anc_pr, 1] == tensao_linha

and n_circuitos==1 :
580   conj_anc_pr_est = conj_anc_pr.iloc[linha_anc_pr, 3] * conj_anc_pr.iloc[linha_anc_pr, id_regiao+4]
581   
582   if conj_anc_pr.iloc[linha_anc_pr, 0] == 'Aço Estaiada Convencional' and conj_anc_pr.iloc[linha_anc_pr, 1] == tensao_linha

and n_circuitos==2:
583   conj_anc_pr_est = conj_anc_pr.iloc[linha_anc_pr, 4] * conj_anc_pr.iloc[linha_anc_pr, id_regiao+4]
584   
585   conj_anc_pr_total = (conj_anc_pr_aut + conj_anc_pr_est)*ext_linha
586   
587   #Amortecedores dos condutores
588   
589   espac_aut = 0
590   espac_est = 0
591   
592   for linha_amort_cond, row in amort_cond.iterrows():
593   if amort_cond.iloc[linha_amort_cond, 0] == 'Aço Autoportante Convencional' and amort_cond.iloc[linha_amort_cond, 1] ==

500 and amort_cond.iloc[linha_amort_cond, 2] == n_subcondutor and n_circuitos==1:
594   amort_susp_cond_aut = amort_cond.iloc[linha_amort_cond, 3]
595   
596   if n_subcondutor ==1:
597   espac_aut=0
598   elif n_subcondutor >1:



599   for i in range (64, 74):
600   if amort_cond.iloc[i, 1] == 230 or amort_cond.iloc[i, 1] == 500 and amort_cond.iloc[i, 3] == n_subcondutor:
601   espac_aut = amort_cond.iloc[i, id_regiao+2]
602   
603   if amort_cond.iloc[linha_amort_cond, 0] == 'Aço Autoportante Convencional' and amort_cond.iloc[linha_amort_cond, 1] ==

500 and amort_cond.iloc[linha_amort_cond, 2] == n_subcondutor and n_circuitos==2:
604   amort_susp_cond_aut = amort_cond.iloc[linha_amort_cond, 3]
605   
606   if n_subcondutor ==1:
607   espac_aut=0
608   elif n_subcondutor >1:
609   for i in range (64, 74):
610   if amort_cond.iloc[i, 1] == 230 or amort_cond.iloc[i, 1] == 500 and amort_cond.iloc[i, 3] == n_subcondutor:
611   espac_aut = amort_cond.iloc[i, id_regiao+2]
612   
613   if amort_cond.iloc[linha_amort_cond, 0] == 'Aço Estaiada Convencional' and amort_cond.iloc[linha_amort_cond, 1] == 500

and amort_cond.iloc[linha_amort_cond, 2] == n_subcondutor and n_circuitos==1:
614   amort_susp_cond_est = amort_cond.iloc[linha_amort_cond, 3]
615   
616   if n_subcondutor ==1:
617   espac_est=0
618   elif n_subcondutor >1:
619   for i in range (64, 74):
620   if amort_cond.iloc[i, 1] == 230 or amort_cond.iloc[i, 1] == 500 and amort_cond.iloc[i, 2] == n_subcondutor:
621   espac_est = amort_cond.iloc[i, id_regiao+2]
622   
623   if amort_cond.iloc[linha_amort_cond, 0] == 'Aço Estaiada Convencional' and amort_cond.iloc[linha_amort_cond, 1] == 500

and amort_cond.iloc[linha_amort_cond, 2] == n_subcondutor and n_circuitos==2:
624   amort_susp_cond_est = amort_cond.iloc[linha_amort_cond, 3]
625   
626   if n_subcondutor ==1:
627   espac_est = 0
628   elif n_subcondutor >1:
629   for i in range (64, 74):
630   if amort_cond.iloc[i, 1] == 230 or amort_cond.iloc[i, 1] == 500 and amort_cond.iloc[i, 2] == n_subcondutor:
631   espac_est = amort_cond.iloc[i, id_regiao+2]
632   
633   if amort_cond.iloc[linha_amort_cond, 11] == secao and amort_cond.iloc[linha_amort_cond, 14] == codigo_cond and

amort_cond.iloc[linha_amort_cond, 15] == formacao:
634   valor_amort_cond = amort_cond.iloc[linha_amort_cond, + id_regiao + 15] *

(amort_susp_cond_aut+amort_susp_cond_est)*ext_linha
635   
636   espac = (espac_aut + espac_est) * ext_linha
637   
638   #amortecimento do para-raios
639   for linha_amort_pr, row in amort_pr.iterrows():
640   if amort_pr.iloc[linha_amort_pr, 0] == 'Aço Autoportante Convencional' and amort_pr.iloc[linha_amort_pr, 1] ==

tensao_linha and n_circuitos==1 :
641   amort_susp_pr_aut = amort_pr.iloc[linha_amort_pr, 2] * amort_pr.iloc[8, id_regiao + 6]
642   



643   
644   if amort_pr.iloc[linha_amort_pr, 0] == 'Aço Autoportante Convencional' and amort_pr.iloc[linha_amort_pr, 1] ==

tensao_linha and n_circuitos==2 :
645   amort_susp_pr_aut = amort_pr.iloc[linha_amort_pr, 4] * amort_pr.iloc[8, id_regiao + 6]
646   
647   
648   if amort_pr.iloc[linha_amort_pr, 0] == 'Aço Estaiada Convencional' and amort_pr.iloc[linha_amort_pr, 1] == tensao_linha

and n_circuitos==1:
649   amort_susp_pr_est = amort_pr.iloc[linha_amort_pr, 2] * amort_pr.iloc[8, id_regiao + 6]
650   
651   
652   if amort_pr.iloc[linha_amort_pr, 0] == 'Aço Estaiada Convencional' and amort_pr.iloc[linha_amort_pr, 1] == tensao_linha

and n_circuitos==2:
653   amort_susp_pr_est = amort_pr.iloc[linha_amort_pr, 4] * amort_pr.iloc[8, id_regiao + 6]
654   
655   
656   amort_pr_total = (amort_susp_pr_aut + amort_susp_pr_est) * ext_linha
657   
658   
659   aterramento = itens_diversos.iloc[4, id_regiao] * ext_linha
660   
661   acessos = itens_diversos.iloc[6, id_regiao] * ext_linha
662   
663   topografia = itens_diversos.iloc[7, id_regiao] * ext_linha
664   
665   sondagem = itens_diversos.iloc[8, id_regiao] * ext_linha
666   
667   
668   # Criando o excel com a saída:
669   
670   arquivo_saida = 'Orçamento LT'
671   
672   
673   custos = pd.DataFrame({
674   'Versão': ['ANEEL','Alternativa'],
675   'Terreno e servidão (R$)': [round (valor_terreno_regiao,2),round (valor_terreno_regiao_alternativa,2)],
676   'Limpeza de faixa (R$)': [round (limpeza,2),round (limpeza_anternativa,2)],
677   'Escavação (R$)': [round (esc,2),'-'],
678   'Concretagem (R$)': [round (concretagem_total,2),'-'],
679   'Estruturas em aço (R$)': [custo_estrutura, round (custo_estrutura_alternativa,2)],
680   'Estaiamento (R$)': [round (estaiamento,2),round (estaiamento_alternativa,2)],
681   'Hastes tirantes (R$)': [round (hastes_estai_aquisicao,2), round (hastes_estai_aquisicao_alternativa,2)],
682   'Cabo Condutor (R$)': [round (valor_cond,2), round (valor_cond_alternativa,2)],
683   'Cabo Para-Raios Convencional (R$)': [round (valor_pr,2), round (valor_pr_alternativa,2)],
684   'OPGW (R$)': [round (valor_opgw,2),'-'],
685   'Isoladores (R$)': [round (isololares_total,2), round (isololares_total_alternativa,2)],
686   'Suspensão do condutor (R$)': [round (conj_sus_total,2),'-'],
687   'Ancoragem do condutor (R$)': [round (conj_anc_total,2),'-'],
688   'Jumper do condutor (R$)': [round (conj_jump_total,2),'-'],
689   'Amortecimento dos condutores (R$)': [round (valor_amort_cond,2),'-'],



690   'Espaçadores dos condutores (R$)': [round (espac,2),'-'],
691   'Suspensão do Pra-Raios (R$)': [round (conj_sus_pr_total,2),'-'],
692   'Ancoragem do Para-Raios (R$)': [round (conj_anc_pr_total,2),'-'],
693   'Amortecimento do Para-Raios (R$)': [round (amort_pr_total,2),'-'],
694   'Aterramento (R$)': [round (aterramento,2),'-'],
695   'Acessos (R$)': [round (acessos,2),'-'],
696   'Topografia (R$)': [round (topografia,2),'-'],
697   'Sondagem (R$)': [round (sondagem,2),'-'],
698   })
699   
700   
701   #
702   informacao = pd.DataFrame({
703   'Vesão': ['ANEEL','Alternativa'],
704   'Corrente admissível por cabo (A)': ['-',round (i_admissivel_subcondutor,2)],
705   'Corrente admissível total (A)': ['-',round (i_admissivel,2)],
706   'SIL da linha (MW)': ['-',round(sil,2)],
707   'R0 (Ω/km)': ['-',r_0],
708   'X0 (Ω/km))': ['-', x_0],
709   'Y0 (μs/km))': ['-',r_0],
710   'R1 (Ω/km)': ['-',r_1],
711   'X1 (Ω/km))': ['-', x_1],
712   'Y1 (μs/km))': ['-',r_1],
713   'Perda por Corona em tempo bom (kW/km/ fase)': ['-',round (pot_ecr_tbom,2)],
714   'Perda por Corona em tempo chuvoso (kW/km/ fase)': ['-',round (pot_ecr_truim, 2)],
715   'Comprimento do Vão (m)': ['-',round (vao_medio,2)],
716   'Altura total média das estaiadas (m)': ['-',round (h_total_estaiada,2)],
717   'Altura total média das autoportante (m)': ['-',round (h_total_autoportante,2)],
718   'Quantidade de isoladores das estaiadas por km': [round (isololares_estai_km,2),round (isololares_estai_km_alternativa,0)],
719   'Quantidade de isoladores das autoportantes por km': [round (isololares_auto_km,2),

round(isololares_auto_km_alternativa,0)],
720   'Configuração da cadeia de isoladores': [config_cadeia,config_cadeia],
721   'Peso total do condutor (ton)': [round (p_total_condut,2), round (p_total_condut_alternativa,2)],
722   'Peso total do Para-Raios (ton)': [round (p_total_pr, 2), round (p_total_pr_alternativa,2)],
723   'Peso total do OPGW (ton)': ['-',round (p_total_ogw_alternativa,2)],
724   'Flecha do condutor (m)': ['-',round (flecha_cond,2)],
725   'Flecha do Para-raios (m)': ['-',round (flecha_pr,2)],
726   'Flecha do OPGW (m)': ['-', round (flecha_opgw, 2)],
727   'Largura da faixa de servidão (m)': [round (l_faixa,2),round (l_faixa_alternativa,2)],
728   })
729   #
730   excel_novo = pd.ExcelWriter (arquivo_saida + '.xlsx')
731   custos.to_excel(excel_novo, sheet_name='Valores', index = False)
732   informacao.to_excel(excel_novo, sheet_name='Informaçoes da LT', index = False)
733   excel_novo.close ()
734   
735   
736   input("Pressione ENTER para continuar")
737   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 2 – Exemplo de lista de construção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1F 06/09/2019 REVISADAS FASES DE ATERRAMENTO HFA WMD RJD
1E 30/03/2019 HFA WMD RJD
1E 30/03/2019 HFA WMD RJD
1D 18/01/2019 CONFORME COMENTÁRIOS NAS TABELAS DE LANÇAMENTO HFA WMD RJD

1C 10/10/2018 REVISADO CONFORME RELOCAÇÕES EM CAMPO HFA WMD RJD

1B 09/04/2018 REVISADO CONFORME GRD-RJ-0110/18 HFA WMD RJD

1A 16/03/2018 HFA WMD RJD

00 05/12/2017 APROVADO CONFORME GRD-RJ 0261/17 HFA WMD RJD

0A 20/09/2017 ENVIO PARA APROVAÇÃO HFA WMD RJD
Rev. Data

Descrição
Elaborado Verificado Aprovado

PROJETISTA

ELABORADO VERIFICADO

LT 230kV LAJEADO – PALMAS C1 E C2
PROJETO EXECUTIVO

LISTA DE CONSTRUÇÃO
APROVADO DATA

20/09/2017

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA: Nº: FL. REV.

01 1F



OPGW 16,75 mm3/8" EHSCAA DOTTEREL OPGW 14,1 mmCAL 1120 SELENIUM

A

BC

D



OPGW 16,75 mm3/8" EHSCAA DOTTEREL OPGW 14,1 mmCAL 1120 SELENIUM

A

BC

D



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 3 – Silhuetas das torres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 4 - Mapa pluvial e temperatura média no Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 5 - Balancins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 6 – Exemplo de Preenchimento da planilha “Parâmetros LT.xlsx” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 














