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Resumo 
O Brasil possui grande extensão territorial e necessita que suas linhas de transmissão de 
energia cruzem diferentes partes do país. Embora essas linhas passem quase sempre por 
regiões rurais, algumas vezes existe a necessidade de sua instalação em áreas urbanas. Neste 
último caso, as torres de transmissão ainda seguem os projetos tradicionais, com estrutura 
treliçada, poluindo visualmente a paisagem, conflitando com o entorno e, ainda, gerando 
desvalorização dos locais onde estão instaladas. Uma alternativa algumas vezes empregada é a 
utilização de linhas de transmissão subterrâneas, mas sua implantação é extremamente 
dispendiosa. Com o intuito de apresentar uma nova solução para essa questão, que tende a 
agravar-se com o desenvolvimento do país, este trabalho propõe a concepção de um projeto 
diferenciado de torre, cuja estrutura, ao contrário das tradicionais, será constituída por perfis 
tubulares circulares de aço, que permitirá maior flexibilidade na forma e possibilitará à torre 
amenizar os impactos causados por ela. 
 

Palavras-chave: Torres de transmissão; Projeto; Espaço urbano. 

 
TOWER TRANSMISSION: NEW DESIGN AND THE CHALLENGES OF THE INCLUSION IN THE 

URBAN CONTEXT  
 
Abstract 
Brazil has a large territorial extension and requires that its power transmission lines cross 
different parts of the country. Although these lines most times pass only through rural regions, 
sometimes they need to cross in urban areas. In the latter case, the transmission towers still 
follow traditional designs, with lattice structure, polluting visually the landscape, conflicting 
with the surroundings and also generating devaluation of places where they are installed. An 
alternative which is employed sometimes is the use of underground transmission lines, but 
their deployment is much costlier. In order to present a new solution to this issue, which tends 
to get worse with the development of the country, this paper proposes to create a distinctive 
design of Tower, whose structure, unlikely the traditional, shall consist of circular tubular steel 
profiles, which will allow greater flexibility to its shape, mitigating the impacts it causes to the 
environment. 
Keywords: Tower transmission; Project; Urban Space. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
A ideia de propor um projeto específico para as torres de transmissão urbana surgiu com o 
intuito de amenizar o impacto visual nos locais por onde as linhas de transmissão precisam 
passar, evitando uma série de inconvenientes, inclusive conflitos com residentes da vizinhança 
e do entorno imediato. Deve-se destacar que muitos países desenvolvidos já investem nessa 
ideia, tentando melhorar a relação dos equipamentos da Linha de Transmissão (LT) com o 
meio ambiente urbano. 
Essa nova proposta de modelo de torre para inserção no contexto urbano, visa a também 
evitar, sempre que possível, o emprego da LT subterrânea, intervenção a qual é extremamente 
dispendiosa, tornando-se assim viáveis novos projetos que visem diminuir os custos dessa 
intervenção. Além de a torre atender sua função em uma linha de transmissão de energia, 
tem-se como proposito também torna-la uma estrutura diferenciada, visualmente atraente 
aos olhos da população e promover uma relação mais harmônica com o entorno imediato.  
 
1.2 Objetivos 
 
O estudo para a criação da torre tem como objetivo principal a transformação da imagem de 
repulsão e de medo que as torres de transmissão de energia causam nas pessoas, por uma 
sensação visualmente mais confortável, gerando inclusive uma maior contextualidade das 
torres no meio ambiente urbano em especifico. Amenizar os impactos socioeconômicos 
causados pela transmissão de energia no Brasil, propondo a utilização de perfis tubulares 
circulares de aço e um design desenvolvido de forma estratégica para ocupar as áreas urbanas, 
são pontos importantes do projeto. 
 
1.3 Justificativa  

O estudo de custos que envolvem um novo projeto é um parâmetro primordial para 
fundamentar uma boa proposta. Assim para se ter uma base sobre os gastos que uma 
concessionaria de energia tem com a criação de uma LT de 138kV, voltagem usada com mais 
frequência em meios urbanos, foi feito um levantamento com dados de custo aproximados 
fornecidos pela CEMIG (Concessionária de Energia Elétrica de Minas Gerais). 

 A linha de transmissão aérea tem um valor aproximado de R$ 250.000,00/km, onde o 
custo das torres representa de 15 a 25% do custo total da linha. Sendo assim, tomando o 
percentual médio de 20%, chega-se a um custo de torre de R$50.000,00/km.  O custo com 
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fundações representa de 10 a 20% do custo total da linha. Com a média de 15%, obtém-se 
R$37.500,00/km. 

 



 

A linha de transmissão subterrânea tem um custo bastante superior, atingindo R$ 
5.000.000,00/km. O valor total desse tipo de intervenção chega a ser 20 vezes mais caro que a 
implantação das linhas de transmissão aéreas, fazendo com que o projeto de uma nova torre 
se justifique.

 

Outro informativo

 

de custos comparativos entre LT aérea em relação a

 

subterrânea, está 
presente

 

na Tabela 1, que mostra a variação dos valores de acordo com a tensão da linha, 
demonstrando que a intervenção aérea é mais econômica.

 

Tabela 1:

 

Custos LT aérea x LT subterrânea. (LOPES [1], 2013).

 

                

 
 

É justamente através desse diferencial de custo que o projeto visa trabalhar, tendo em vista 
que uma nova torre de forma não usual terá um custo mais elevado que os projetos 
padronizados, mas que seu valor total

 

seja viável financeiramente para que possa substituir 
um método pelo outro nas áreas urbanas.
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A TORRE DE TRANSMISSÃO

 

2.1

 

Generalidades

  

No geral as torres de transmissão de energia são estruturas cujas funções são fazer a 
sustentação mecânica dos cabos condutores e para-raios e de transmitir todos os esforços 
mecânicos à fundação, tornando assim possível a ligação aérea entre as centrais de 
distribuição de energia.

 

O design das torres segue na maioria dos casos uma forma padronizada, composta por uma 
estrutura treliçada de aço. Principalmente por questão de economia as estruturas são 
padronizadas em Famílias de Torres, que são compostas por subestruturas iguais ou similares 
como mostra a Figura 1.

 
 

• Custo de 5 a 10 vezes mais elevado

 
Faixa de Tensão:

 

De 110 a 219 kV

 

• Custo de 9 a 16 vezes mais elevado.

 
Faixa de Tensão:

 

De 220 a 362 kV

 

• Custo de 15 a 25 vezes mais elevado.

 
Faixa de Tensão:

 

De 363 a 764 kV
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Figura 1: Configurações de torres para 1 e 2 circuitos (GONTIJO

 

[2], 1994).

 

2.2

 

Faixa de Passagem

 

Ao longo das linhas de transmissão existem áreas denominadas

 

de faixa de segurança ou de 
passagem, as quais são tidas como locais que apresentam restrições e possuem algumas 
limitações para a finalidade de uso e ocupação, conforme estabelece a ABNT NBR 5422:1985 
[3]. Em alguns casos as concessionárias de energia optam por valores acima do estipulado pela 
norma, para trabalharem acima da margem de segurança.

 

A delimitação da faixa é para garantir o desempenho da transmissão e a segurança das 
instalações e

 

de terceiros.  A princípio essa área pode variar de acordo com a classe de tensão 
da instalação e do próprio balanço e abaixamento dos cabos. Essa faixa também facilita a visita 
para inspeção, manutenção e reparos das linhas por técnicos das concessionárias.

 

As empresas apresentam uma preocupação redobrada quando existe a necessidade da 
passagem da linha pelos centros urbanos, local de maior densidade populacional e com 
inúmeros desafios urbanos e sociais que precisam de solução.

 
 

2.3

 

O Meio Ambiente Urbano e a Linha

 

A criação de novas linhas em áreas urbanas, principalmente as mais adensadas, é uma tarefa 
difícil, uma vez que as áreas disponíveis, principalmente nos grandes centros, são escassas, e 
as poucas disponíveis possuem preços elevados. Lembrando-se que, essas poucas áreas ainda 
precisam atender aos requisitos mínimos para serem destinadas as instalações da linha de 
transmissão e distribuição de energia.

 

Com a falta de espaço não somente para abrigar as linhas, mas também para acompanhar o 
crescimento das cidades, muitas áreas restritas para a passagem das linhas acabam sendo 
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ocupadas de forma irregular.

 

Essas situações ocorrem muitas vezes devido ao crescimento 
acelerado das cidades, à falta de planejamento adequado

 

e de uma estratégia mais eficaz para 
coibir tais situações de risco. As concessionárias contam com o auxilio da Prefeitura e do 
Ministério Público para fazer a desocupação da faixa, mas é um processo longo e demorado. A 
faixa é inadequada para ocupação, porque nela há uma zona de influência eletromagnética da 
linha, fazendo com que segundo ABNT-NBR 5422:1985 [3] não possa haver uma interação 
permanente.

 

Em muitos casos, linhas que outrora se localizavam em áreas afastadas, hoje fazem parte do 
cenário de muitos bairros e estão sujeitas a diversas situações do cotidiano, como mostra a

 

Figura 2. Trata-se de situações que envolvem até a própria prefeitura, que utiliza a base da 
torre para promover obras públicas, e ambulantes, que usam a torre para expor suas 
mercadorias.

 
 

 

Figura 2: Cidade Industrial

 

-

 

Contagem/Minas Gerais.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

  

3.1

 

Projetos pelo Mundo

 

A proposta de desenvolver um novo projeto para as torres de transmissão de energia no Brasil 
visa não apenas à melhoria estética, mas tornar sua relação com a paisagem mais agradável, 
agregar valor ao ambiente, tornar uma referência e ser uma estrutura que possa ser 
contemplada e admirada pelas pessoas.

 

Para mostrar que esse tipo de proposta é possível, o escritório parisiense HugDuttonAssociés 
(HDA), foi o vencedor do concurso realizado em 2009 pela empresa Terna, que estava em 
busca de novas ideias para o formato das torres das LT’s de energia. O projeto foi implantado 
na Itália e batizado de “Dancing with Nature”, como mostra a Figura 3.
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Figura 3:

 

Projeto Dancing with Nature. Fonte:

 

http://www.dezeen.com

 

Esse projeto teve seu conceito baseado nos traços de uma árvore, que deram origem a uma 
forma simples, flexível e leve, sem perder o caráter moderno e diferenciado.

 

Inúmeras competições como essa, para a criação de novos projetos de torres, foram e estão 
sendo realizadas em diferentes países. Por exemplo, em 2011 o Reino Unido fez uma 
competição nacional para eleger um novo projeto de torre, tendo como campeã a estrutura 
proposta pela empresa dinamarquesa de engenharia Bystrup, que criou uma torre em formato 
de “T”, de design simples, mas sofisticado, como mostra a Figura 4. Esse projeto foi criado para 
substituir as antigas torres padronizadas que foram implantadas durante a década de 20 na 
Europa. Na Figura 5, foram feitas duas maquetes, onde se evidencia a diferença da torre 
convencional para a torre vencedora do concurso.

 
 

 

Figura 4:

 

Projeto T-Pylon. Fonte:

 

http://eandt.theiet.org
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Figura 5: As antigas torres que foram implantadas durante os anos de 1920 e o Projeto T-Pylon.

 

Fonte: 

http://eandt.theiet.org.

 

Esses concursos e competições mostram que existe a necessidade de que haja modificações 
graduais na paisagem e no ambiente em geral, à medida que evoluem as necessidades do 
homem e da própria cidade. Servem também para acabar com o paradigma de que a criação 
de um novo projeto não possa vir a servir para amenizar os impactos das LT’s de energia em 
relação ao meio e à população, e ao mesmo tempo exercer as atividades às quais são

 

destinadas.

 
 

3.2

 

A Concepção do Projeto

 

A ideia é efetuar um estudo apropriado da concepção de forma, de modo a se chegar a um 
formato de torre que carregue a essência brasileira e que, consequentemente, se identifique 
com as diversas regiões do Brasil.

 

Pensando nisso, e buscando um símbolo que fosse capaz de unir todas as diferenças

 

existentes 
no nosso país em um só objeto, nada melhor do que partir de um ponto em comum entre 
todos os estados brasileiros. Esse, portanto é a bandeira do Brasil, Figura 6, que representa a 
nação e que pode ser trabalhado ao longo do processo de criação da torre.

 
 

 

Figura 6:

 

Bandeira do Brasil e suas formas geométricas.

 

 

http://eandt.theiet.org/
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No desenvolvimento do projeto, tentou-se utilizar o mínimo possível de traços, o que 
consequentemente na proposta final diminuirá o número de perfis utilizados, mas que seja em 
quantidade suficiente para chegarmos a uma forma expressiva. Esse conceito, parte do 
princípio de dar mais clareza ou ate mesmo legibilidade a estrutura final. Tentando amenizar 
ao máximo os impactos que essas estruturas causam no ambiente.

 

Para a elaboração deste artigo uma proposta inicial foi concebida, fugindo da padronização das 
formas treliçadas e de forma mais sutil tentando suavizar sua relação com as pessoas e com o 
meio ambiente urbano, como se vê na Figura 7. Nessa proposta todos os perfis utilizados são 
tubulares circulares de aço.

 

 

Figura 7: Novo design para as torres de transmissão.
 

Para tanto a definição do modelo priorizou não somente a otimização da parte elétrica, o que 
ocorre atualmente no Brasil, mas também pensou em formas e

 
meios de amenizar as 

limitações e restrições que são impostas aos espaços ocupados pelas LT’s aéreas. Focou-se na 
transformação e ou adequação dessas áreas de tal maneira que se consiga criar uma função 
social além da qual ela se destina, melhorando assim a conexão

 
com o meio urbano e visando 

a possibilidade da sua interação com a população dentro de limites aceitáveis.
 

 

3.3
 
A Escolha do Material

 

Pensando não só nos custos, mas na parte estética da torre,
 
que é o foco principal, a

 
estrutura 

de aço é ideal para atender todas as solicitações da proposta. Outro fator importante é a 
redução dos impactos gerados por esse material no ambiente e o fato dele proporcionar 
menor tempo de execução da obra. A durabilidade do aço, desempenho e maleabilidade 
também o tornam apto para esse tipo de projeto. 

 

Para a confecção da torre serão utilizados os perfis tubulares circulares laminados da Vallourec 
Tubos do Brasil. Esses perfis, tendo em vista suas propriedades mecânicas, que conseguem 
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atender
 
as necessidades do projeto, tornando a estrutura mais leve e acima de tudo consegue 

gerar
 
um visual mais agradável. 
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METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

 
 

O conceito idealizado é o de propor uma mudança na visão de mercado, que gere
 

uma 
melhoria da qualidade dos espaços urbanos por onde passam as LT’s. Esse seria um grande 
avanço na área de transmissão no Brasil, uma conquista para sociedade e um ganho para o 
ambiente. 

 

No caso em estudo, mostra-se que o objeto, ou seja, a torre de transmissão de energia, pode 
abrigar mais do que simplesmente a função a qual se destina, trazendo o homem para 
participar dela, de forma coerente com o programa principal e suas limitações.

 

O processo de dimensionamento da torre seguirá as
 
normas especificas tanto para o cálculo de 

estruturas metálicas (4) quanto para o da LT [(3) e (5)]. O projeto tentará mostrar que mesmo 
com restrições a estrutura final pode ser elegante, bonita e integrar sem agressividade a 
paisagem urbana, como mostra a Figura 8.

 
 

 

Figura 8: Inserção do novo modelo da torre de transmissão no contexto urbano.
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RESULTADOS E CONTINUIDADE

 
 

A união do crescimento das cidades e o aumento da demanda energética fazem com que, 
muitas vezes, haja uma disputa entre a população e

 
as linhas de transmissão

 
de energia por 

espaço nas áreas urbanas. Outra situação recorrente é a de que o projeto das torres instaladas 
no ambiente urbano em muitos casos é o mesmo empregado em ambientes rurais, causando a 
desvalorização dos locais por onde passam.

 

O Brasil enfrenta muitos problemas sociais, como, a questão habitacional,
 
e também a falta de 

espaço nas grandes cidades. Isso faz com que os parâmetros utilizados hoje em nosso país, que 
possuem grandes restrições e limitações

 
para as faixas de passagem da LT, possam ser 

repensados levando em conta esses problemas e tentando prever melhorias não somente na 
parte elétrica da LT, mas também para os espaços a elas destinados. 

 

Por fim os empreendimentos não podem estar acima das questões sociais, mas sempre buscar 
formas e meios de beneficiar todas as partes envolvidas. O desenvolvimento de estudos e de 
novas soluções para as torres de transmissão de energia para áreas urbanas se enquadra nesse 
contexto, tentando propor alternativas aos desafios urbanos e sociais que exigem soluções. 
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