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RESUMO 

 

O uso de postes de concreto em linhas de transmissão de energia elétrica apresenta vantagens com 

relação ao uso de torres metálicas, tais como: fundações mais econômicas; maior rapidez na 

montagem; menor área de implantação; maior durabilidade frente às intempéries; maior resistência 

ao fogo; menor necessidade de manutenção e melhor aspecto visual. Porém, sua utilização se iniciou 

no país apenas a partir da década de 50 e a literatura sobre o assunto ainda é escassa. 

No presente trabalho é analisado o comportamento estrutural de postes de concreto armado do tipo 

singelos monolíticos utilizados como estrutura de suspensão em um trecho reto de uma linha de 

transmissão de alta tensão com suportes de mesma altura. Trata-se de uma estrutura intermediária de 

uma linha de transmissão. 

No cálculo estrutural foram levadas em conta as recomendações das normas técnicas brasileiras 

ABNT NBR 5422 – Projeto de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica; ABNT NBR 6123 – 

Forças devidas ao vento em edificações; e ABNT NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto.  

Os postes de concreto armado, objeto desta pesquisa, têm 23,00 metros de altura e diferentes 

geometrias: seção circular vazada, seção quadrangular vazada e seção duplo “T”. Os resultados 

obtidos nestes casos, tais como: esforços, taxas de armadura e peso das estruturas foram comparados, 

a fim de se evidenciar as principais vantagens e desvantagens de cada formato de poste. Com isto, foi 

possível constatarem-se diferenças, por exemplo, nos coeficientes de arrasto e na demanda dos 

materiais aço e concreto. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A queda de uma estrutura numa linha de transmissão causa prejuízos para as concessionárias 

de energia e interrupção do fornecimento de energia à população. 

O uso de postes de concreto em linhas de transmissão apresenta vantagens com relação ao uso 

de torres metálicas, tais como: fundações mais econômicas; maior rapidez na montagem; menor 

necessidade de área para instalação; maior durabilidade frente às intempéries; maior resistência ao 

fogo (queimadas); menor necessidade de manutenção; melhor aspecto visual; etc.. 

Contudo a utilização de estruturas em concreto armado em linhas de transmissão é recente, 

tendo se iniciado no país apenas a partir da década de 50 e a literatura sobre o assunto ainda é 

escassa. 

Os postes de concreto armado são elementos estruturais lineares, usualmente modelados como 

viga em balanço, nos quais o esforço de flexão é preponderante. 

As solicitações estruturais são provenientes de ações estáticas, como o peso próprio, ações 

dinâmicas, como o vento e ações propagadas entre elementos, devido aos cabos de energia. 

As seções mais comuns dos postes são: duplo “T”, retangular vazada e circular vazada, com 

diâmetros externos variando entre 30 cm e 100 cm. 

São geralmente utilizados para alturas entre 14 e 28 metros, podendo chegar até 50 metros. 

Para comprimentos acima de 24 metros ou em caso de dificuldade de transporte ou de acesso à obra, 

os postes podem ser fornecidos em dois ou mais elementos separados a serem conectados no local 

por meio de flanges, encaixe macho-fêmea ou concretagem “in loco”. 

Para análise deste tipo de estrutura, devem ser observadas as normas técnicas ABNT NBR 

5422:1985 - Projeto de linhas aéreas de transmissão de energia elétrica; ABNT NBR 6123:1988 – 

Forças devidas ao vento em edificações; e ABNT NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de 

concreto. 

Este trabalho tem como objetivo investigar o comportamento estrutural de postes de concreto 

armado utilizados em linhas de transmissão de energia elétrica, estabelecer um comparativo entre 

postes de diferentes seções, destacando as vantagens e desvantagens de cada um, e identificar os 

parâmetros de maior influencia nos casos estudados. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. Metodologia 

 

As análises numéricas neste estudo correspondem a um trecho reto de uma linha de 

transmissão de alta tensão com suportes de mesma altura e comprimento de vão equivalente de 100 

[m]. O elemento analisado é um poste de concreto armado do tipo singelo monolítico utilizado como 

estrutura de suspensão de uma linha de transmissão de 138 [kV] de circuito duplo com seis cabos 

condutores de fase e dois cabos de para-raios. Trata-se de uma estrutura autoportante intermediária de 

uma linha convencional. 

Os modelos estudados diferem entre si no formato adotado. Fixou-se a altura para permitir o 

comparativo entre eles. Dessa forma, os postes analisados se dividem em: seção circular vazada; 

seção quadrangular vazada e seção duplo “T”. 
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Figura 1 – Aparência de uma estrutura típica de uma linha de transmissão de energia 

Fonte: U.S.NRC NUREG-1437, Vol. 1, Fig. 4.1 (1996) 

 

As dimensões dos postes são apresentadas a seguir: 

 Comprimento nominal: L=23[m]; 

 Dimensões da seção circular vazada: diâmetro igual a 0,54 [m] e espessura do 

concreto igual a 0,08 [m]; 

 Dimensões da seção quadrangular vazada: largura igual a 0,54 [m] e espessura do 

concreto igual a 0,08 [m]; 

 Dimensões da seção duplo “T”: largura igual a 0,54 [m], altura igual a 0,74 [m] e 

espessura do concreto igual a 0,08 [m]. 

 

As estruturas em estudo são constituídas de concreto armado C35, com uma armadura de 

barras de aço CA-50 e CA-60. 

Para as cruzetas optou-se pelo modelo simples de concreto armado com 3,50 [m] de 

comprimento, referência COELCE DAR-44. Segue abaixo, na Figura 2, o desenho desta cruzeta. 
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Figura 2 – Cruzeta de concreto armado com 350 [mm] de comprimento  

Fonte: COELCE (2006) 

 

Os cabos condutores são do tipo CAA (cabo de alumínio com alma de aço), com 

nomenclatura Rail e apresentam massa linear de 1605,80 [kg/km]. 

Os cabos para-raios são cordoalhas de aço de 7 fios duplamente galvanizada, nomenclatura 

EHS (extra alta resistência) e apresentam massa linear de 406,pp [kg/km]. 

Como condição de ação de agentes externos estabeleceu-se a incidência de vento 

perpendicular aos cabos (pior situação) com distribuição uniforme ao longo de todo o vão, mas não 

foram consideradas variações térmicas (∆T=0). 

Para a determinação da pressão dinâmica do vento foram feitas as seguintes premissas: 

 Velocidade básica do vento V0=40[m/s] - Valor obtido do mapa de isopletas da 

ABNT 6123:1988 na região do Estado do Paraná; 

 Fator topográfico S1=1,00 – Terreno plano; 

 Fator de rugosidade do terreno, de dimensões da edificação e de sua altura sobre o 

terreno S2=1,04 – Terreno categoria I e edificação classe B, valor obtido na Tabela 2 

da ABNT 6123:1988; 

 Fator estatístico S3=0,95 – Edificação com baixo teor de ocupação, valor obtido na 

Tabela 3 da ABNT 6123:1988. 

 

Tomando por base os casos acima descritos foi feita a aplicação prática dos métodos de 

cálculo prescritos pela norma ABNT NBR 6118:2014, com intuito de determinar a armadura 

necessária para cada caso. 
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2.1. Resultados e Análise 

 

Os valores encontrados dos parâmetros analisados para os postes de diferentes seções seguem 

no Quadro 1. 

 

Parâmetro Unidade Circular Vazada Quadrangular Vazada Duplo “T” 

Coeficiente de Arrasto - 0,75 2,00 1,95 

Força do Vento kN 7,79 20,78 20,26 

Força Cortante kN 21,21 27,77 27,51 

Momento Fletor kN∙m 426,32 558,18 552,95 

Armadura Longitudinal cm² 32,65 44,76 28,82 

Armadura Transversal cm² 6,93 6,93 6,93 

Peso de Aço kg 1401,40 2168,64 1341,4 

Volume de Concreto m³ 2,67 3,39 3,05 

Taxa de Armadura Kg/m³ 524,87 639,72 439,80 

Peso da Estrutura ton 6,81 8,64 7,76 

Quadro 1 – Resultados obtidos dos parâmetros analisados para as diferentes seções 
Fonte: Autoria própria. 

 

Pela confrontação dos coeficientes de arrasto, evidencia-se a seção circular com o menor 

valor deste parâmetro, representando menos da metade dos valores obtidos para as demais seções. 

Isso é coerente, pois é devido ao fato da seção circular possuir melhor eficiência aerodinâmica. 

Como neste estudo a única variável foi o tipo de seção do poste, sendo mantidas todas as 

outras condições, os esforços determinados para cada caso foram influenciados basicamente pelas 

características físicas das seções, sendo regidos principalmente pelo coeficiente de arrasto. 

O poste com seção quadrangular vazada acusou os esforços mais elevados. Em segundo lugar, 

não muito distante, ficou a seção duplo “T”. Já a seção circular aponta os esforços mais baixos, 

justamente, por sofrer menor influência da ação do vento. 

O poste com seção duplo “T”, que recebe bastante ação do vento, necessitou de menor 

armadura longitudinal que os outros postes analisados. Isto é devido ao fato da seção duplo “T” 

possuir maior momento de inércia em relação às outras. 

No quesito de armadura longitudinal o poste de seção quadrangular vazada exigiu a maior 

área de aço, mas para os postes de seção circular vazada e de seção duplo “T” a área de aço ficou 

próxima. O poste de seção quadrangular vazada se sobressai no quantitativo de aço, superando os 

demais casos em mais de 50%. 

Com relação ao consumo de concreto o poste de seção circular vazada tem o menor volume 

desse material e o poste de seção quadrangular vazada o maior. 

Quanto à taxa de armadura, o poste de seção duplo “T” apresentou o menor valor, seguido do 

poste de seção circular vazada, e por fim do poste de seção quadrangular vazada. 

Os pesos estimados dos postes são dados importantes para as etapas de transporte e içamento 

da estrutura, sendo o poste de seção circular vazada o mais leve e o poste de seção quadrangular 

vazada o mais pesado. 
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3. CONCLUSÃO 

 

Pela confrontação dos coeficientes de arrasto, evidencia-se a seção circular com o menor 

valor para esse parâmetro. Isso é coerente, pois é devido ao fato da seção circular ter melhor 

eficiência aerodinâmica. Consequentemente, a seção circular aponta os esforços mais baixos, 

justamente por sofrer menor influencia da ação do vento. 

O poste com seção duplo “T” necessita de menor área de armadura longitudinal que os demais 

postes analisados, pelo fato da seção duplo “T” possuir maior momento de inércia em relação às 

outras. 

Verificou-se o mesmo valor de armadura transversal para os postes com diferentes seções. 

Esta uniformidade ocorreu porque os postes em estudo possuem boa resistência ao cisalhamento, 

necessitando apenas da armadura mínima, que é determinada em função das resistências do aço e do 

concreto, que em todos os casos são os mesmos. 

No modelo proposto o poste de seção duplo “T” apresentou a menor taxa de armadura, 

seguido do poste de seção circular vazada, e por fim do poste de seção quadrangular vazada. 
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