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Resumo – Este trabalho avalia o comportamento das torres
metálicas de suspensão da LT 138 kV Jupiá – Valparaíso - Três
Irmãos quando sujeitas à ruptura de cabo, e sua estabilidade na
ocorrência de carga de vento lateral. Estuda-se, também, a
influência do tombamento de uma torre da linha nas torres
adjacentes. Os resultados do modelo estrutural são comparados
com resultados obtidos em ensaio de campo. A correlação obtida
valida o modelo estrutural proposto.
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determinação de esforços estáticos equivalentes para as cargas
dinâmicas consideradas, possibilitando a definição de
hipóteses de cargas mais corretas para que as torres não se
danifiquem ou caiam durante eventos de ruptura dos cabos ou
de quedas de torres em cascata por meio de análise
simplificadas.
Este trabalho é originário do projeto de pesquisa e
desenvolvimento “Utilização de Cálculos Dinâmicos para
Otimização de Projetos de Torres de Linhas de Transmissão”,
código ANEEL 0068-007/2006, ciclo 2005/2006, executado
pelas entidades CEMEF Engenharia, FUNCAMP, CTEEP.

I. INTRODUÇÃO
Geralmente a queda de uma torre de alta tensão resulta na
queda em cascata das demais torres: a torre ao cair derruba
suas vizinhas que, por sua vez, puxam e derrubam suas
vizinhas, e assim por diante.
No país, a queda de uma torre de alta tensão deve-se,
sobretudo, a ventos extraordinários que assolam parte da linha.
Ao longo das últimas décadas, o desmatamento na região das
linhas de transmissão eliminou por completo a proteção
natural da vegetação à passagem de ventos. Isso acarretou nos
últimos anos num aumento da ocorrência de quedas. Durante a
queda, os cabos de energia da linha podem se desprender dos
isoladores, sobrecarregando ainda mais a torre.
O custo de uma queda em cascata é oneroso: além das
perdas materiais envolvidas, o evento fragiliza sobremaneira a
operação do sistema elétrico.
O projeto usual de torres faz-se por meio de análise linear
estática, levando-se em conta os carregamentos: da ruptura de
cabos condutores e de cabos pára-raios, de ventos sob diversas
direções (transversal, angular e longitudinal), hipótese de
construção e montagem e hipótese de lançamento de um lado
(para torres de ancoragem).
A análise teórica é realizada com o método dos elementos
finitos, através da análise estática não-linear, para simulação
da condição sem vento (efeitos da gravidade e da tração inicial
dos cabos), reproduzindo-se a catenária existente. Em seguida,
é efetuada análise modal, determinando-se modos e
freqüências naturais de vibração do conjunto, para posterior
aplicação das cargas dinâmicas. As cargas dinâmicas a simular
envolvem a ruptura de um cabo, onde se aplica a carga
dinâmica decorrente desse evento, além da hipótese de
puxamento das torres, ou seja, considerando-se a ruína de uma
das torres e seu efeito nas adjacentes.
Uma vez efetuada a completa validação de resultados
teóricos vs. experimentais, tem-se com objetivo adicional a

II. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
São executadas três análises: ruptura de cabo, estabilidade
estrutural e puxamento.

Objetivo
O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados de
esforços estáticos equivalentes para as cargas dinâmicas
consideradas, possibilitando a definição de hipóteses de cargas
mais corretas para que as torres não se danifiquem ou caiam
durante eventos de ruptura dos cabos ou de quedas de torres
em cascata, comparando-se os resultados obtidos
experimentalmente.

Descrição
A estrutura analisada é uma torre metálica treliçada,
composta de cantoneiras, conforme desenhos fornecidos pela
CTEEP. Os elementos de contraventamento são afixados entre
si por apenas uma ligação aparafusada.
A análise estrutural é efetuada através do método dos
elementos finitos com o programa COSMOS. O sistema de
eixos considerado tem y na direção vertical da torre.
Para a consideração de ruptura de cabo é efetuada análise
estática linear inicial e posteriormente análise dinâmica de
resposta considerando-se o choque decorrente da ruptura de
um cabo (resposta no tempo).
Desta forma, o modelo apresenta sete cabos com sua
rigidez axial média.

tensões na torre. O fator de carga para a ocorrência de
instabilidade da estrutura é obtido.
Para a análise de puxamento avalia-se a estabilidade do
equilíbrio das torres de suspensão supondo que a torre
intermediária tenha ido à ruína causada por vento de norma.
Nenhum carregamento de vento, seja nos cabos ou nas torres,
é aplicado para se determinar a influência do tombamento de
uma única torre nas adjacentes.
A estabilidade das torres adjacentes é verificada através
de análise estática não-linear geométrica. Simula-se a ruína da
torre intermediária aplicando-se deslocamentos nos nós que a
conectam aos cabos. Verificam-se os deslocamentos e as
tensões nas torres adjacentes induzidos por esses
deslocamentos. É utilizada análise estática não-linear com o
método da força como algoritmo de solução. Assim sendo, não
é possível analisar o comportamento pós-flambagem da
estrutura. Esta análise é efetuada no domínio do tempo.
Aplica-se a imposição de deslocamentos representando a ruína
de uma das torres.
Figura 1. Modelo de elementos finitos (modelo de vigas).

No caso de avaliação da estabilidade do equilíbrio da torre
devido à ocorrência de um carregamento de vento lateral de
norma. A carga de vento que atua na torre é simulada por meio
de forças distribuídas ao longo dos elementos, enquanto a
carga de vento que atua nos cabos adjacentes é simulada por
meio de forças concentradas aplicadas nos pontos de
sustentação dos cabos.

Figura 3. Linha de transmissão.

Condições de Contorno
Para a análise de puxamento as extremidades dos
montantes na base são restritas através de engastes. São ainda
considerados apoios axiais nas extremidades das molas que
representam os cabos.
Considerando a estabilidade as condições de contorno
utilizadas são engastes nas extremidades inferiores da torre
No caso da análise de puxamento a ligação da base das
torres é do tipo engaste. São impostos também deslocamentos
de translação aplicados nos nós de conexão da torre
intermediária com os cabos da torre.
As principais características do material (aço A-36)
empregado são descritas abaixo.
Figura 2. Vento atuante na torre e nos cabos.

A estabilidade da torre é verificada por uma análise
estática não-linear geométrica para dois modelos constitutivos
distintos: o primeiro considera linearidade física (modelo
constitutivo linear), o segundo leva em conta a não linearidade
física (modelo constitutivo não-linear com encruamento
cinemático).
Adota-se o método da corda como algoritmo de solução
não-linear, o que nos possibilita acessar o comportamento pósflambagem da estrutura. São verificados deslocamentos e

Modelo constitutivo linear:
E = 205 GPa
ν = 0,3
ρ = 7800 kg/m3
σy = 245 MPa
σadm = 245 x 0,6 x 4/3 = 196 MPa (cargas eventuais segundo a
AISC).
σadm = 245 x 0,6 = 147 MPa (cargas convencionais segundo a
AISC).

Modelo constitutivo não linear – encruamento cinemático:
E = 205 GPa
ν = 0,3
Etan = 205 MPa
σy = 250 MPa
εult = 7,5 %
Os dados do cabo utilizado nos cálculos são obtidos na
tabela de características físicas usado nas LTs do sistema
CESP (fornecido pela CTEEP) [3].
Características do cabo Oriole:
A = 210,26 mm²
Ø = 0,01883 m
Massa por metro = 0,78428 kg/m
E = 8000 kgf/mm² = 78,48 GPa
Carga de ruptura = 77086 N

k1 =

EA 78,48e9 × 210,26e −6
=
= 50773 N / m
l
325

k med =

(k1 + k2 ) (38374 + 50773)
=
= 44573,5 N / m
2
2

Massa do Modelo
Massa da estrutura = 2371 kg
Massa dos cabos
Tabela I. Tabela de massa do cabo

Os cálculos e dados apresentados a seguir foram
utilizados na análise de ruptura de cabo.
Cálculo da massa dos cabos:
Trecho: Torres 33 a 34, 34 a 35
Distâncias: 430 m e 325 m
Ma = 430/2 * 0,78428 kg/m = 1681,62 kg
Mb = 325/2 * 0,78428 kg/m = 127,44 kg
Σmassa = 269,06 kg por cabo
Cálculo da constante K do cabo:
F = 18% da carga de ruptura
F = 18% (77086 N)
F = 13875,5 N

Equipamento

Qtd

Massa (kg)

Total (kg)

Cabo Oriole

7

269,03

1883,21

Massa total = Massa da estrutura + Massa dos cabos
= 2371 kg + 1883,21 kg
= 4254,21 kg

Carregamentos
LC1: Peso próprio (incluindo-se massa dos cabos) + carga de
ruptura (estática).
LC2: Peso próprio (incluindo-se massa dos cabos).
LC51: Carga de ruptura aplicada dinamicamente - tempo de
aplicação considerado 0,08s.
LC52: Carga de ruptura aplicada dinamicamente + peso
próprio (incluindo-se massa dos cabos) = LC51 + LC2.

Distância 430 m

 EA 
F =
x
 l 
78,78e9 × 210,26e −6
13875 =
x
430
x = 0,36m

(

)

(indicativo para verificação dos efeitos de deslocamento)

k1 =

EA 78,48e9 × 210,26e −6
=
= 38374 N / m
l
430

Distância 325 m

Figura 4. Gráfico de entrada (curva de excitação – LC52): tempo 0,08s.

 EA 
F =
x
 L 
78,78e9 × 210,26e −6
13875 =
x
325
x = 0,27 m

(

)

(indicativo para verificação dos efeitos de deslocamento)

Para a análise experimental é definida a seqüência de
medição das pernas que serão medidas e também os pontos a
serem medidos ordenados por estágios conforme as figuras a
seguir.

Fator de amplificação δu considerando-se deslocamentos na
ponta do braço com cabo rompido:
δu = 84,4 mm / 56,7 mm = 1,49
Fator de amplificação δσ considerando-se tensões:
δσ = 85,7 MPa / 48,0 MPa = 1,79

Figura 5. Seqüência de medição das pernas da torre.

Figura 7. Tensões (Von Mises) – LC52.

Figura 6. Seqüência de medição dos estágios da torre.
Figura 8. Configuração deformada – LC52.

Resultados
Os principais resultados estão listados abaixo. Os valores
de tensões citados são obtidos no cálculo através do critério de
Von Mises.
Análise de ruptura de cabo
O valor da máxima tensão obtido na análise dinâmica
ocorre no tempo 0,08s.
Os resultados da análise dinâmica (LC51) e da
combinação com o peso próprio (LC52) são mostrados a
seguir.

Figura 12. Gráfico tensão vs. tempo – perna A estágio 2.
Figura 9. Deslocamento resultante – LC52.

Figura 13. Gráfico tensão vs. tempo – perna A estágio 3.
Figura 10. Deslocamento resultante vs. tempo na análise.

Figura 11. Gráfico tensão vs. tempo – perna A estágio 1.

Figura 14. Gráfico tensão vs. tempo – perna A estágio 4.

Figura 15. Gráfico tensão vs. tempo – perna C estágio 1.

Figura 18. Gráfico tensão vs. tempo – perna A estágio 4.

Análise de estabilidade
As figuras 19 e 21 mostram a configuração deformada e a
distribuição de tensões obtidas do modelo constitutivo linear,
obtendo-se valor do fator de carga final de 3,9. A partir do
fator de carga no valor de 1,3 os valores de tensão superam o
limite de escoamento do material, o que invalida a análise
linear física a partir desse ponto.
As figuras 20 e 22 mostram a configuração deformada e a
distribuição de tensões obtidas do modelo constitutivo nãolinear. Deve ser observado que o valor do fator de carga de
ruptura é 4,0. É importante ressaltar que o início de
plastificação ocorre para o fator de carga 2,4.
Figura 16. Gráfico tensão vs. tempo – perna C estágio 2.

Figura 17. Gráfico tensão vs. tempo – Perna A estágio 3.

Figura 19. Configuração deformada: modelo constitutivo linear.

Análise de puxamento
Para se determinar a influência da queda da torre
intermediária de forma isolada simulou-se o tombamento sem
a aplicação de vento de sobrevivência no modelo. Não se
obteve convergência a partir do valor de tempo incremental
79, o que significa que a análise convergiu até uma
configuração deformada da torre intermediária equivalente a
80% de seu tombamento total. As figuras 23 e 24 mostram as
configurações deformadas obtidas. Resultados comparativos
de tensões serão obtidos posteriormente.

Figura 20. Tensões axiais: modelo constitutivo linear (detalhe).

Figura 23. Configuração deformada: torre de suspensão que antecede a
torre a ruir (torre S0).

Figura 21. Configuração deformada: modelo constitutivo não-linear.

Figura 24. Configuração deformada: torre de suspensão que sucede a
torre a ruir (torre S1).

Figura 22. Tensões axiais: região plastificada (detalhe).

Comentários
Análise de ruptura de cabo
(i) A resposta dinâmica só apresenta resultado adequado
durante a primeira movimentação do braço com cabo rompido,
pois na volta do movimento ocorre contribuição do cabo
existente não rompido neste mesmo braço, o que não é
considerado no modelo.
(ii) O amortecimento modal considerado é de 5% para todos
os modos extraídos.
(iii) A rigidez considerada para os cabos leva em conta apenas
um dos lados, pois durante o deslocamento dinâmico causado
pelo rompimento um dos lados é tracionado e o outro
apresenta redução da tração, fazendo com que ocorra apenas a
contribuição de um dos lados.
Análise de estabilidade
(iv) De acordo com a análise não-linear geométrica/ linear
física, a estrutura começa a se plastificar para ventos da ordem
de 1,3 do vento de sobrevivência.
(v) De acordo com a análise não-linear geométrica / não-linear
física, a estrutura começa a se plastificar para ventos da ordem
de 2,4 do vento de sobrevivência.
(vi) De acordo com a análise não-linear geométrica / não
linear física, a estrutura começa a ruir para ventos da ordem de
4,0 do vento de sobrevivência.

dinâmicos existentes. Ainda devem ser obtidos resultados
comparativos de análises de puxamento, e finalizada esta
etapa, novamente será possível uma determinação inicial de
cargas estáticas equivalentes. Sugere-se uma continuidade dos
trabalhos experimentais, que poderiam ser efetuados em outras
linhas de transmissão para possibilitar melhor correlação
teórica e experimental, bem como análises teóricas em outras
linhas de transmissão.
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III. CONCLUSÕES
Os resultados obtidos através de análises dinâmicas
consideradas apresentam valores teóricos satisfatórios quando
comparados aos encontrados experimentalmente (medições
em campo), validando este procedimento para o fenômeno de
ruptura de cabos, possibilitando posterior determinação inicial
de cargas estáticas equivalentes para os carregamentos
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