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Resumo 

As diversas riquezas brasileiras proporcionaram ao país um considerável 

crescimento econômico no cenário mundial. E esse crescimento é acompanhado pelo 

aumento da demanda do mercado consumidor, gerando a necessidade de si desenvolver 

novas técnicas de transmissão de energia elétrica, tornando a transmissão mais eficiente 

e mais econômica. Outro fator que gera esta necessidade é a dimensão continental do 

território brasileiro fazendo com que sejam construídas linhas de transmissão muito 

extensas.  O eletromagnetismo está diretamente relacionado com essas novas técnicas 

que estão sendo desenvolvidas. No dimensionamento e na construção de uma linha de 

transmissão, é de fundamental importância o conhecimento do campo elétrico gerado 

pela mesma, pois a distância entre condutores, altura cabo-solo e compensação 

capacitiva, são exemplos de grandezas, associadas à linha de transmissão, que 

dependem do conhecimento da natureza do campo elétrico envolvido. Baseado nisso, 

sabe-se que a toda linha de transmissão, está associado um campo elétrico. Este trabalho 

consiste no desenvolvimento de técnicas computacionais relacionadas à otimização não-

linear, com o objetivo de minimizar o campo elétrico gerado pelas linhas de transmissão 

aéreas ao nível do solo. Dentre as ferramentas desenvolvidas para aumentar a eficiência 

energética de uma linha de transmissão, está a Linha de Potência Natural Elevada – 

LPNE, que consiste no rearranjo geométrico das linhas de transmissão, buscando a 

equalização do campo elétrico superficial dos condutores para minimizar a ação do 

campo elétrico resultante na região que circunda a linha de transmissão. A Linha de 

Potência Natural Elevada é uma técnica de recapacitação não convencional. As teorias 

eletromagnéticas que são determinantes para que se desenvolva um modelo 

matemático, com o intuito de minimizar o campo elétrico gerado pelas linhas de 

transmissão são: Equações de Maxwell e Método de Elementos Finitos. Após efetuar um 

estudo aprofundado do eletromagnetismo, se torna possível reduzir os níveis dos 

gradientes de potencial ao nível do solo e na superfície dos condutores por meio de 

técnicas de otimização. O método utilizado neste trabalho será o Método de População 

Genético.  
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Abstract 

The various wealth Brazilian gave the country a considerable economic growth 

on the world stage. And this growth is accompanied by rising demand in the consumer 

market, creating the need for them to develop new techniques for transmission of 

electricity, making the transmission more efficient and more economical. Another factor 

driving this need is continental size of Brazil causing transmission lines are built very 

extensive. Electromagnetism is directly related to these new techniques being 

developed. In the design and construction of a transmission line, is of fundamental 

importance to study the electric field generated by the same, because the distance 

between conductors, high-ground cable and capacitive compensation are examples of 

quantities associated with the transmission line, which depend on knowing the nature of 

the electric field involved. Based on this, it is known that the entire transmission line, is 

associated with an electric field. This work is the development of computational 

techniques related to nonlinear optimization, with the goal of minimizing the electric 

field generated by overhead transmission lines at ground level. Among the tools 

developed to increase the energy efficiency of a transmission line is Power Line Natural 

High - LPNE, which consists of geometric rearrangement of the transmission lines, 

seeking to equalize the electric field of the conductor surface to minimize the action of 

the field Electric resulting in the area surrounding the transmission line. The Power Line 

Natural High is an unconventional technique for retraining. The electromagnetic 

theories that are crucial in order to develop a mathematical model with the aim of 

minimizing the electric field generated by transmission lines are: Maxwell's Equations 

and the Finite Element Method. After making a thorough study of electromagnetism, it 

becomes possible to reduce the levels of potential gradients at ground level and on the 

surface of conductors by means of optimization techniques. The method used in this 

work will be the Method of Population Genetic. 
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Capítulo 1 

Introdução 

O Brasil possui o quinto maior território mundial e a sua principal fonte de energia 
é provida das inúmeras hidrelétricas. Essas duas características associadas geram a 
obrigatoriedade do uso de extensas Linhas de Transmissão (LT’s) de energia ao longo do 
território brasileiro, com o fim de suprir as necessidades energéticas da nação.  

O Sistema Elétrico de Potencia (SEP) é basicamente constituído por centros de 
geração de energia elétrica e centros de consumo e sua normatização está apresentada 
em Apêndice A. O Brasil é um país emergente, com índice de desenvolvimento 
econômico muito elevado e possui a sexta maior força econômica mundial. Esta situação 
econômica brasileira faz com que os seus centros de consumo aumentem 
significativamente, isso gera a necessidade de ter uma transmissão de energia 
extremamente eficiente para suprir de forma satisfatória a demanda energética. No 
entanto, existe a dificuldade de se instalar novos corredores de energia elétrica, devido à 
inviabilidade econômica. Com isso, foram realizados inúmeros estudos com o objetivo de 
aumentar a capacidade de transmissão das linhas de transmissão já existentes. Algumas 
dessas técnicas de recapacitação das linhas de transmissão são: recondutoramento com 
aumento da seção dos condutores; aumento do limite térmico; modificação da tensão 
operativa e lançamento de mais de um condutor por fase. 

Uma das alternativas tecnológicas, para o aumento da capacidade de transmissão 
das LT’s é uma técnica denominada de Linha de Transmissão de Potencia Natural Elevada 
(LPNE). Essa técnica consiste no rearranjo ou aumento do número dos subcondutores de 
cada fase da linha de transmissão com o objetivo de equalizar o campo elétrico 
superficial entre eles. O desenvolvimento dessa tecnologia é realizado por meio da 
compreensão da variação do campo elétrico superficial em função dos parâmetros 
geométricos e físicos das LT’s. 

Nesse trabalho será simulado a recapacitação de algumas linhas de transmissão 
existentes no território brasileiro com diferentes características, utilizando a técnica 
LPNE. Para a aplicação dessa técnica, é necessário o uso de uma ferramenta 
computacional e o desenvolvimento de um programa para estabelecer o rearranjo da LT 
com o objetivo de minimizar o campo elétrico gerado pela mesma ao nível do solo. 

 
 
 
 
 



 
 

9 
 

1.1. Metodologia de Estudo 

Primeiramente, será realizado um estudo na busca de conhecer as principais 
características das linhas de transmissão e a realidade atual do sistema elétrico de 
potencia brasileiro.  

Num segundo momento, será efetuado um embasamento teórico, visando à 
elaboração de um modelo matemático para o calculo do campo elétrico superficial 
gerado pelas linhas de transmissão ao nível do solo. A teoria a ser estudada será o 
eletromagnetismo. Depois da elaboração de um modelo matemático eficiente que 
atenda os fins propostos, será implementada uma técnica de recapacitação das linhas de 
trasmissao denominada Linha de Transmissão de Potencia Natural Elevada (LPNE). 

No desenvolvimento dessa técnica de recapacitação se aplica a otimização não-
linear do sistema. Teoria que será amplamente abordada neste trabalho. Ela 
compreende vários métodos de otimização, dentre eles, o que será utilizado nesse 
trabalho é um método de população denominado genético real polarizado. 

Após o desenvolvimento deste modelo, foi necessário efetuar a validação do 
programa desenvolvido mediante a comparação dos resultados obtidos com os 
resultados da literatura referência no assunto. Validado o programa, se expandiu a 
análise realizada para a correlação entre campo elétrico superficial máximo e a 
ocorrência do Efeito Corona. 

1.2. Objetivos 

O objetivo central deste trabalho é determinar e otimizar o campo elétrico gerado 
por linhas de transmissão aéreas. Este objetivo geral pode ser subdividido nos seguintes 
objetivos específicos: 
 

 Obtenção de uma visão geral do programa atual da transmissão de energia 
elétrica no Brasil. 

 Conhecimento sucinto das principais técnicas de recapacitação atualmente 
empregadas e em especial a técnica linha de transmissão e potência natural 
elevada (LPNE). 

 Modelagem dos campos gerados por linhas de transmissão, com ênfase na inter-
relação da magnitude dos campos elétricos com os parâmetros físicos e 
geométricos envolvidos no projeto da linha de transmissão. 

 Implementação de um software para cada cálculo do campo elétrico baseado no 
método de elementos finitos. 

 Otimização dos níveis de campos elétricos produzidos pelas linhas de 
transmissão. 
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1.3. Estrutura do Trabalho 

O capítulo 2 aborda as principais caracteristicas, funções e estruturas de uma 
linha de transmissão. Nele é desenvolvido um modelo matemático para o cálculo do 
campo elétrico ao nível do solo e superficial gerado por uma linha de transmissão, além 
de ser feito uma análise do efeito corona. 

No capítulo 3 é discutido a otimização em linhas de transmissão apresentado os 
resultados obtidos em (Paganotti, 2009), onde se utiliza o software LOQO; e o método de 
otimização que será abordado nesse trabalho. 

O capítulo 4 apresenta os resultados provenientes da aplicação do método de 
otimização discutido no capitulo anterior. 

Finalmente, no capitulo 5 conclui-se o trabalho.     
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Capítulo 2 

Calculo do Campo Elétrico em Linhas de Transmissão 

2.1. Linha de Transmissão 

As linhas de transmissão, em sistemas elétricos de potência, são os componentes 
responsáveis por efetuar a ligação e o transporte de energia entre os centros de geração 
e os centros de consumo. Elas podem ser definidas como circuitos elétricos que 
estabelecem a conexão entre diferentes tipos de subestações. Geralmente, elas são 
instaladas próximas aos centros de geração como demonstrado no diagrama unifilar da 
Figura 2.1. 

 

 
Figura 2.1: Diagrama unifilar simplificado do sistema de geração e transmissão. 

As bases num sistema elétrico são os geradores e os consumidores de energia. Na 
maioria dos sistemas elétricos brasileiros, as bases geradoras de energia estão distantes 
das bases consumidoras, por causa disso se faz necessário o uso de linhas de transmissão 
para efetuar a ligação entre essas bases. Com o intuito de evitar grandes perdas de 
energia durante a trajetória, a mesma é transportada em tensões elevadas. Para se obter 
essa elevada tensão, são utilizadas subestações elevadoras que ficam próximas da base 
geradora de energia (usina). Para que essa energia possa ser consumida, são utilizadas 
subestações abaixadoras que ficam próximas dos centros de consumo e possuem a 
função de abaixar a tensão para que a energia seja transportada pelas linhas de 
distribuição. O sistema elétrico engloba todas as partes por onde passa a energia 
elétrica, compreendendo numa visão geral a geração, a transmissão e as bases 
consumidoras.  

Existem linhas que possuem grandes comprimentos. Neste caso se faz necessário 
a aplicação da compensação de linhas. Para linhas que possuem comprimento acima de 
400 km utilizam-se equipamentos de compensação, tais como reatores em paralelo e 
capacitores em série para aumentar a capacidade das linhas. O nível de tensão das linhas 
de transmissão varia de acordo com a potência a ser transportada. No entanto, existem 
normas que estabelecem os níveis de tensão que podem ser aplicados. No Brasil, alguns 
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níveis de tensão foram estabelecidos, são eles: 138 kV, 230 kV, 345 kV, 440 kV, 500 kV e 
750 kV. A Figura 2.2 ilustra de forma simplificada o sistema elétrico e alguns dos seus 
principais componentes. 

 

 
Figura 2.2: Sistema simplificado da didtribuição de energia elétrica. 

Nos sistemas elétricos é possível encontrar diferentes tipos de linhas de 
transmissão, por isso é necessário alguns critérios para classificá-las. Esses critérios são: 
nível de tensão, tipo de circuito, tipo de corrente transportada e forma de instalação. 

O nível de tensão de uma linha de transmissão pode ser alta tensão (AT) que 
opera entre 36 kV e 230 kV, extra alta tensão (EAT) que opera entre 230 kV e 765 kV e 
ultra alta tensão (UAT) que opera acima de 765 kV. O tipo de circuito pode ser circuito 
simples, em que a linha de transmissão leva apenas um grupo de fases como ilustrado na 
Figura 2.3(a) ou circuito duplo, em que a linha de transmissão leva dois grupos de fases 
como ilustrado na Figura 2.3(b). A corrente transportada pela linha de transmissão pode 
ser alternada ou contínua. Por fim, a forma de instalação é classificada em linhas aéreas, 
linhas subterrâneas e linhas submarinas. 
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Figura 2.3: (a)Linha de transmissão de circuito simples, (b)Linha de transmissão de circuito duplo. 

Abaixo são listados os principais elementos que constituem as linhas de 
transmissão e suas funções: 
 

 Cabos condutores: São os elementos ativos das linhas que possuem a função de 
transportar uma potência compatível com as suas características. Eles devem 
apresentar alta condutibilidade elétrica, alta resistência a oxidação, boa 
resistência mecânica, baixo peso especifico e baixo custo. 

 Aterramento: Os cabos que efetuam o aterramento são de cobre ou aço 
cobreado. Ele possui a função de descarregar para a terra tensões excedentes. 

 Fundações: São as bases para estrutura que sustenta os cabos condutores. O tipo 
de fundação adotado depende das características do solo. 

 Isoladores: Eles têm a função de fixar os cabos condutores nas estruturas de 
sustentação. Normalmente, a instalação dos isoladores é feita em conjunto dando 
a origem a um elemento denominado cadeia de isoladores.  

 Pára-raios: O material dos pára-raios utilizados em linhas de transmissão é óxido 
de zinco. Esses pára-raios são sem centelhadores e possuem a função de evitar 
que as descargas elétricas provenientes dos raios causem arcos elétricos entre os 
cabos e a estrutura de sustentação. 

 Esferas de sinalização: São feitas de resina polimérica reforçada com fibra de 
vidro e possuem a função de sinalizar a existência dos cabos condutores com a 
finalidade de evitar acidentes. 

 Estruturas de sustentação: São estruturas que servem de suporte para cabos 
condutores e pára-raios. 

 
As linhas de transmissão são compostas por cabos condutores de material 

metálico e são sustentadas por uma estrutura de concreto, madeira ou metal. O material 
utilizado para a estrutura de sustentação depende da geometria espacial de onde a linha 
é instalada e do nível de tensão adotado pelo sistema elétrico de potência. A maioria 
dessas estruturas de sustentação é metálica, geralmente de aço galvanizado, que 
possuem a função de sustentar os cabos das linhas de transmissão. Essas estruturas são 
classificadas em autoportantes e estaiadas. Naquelas os cabos condutores são 
sustentadas pela própria estrutura da torre e nestas os cabos condutores são 
sustentados por cabos tensionados ligados no solo.  A escolha do tipo de material e da 
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bitola dos cabos metálicos atende a necessidade do sistema elétrico de potência, ou seja, 
esta escolha está de acordo com o nível de tensão adotado, a mínima potência a ser 
transmitida e os fatores relacionados às perdas energéticas.  

Cada elemento que constitui as linhas de transmissão é dimensionado de forma a 
atender aos critérios estabelecidos pelo sistema elétrico de potência brasileiro, mas em 
muitos casos, devido a diversos fatores como crescimento urbano, é necessário aplicar 
técnicas para aumentar a capacidade de transmissão dessas linhas. O campo elétrico 
gerado pelas linhas de transmissão pode ser considerado como energia dissipada no 
espaço. Esse fenômeno diminui a capacidade de transmissão das linhas. Portanto, uma 
tecnologia está sendo desenvolvida para minimizar o campo elétrico gerado pelas linhas 
de transmissão. Ela é denominada por Linha de Transmissão de Potência Natural Elevada 
(LPNE), mas para empregá-la é necessário desenvolver um modelo matemático para o 
cálculo do campo elétrico em linha de transmissão. Esse modelo será apresentado na 
próxima seção.        

2.2. Campo Elétrico em Linha de Transmissão 

A obtenção do campo elétrico ao nível do solo e a determinação do campo 
elétrico superficial são efetuadas por meio da lei de Gauss.  Esta lei estabelece a relação 
entre o fluxo do campo elétrico que passa através de uma superfície fechada com a 
carga elétrica existente dentro do volume dessa mesma superfície. Sendo assim, 
considere um condutor cilíndrico localizado no ar com suas extremidades tendendo ao 
infinito, pois, dessa forma, não terá nenhum efeito proveniente das suas extremidades. 

Este condutor está isolado no espaço, possui densidade linear de carga igual a ρL C/m e, 
para análise assuma-se um comprimento finito L para esse condutor. A Figura 2.4 ilustra 
a idéia descrita acima. 

 
 

Figura 2.4: Condutor cilíndrico. 
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Para obter a equação que expressa a medida do campo elétrico superficial ou do 
campo elétrico ao nível do solo, pela lei de Gauss, é necessário determinar uma 
superfície Gaussiana como ilustrado na Figura 2.5. 

 

Figura 2.5: Superfície Gaussiana. 

Na figura 2.5, os vetores        ,         e        representam os vetores unitários da 

coordenada cilíndrica, o vetor      é o vetor da densidade do fluxo elétrico e o vetor      é o 
vetor diferencial de área. O vetor da densidade do fluxo elétrico e o vetor diferencial de 
área saem da superfície Gaussiana formando um ângulo perpendicular. A superfície 
Gaussiana escolhida faz com que tenha uma simetria no eixo z do condutor, com isso as 
componentes do campo elétrico nesta direção é anulada. Portanto, resta componente 
do campo elétrico apenas na direção ρ. 

Sabe-se que o vetor diferencial de área é definido como sendo: 
 

            (2.1) 

 
Então pela lei de Gauss tem-se que: 

 

         
 

            

 

   (2.2) 

 
Na equação acima Q é a quantidade de carga elétrica dentro da superfície 

Gaussiana e      e ρ são constante, pois as variáveis de integração são d  e dz. Com isso, 
efetuando o calculo da integral nos intervalos 0 ≤   ≤ 2  e 0 ≤ z ≤ L, chega-se na equação 
do campo elétrico: 
 

     
  

     
        (2.3) 
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Na equação acima ρL equivale a densidade da carga elétrica dentro da superfície 
Gaussiana,  0 representa a permissividade no vácuo e ρ equivale a distância entre o 
ponto de observação e o ponto onde está situada a fonte do campo elétrico.  

Em linhas de transmissão trifásicas o campo elétrico é considerado uma grandeza 
fasorial, ou seja, o campo elétrico possui componentes vetoriais que variam em função 
do tempo num espaço tridimensional, como mostrado pela equação abaixo: 

 

                             (2.4) 

 
Onde as componentes senoidais no tempo equivalem a: 
 

                                         (2.5) 

 

                                         (2.6) 

 

                                         (2.7) 

2.3. Carga Elétrica da Linha de Transmissão   

A determinação da carga elétrica nos condutores de um sistema elétrico de 
potência que envolve linhas de transmissão se dá por meio dos fasores de tensão e dos 
coeficientes potenciais de Maxwell. A carga elétrica, os fasores de tensão e os 
coeficientes potenciais de Maxwell podem ser relacionados como descrito abaixo [3]: 
 

 
   
   
   

   
         
         
         

   

   
   
   

   (2.8) 

 

     
 

    
  
   

   
   (2.9) 

 

      (2.10) 

 
Os coeficientes potenciais de Maxwell são determinados pela relação entre a 

distância entre cada condutor e a sua imagem (Hkm) e o raio do condutor (Dkm) quando K 
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= m. No entanto, quando k ≠ m, Dkm representa a distância entre os condutores, e Hkm é 
a distância entre cada condutor e a sua imagem. Baseado nas equações mostradas acima 
e por meio de algebrismo matricial pode-se afirmar que a carga elétrica nos condutores é 
dada por: 

 

               (2.11) 

 
Por meio de toda teoria eletromagnética apresentada nesse item, visando 

determinação da natureza e da magnitude do campo elétrico em linhas de transmissão, 
se tornou possível elaborar uma metodologia para o cálculo do campo elétrico ao nível 
do solo e superficial, determinar o campo elétrico crítico e verificar o efeito corona nas 
linhas de transmissão. 

2.4. Metodologia para o Cálculo do Campo Elétrico ao Nível do Solo  

O campo elétrico ao nível do solo é calculado considerando o efeito que toda 
faixa da linha de transmissão causa a 1 m do solo. Na prática a linha de transmissão não 
está isolada no espaço, por isso deve-se considerar o efeito que o solo causa na 
determinação do campo elétrico. Este efeito é inserido através da aplicação do método 
das imagens. O solo se comporta como se fosse um condutor elétrico perfeito (CEP), por 
isso pode-se afirmar que ele possui resistividade nula ou condutividade infinita. Esta 
característica do solo faz com que o campo elétrico seja nulo em seu interior e que sua 
superfície seja equipotencial. 

O método de imagens, teoria aplicada para determinação do campo elétrico ao 
nível do solo, é desenvolvido baseado na condição de fronteira entre dois meios e a 
relação do campo elétrico existente em cada um deles. O campo elétrico num ponto 
qualquer do espaço a um metro do solo é determinado considerando o efeito oriundo da 
fonte do campo (carga real) e o efeito proveniente da reflexão do campo elétrico na 
superfície do solo (carga imagem). A carga real e a carga imagem possuem sinais 
opostos. A Figura 2.6 ilustra a aplicação deste método considerando um condutor 
próximo ao nível do solo. 

 

 
Figura 2.6: Método das imagens. 
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Para efetuar o cálculo do campo elétrico ao nível do solo, além de aplicar o 
método das imagens, é necessário transformar as coordenadas cilíndricas da equação 
(2.3) em coordenadas cartesianas. Essa transformação é apresentada a seguir: 
 

                        (2.12) 

 

         
             

                
 

             

                
 (2.13) 

 

              
        

  (2.14) 

 

         
             

                
 

             

                
 (2.15) 

 
O ρreal é a distância entre a carga real e um ponto genérico P,         é o vetor 

unitário que parte da carga real em direção do ponto genérico P, ρimag é a distância entre 
a carga imagem e um ponto genérico P,         é o vetor unitário que parte da carga 

imagem em direção do ponto genérico P. Aplica-se as equações (2.12, 2.13, 2.14, 2.15) 
na equação (2.3) e obtêm-se: 
 

     
  
    

 
                           

               
 
                           

               
  (2.16) 

 
Nas linhas de transmissão estudadas neste trabalho também é considerado um 

condutor por fase, dessa forma é necessário aplicar o principio da superposição para que 
cada condutor expresse a sua contribuição no cálculo do campo elétrico num 
determinado ponto genérico P a 1 m do solo. Para aplicar este principio o meio onde 
estão inseridas as fontes do campo elétrico (linhas de transmissão) deve ser isotrópico, 
linear e homogêneo. A figura 2.7 ilustra um sistema de potência elétrico trifásico com 
um condutor por fase e a aplicação do método das imagens. As cargas elétricas são 
consideradas filamentos localizados no centro de cada condutor. 
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Figura 2.7: Sistema físico trifásico real equivalente. 

O campo elétrico considerando a contribuição de cada condutor apresentado na 
Figura 2.7 é dado por: 
 

       
   
    

 
                             

                 
 
                             

                 
 

 

   

 

   

 (2.17) 

 
Sendo c a quantidade de condutores presente no sistema elétrico de potência e P 

o número de pontos de observação considerados, no caso desse trabalho estes pontos 
estão situados a 1 m do solo. 

2.5. Metodologia para o Cálculo do Campo Elétrico Superficial  

O método utilizado para o cálculo do campo elétrico superficial é o método das 
imagens sucessivas por apresentar resultados mais próximos da realidade. Esse método 
pode ser aplicado no caso estudado neste trabalho pelo motivo de se tratar de um 
sistema elétrico de potência com condutores cilíndricos, paralelos entre si e de raios 
finitos, além de se tratar de uma linha de transmissão com níveis de tensão conhecidos. 

A aplicação do método de imagens sucessivas neste trabalho consiste em 
considerar a distribuição real de carga na superfície dos condutores como sendo uma 
série de cargas lineares que são paralelas ao plano do solo. Além disso, o campo é 
calculado considerando o sistema de cargas imagens. Dessa forma tem-se a seguinte 
expressão para o cálculo do campo superficial: 

     
 

    
 

  
     

 

   

    (2.18) 
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O número total de cargas imagens do sistema é representado pela variável m, o 

raio e a carga elétrica de cada uma dessas cargas equivalem a ri e a Qi respectivamente. 

2.6. Campo Elétrico Crítico e Efeito Corona na Linha de Transmissão  

Este trabalho consiste num problema real de minimização do campo elétrico em 
sistemas elétricos de potência, dessa forma deve-se considerar sua aplicação em 
atmosfera padrão de 20°C e pressão barométrica de 760 mmHg. Nessas condições 
ambientais o gradiente crítico disruptivo do ar atmosférico equivale a 30,5 kV/cm. 
Baseado neste gradiente o campo elétrico crítico é dado pela seguinte equação empírica: 
 

                 
     

  
  (2.19) 

 

                 
     

  
  (2.20) 

Sendo r o raio do condutor em centímetros. 
O efeito corona consiste na liberação de energia das linhas de transmissão 

quando o campo elétrico superficial dessas linhas excede o campo elétrico crítico 
disruptivo do ar. Essa energia é liberada por meio de calor, energia acústica, luz e 
radiações eletromagnéticas. Ele deve ser evitado, pois representa perda de energia e por 
fim prejuízo para a concessionária de energia. Além de trazer prejuízos a concessionária, 
o efeito corona resulta na propagação de campos eletromagnéticos que interferem na 
rádio recepção nas faixas de freqüência das transmissões em modulação AM. Esse efeito 
também pode ocorrer nas ferragens e nos isoladores causando interferência nas faixas 
de freqüência em FM, TV e gerando ruídos audíveis. 

Para que o efeito corona venha ser minimizado é necessário fazer com que o 
campo elétrico superficial das linhas de transmissão seja inferior ao campo elétrico 
crítico disruptivo do ar, dessa forma a linha de transmissão terá um comportamento 
satisfatório minimizando qualquer tipo de perda energética. 

 

            (2.21) 
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Capítulo 3 

Otimização em Linhas de Transmissão 

3.1. Abordagem do Sistema de Otimização  

 

O projeto de otimização consiste na minimização de uma determinada grandeza 
com o intuito de melhorar o desempenho de algum sistema. Um problema de otimização 
pode ser expresso da seguinte forma: Considere      o vetor de parâmetros do 
projeto e           a função objetivo do projeto que deve ser minimizada. Então: 
 

                (3.1) 

 
A metodologia utilizada para a otimização deve ser capaz de encontrar uma 

solução ótima para    de forma a minimizar a função objetivo     . Além de minimizar a 
função objetivo, a solução ótima na maioria dos casos na engenharia deve atender 
algumas restrições do projeto. Essas restrições são definidas em    e são expressas por: 
 

                   (3.2) 

 

                   (3.3) 

Sendo       uma restrição de desigualdade e       uma restrição de igualdade. 
Na maioria dos projetos de engenharia, onde se envolve problemas de otimização, o que 
prevalece são as restrições de desigualdade. 

A otimização consiste em minimizar o campo elétrico gerado ao nível do solo por 
uma linha de transmissão. O método de otimização, proposto nesse trabalho, para 
minimizar esse campo é um método de população denominado genético real polarizado. 
Antes de desenvolver-lo, será considerado os resultados (em Paganotti, 2009), em que 
foi utilizado o sofware LOQO para executar a otimização.  

Em qualquer problema de otimização, para aplicar os métodos considerados 
acima, é necessário determinar a função objetivo e as restrições de igualdade e/ou 
desigualdade. As duas próximas seções realizam essas abordagens. 
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3.2. Determinação da Função Objetivo  

No processo de otimização a função objetivo é a função que se deseja minimizar. 
A Figura 3.1 ilustra o sistema físico a ser otimizado. 
 

 
Figura 3.1: Sistema físico a ser otimizado. 

 
Na seção 2.4 do capítulo 2, foi abordada a metodologia para o cálculo do campo 

elétrico ao nível do solo. Baseado nessa metodologia, a expressão capaz de determinar a 
função objetivo do sistema elétrico de potência ilustrado na Figura 3.1 é dada por: 
 

               (3.4) 

 

 

       
      

   

 
    

       

       
         

  
       

       
         

   
 

  

 

   
      

   

 
    

       

       
         

 
 

       

       
         

 
  

 

  

  

   
      

   

 
    

       

       
         

  
       

       
         

   
 

  

 

   
      

   

 
    

       

       
         

  
       

       
         

   
 

 

(3.5) 

Com isso o processo de otimização consiste em minimizar: 
 

                         (3.6) 
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3.3. Restrições Adotadas no Processo de Otimização  
 

Em (Paganotti, 2009) foi otimizado a distribuição dos condutores para minimizar o 
campo elétrico resultante num determinado ponto do espaço devido a presença de uma 
linha de transmissão real. Dessa forma, a nova configuração para a otimização deve 
utilizar as mesmas estruturas da linha já existente. As restrições estão relacionadas às 
limitações físicas do sistema, que permitem promover apenas pequenas alterações dos 
posicionamentos dos condutores. Esse conceito está relacionado com a recapacitação do 
sistema. As restrições são: 

 

      → distância mínima entre fases distintas (dada pelos condutores extremos 
de cada fase, Figura 3.2). 

      → distância mínima entre condutores de uma mesma fase (para garantir 
que não haja sobreposição de condutores, Figura 3.2). 

 Limites laterais → as fases laterais extremas são tomadas como limites 
horizontais (para garantir a proteção do sistema feita pelos cabos pára-raios). 

 Limites verticais → são considerados variações máximas de 1 metro acima e 1 
metro abaixo das posições verticais dos condutores. 

 

 
Figura 3.2: Esquema que mostra as restrições. 

 
As expressões que determinam      e      para este caso com dois 

subcondutores por fase são mostradas abaixo: 
 

    
    

       
    

        
 

 (3.7) 

 

    
    

       
    

        
 

 (3.8) 
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 (3.9) 

 

    
    

  
 
    

    
  

 
     

 
 (3.10) 

 

    
    

  
 
    

    
  

 
     

 
 (3.11) 

 

    
    

  
 
    

    
  

 
     

  (3.12) 

 
Com isso no processo de otimização as restrições são escritas na forma 

apresentada abaixo:  
 

               
    

       
    

        
    (3.13) 

 

               
    

       
    

        
    (3.14) 

 

               
    

       
    

        
    (3.15) 

 

                     
    

  
 
    

    
  

 
     

    (3.16) 

 

                     
    

  
 
    

    
  

 
     

    (3.17) 

 

                     
    

  
 
    

    
  

 
     

    (3.18) 

3.4. Resultados Utilizando Software LOQO 

Para a minimização do campo elétrico ao nível do solo produzido por linhas de 
transmissão em (Paganotti, 2009) foi considerado a tecnologia LPNE (Linha de 
Transmissão de Potência Natural Elevada) e um software denominado LOQO em 
linguagem AMPL. Nas seções a seguir serão apresentados estudos sobre a linguagem 
AMPL, o software LOQO e desenvolvido o projeto de otimização. 
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O AMPL (Mathematical Programming Language) é uma linguagem de 
programação matemática que possui sintaxe similar a notação algébrica. Essa linguagem 
é indicada para projetos de otimização que são implementados por um software capaz 
de retornar uma solução ótima, por meio dos parâmetros de otimização como entrada. 
No caso desse trabalho, a otimização das linhas de transmissão, considerando as 
restrições de desigualdade citadas anteriormente, foi realizada através do software 
LOQO, e a ferramenta computacional utilizada para enviar os parâmetros de otimização 
para esse software foi a linguagem AMPL. 

Não foi alvo de estudo o princípio de funcionamento utilizado pelo software 
LOQO para efetuar a otimização de algum sistema. No entanto, pretende-se entender 
como se aplica esse software e interpretar os impactos que seus valores de saídas 
causam no sistema a ser otimizado. A aplicação do software LOQO na minimização do 
campo elétrico ao nível do solo se mostrou eficaz, pelo motivo do sistema convergir 
sendo ele composto por fontes de campo elétrico (condutores) e pontos distantes a 
essas fontes. 

 

A linha de transmissão que foi considerada neste trabalho possui as seguintes 
características: 

Tabela 3.1: Características elétricas e geométricas da linha de transmissão.  

Linha de transmissão de Janúba-Salinas 

Tensão de operação 138 kV 

Comprimento 136,74 km 

N° de condutores por fase 1 

Raio dos condutores 0.009155 m 

Distância entre subcondutores 0 

Altura media cabo solo 14,01 m 

Fase A 14,01 m 

Fase B 15,87 m 

Fase C 12,15 m 

Altura media pára-raios solo 22,90 m 

N° de cabos pára-raios 1 

 

Para esta análise é utilizada a linha de transmissão de 138 kV da Cemig, com um 
condutor por fase e características apresentadas na Tabela 3.1, cuja configuração 
geométrica pode ser observada na Figura 3.3. 
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Figura 3.3: Configuração dos condutores da linha de transmissão 138 kV. 

 

Considerando o posicionamento dos condutores apresentado na Figura 3.3 e os 
dados fornecidos pela Tabela 3.1, a configuração do campo elétrico ao nível do solo para 
essa linha de transmissão real da Cemig é ilustrada na Figura 3.4: 

 
Figura 3.4: Comportamento do campo elétrico da linha de transmissão 138 kV. 

 

 Minimização do campo elétrico ao nível do solo com as alturas dos condutores 
fixas: 
 
Para esse primeiro processo de otimização em (Paganotti, 2009) foi considerado 

as alturas dos condutores constantes. Além disso, respeitaram-se as restrições 
estabelecidas na seção 3.4 e aplicaram-se os resultados obtidos pelo software LOQO na 
função objetivo do problema. Os parâmetros considerados nesta seção são: 
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 VFF → Nível de tensão. 
 ns → Número de condutores por fase. 
 dmf → Distância mínima entre fases. 
 xe → Limite lateral esquerdo. 
 xd → Limite lateral direito. 
 Hmin → Limite vertical mínimo. 
 Hmáx  → Limite vertical máximo. 

Estes parâmetros são apresentados na Tabela 3.2: 

Tabela 3.2: Parâmetros adotados no processo de otimização. 

VFF (kV) ns dmf (m) xe (m) xd (m) Hmin (m) Hmáx (m) 

138 1 1,2 -3 3 7 15,01 

 
As novas posições fornecidas pelo software de otimização LOQO para o condutor 

de cada fase considerando as alturas desses mesmos condutores fixas são apresentadas 
pela Tabela 2.3: 

Tabela 3.3: Configuração fornecida pelo processo de otimização. 

Interação xA (m) xB (m) xC (m) Emáx (V/m) 

Original -3 0 3 459,24 

103 -1,2725 0,0264 1,6666 273,90 

 
Na Tabela 3.3, a primeira coluna indica a quantidade de interações realizadas pelo 

software de otimização. Nas colunas centrais são apresentadas as novas posições dos 
condutores que minimizam o valor do campo elétrico. A última coluna mostra o valor 
máximo do campo elétrico para a configuração original e para a nova configuração 
fornecida pelo software LOQO. As Figuras 3.5 e 3.6 ilustram o novo posicionamento dos 
condutores da linha de transmissão, a nova configuração do campo elétrico ao longo 
dessa linha e faz uma comparação entre o sistema original e o sistema otimizado. 
 

 
Figura 3.5: Configuração otimizada dos condutores da linha de transmissão 138 kV. 
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Figura 3.6: Comportamento otimizado do campo elétrico da linha de transmissão 138 kV. 

 
 

 Minimização do campo elétrico ao nível do solo com as alturas dos condutores 
variáveis: 

 
Os parâmetros utilizados para efetuar essa otimização são os apresentados na 

Tabela 3.2. Considerando que as alturas dos condutores podem variar, os valores das 
posições dos condutores depois do processo de otimização efetuado pelo software 
LOQO são dados pela Tabela 3.4. 

 
 

Tabela 3.4: Configuração fornecida pelo processo de otimização. 

Interação xA (m) xB (m) xC (m) yA (m) yB (m) yC (m) Emáx (V/m) 

Original -3 0 3 14,0100 14,0100 14,0100 459,24 

200 -2,1836 0,1864 2,9195 14,8260 14,1960 13,9290 417,60 

 
As Figuras 3.7 e 3.8 ilustram o novo posicionamento dos cabos condutores das 

linhas de transmissão e o comportamento do campo elétrico na nova configuração 
apresentada pela tabela 3.4 respectivamente. 
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Figura 3.7: Configuração otimizada dos condutores da linha de transmissão 138 kV. 

 

 
Figura 3.8: Comportamento otimizado do campo elétrico da linha de transmissão 138 kV.  
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3.5. Método de Otimização por População 

Os métodos de otimização por direção de busca efetuam o processo de 
minimização da função com apenas uma estimativa corrente da solução e informações 
obtidas somente localmente até definir a próxima estimativa da solução. O software 
LOQO efetua seu processo de otimização através de um método por direção de busca. 
Neste trabalho será aplicado outro método denominado genético. Este é um método de 
otimização por população que trabalha com informação a respeito de mais um ponto 
(informação corrente) e informações obtidas em mais de um ponto do espaço de 
soluções que são utilizadas para definir a transição do estado corrente para o próximo 
estado da seqüência de soluções. 

Um programa geral dos métodos de população desenvolvido para o processo de 
otimização pode ser dado pela definição de um vetor Pi como sendo um conjunto de 
pontos pertencentes ao espaço do objetivo e pela definição de um vetor ф como sendo 
um vetor de variáveis aleatórias com determinada distribuição de probabilidade. O 
formato básico deste método é: 
 
k ← 1 
Pk ← Po 
enquanto (não critério de parada) 
Ak ← Avaliação (f(Pk)) 
Pk+1 ← G(Ak,  Pk,  ф k) 
k ← k+1 
fim – enquanto 
 

Neste método não utiliza nenhuma informação a respeito do gradiente da função 
objetiva. A função G define como é feita a transição de uma população para a população 
seguinte. E essa evolução, por meio de uma boa definição da função G, faz com que o 
método convirja para uma região onde está localizado o ponto ótimo da função objetiva. 

Os algoritmos genéticos utilizam mecanismos de otimização que consistem na 
idéia da mimetização da evolução natural dos seres vivos. Seu principio de 
funcionamento consiste num conjunto de tentativas e soluções com a finalidade de 
alcançar uma seqüência de gerações. Os algoritmos genéticos são basicamente definidos 
por três conceitos: 
 Um operador de cruzamento que combina as informações contidas em duas ou 

mais soluções gerando outras soluções. 
 Um operador de mutação que utiliza as informações contidas numa solução para 

gerar estocasticamente outra solução. 
 Um operador de seleção que, utilizando a avaliação da função objetivo sobre 

todos os indivíduos da população, produz réplicas de alguns desses indivíduos e 
elimina outros indivíduos, assim gerando a próxima população. 
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 Algoritmo genético binário:  
 

A codificação de cada parâmetro nesse algoritmo possui 16 bits de comprimento. 
A inicialização do algoritmo é feita por meio da geração aleatória de um número N 
(usualmente grande) de conjuntos de parâmetros dentro de uma faixa admissível. Em 
seguidas, são realizadas seqüências de operações: cruzamentos, mutações, avaliações, 
cálculo de função de ajuste, seleções e elitizações. Estas operações geram uma nova 
população com o mesmo número de indivíduos. O término do algoritmo é determinado 
por um número máximo de interações ou por uma condição pré-estabelecida. A 
realização das operações citadas acima é feita como descrito abaixo: 

 
 Cruzamentos: Inicialmente a população é dividida em duas metades. Logo em 

seguida verifica-se a possibilidade de ocorrer cruzamentos para cada par 
formado numa probabilidade de 60%. Caso ocorra o cruzamento, é verificada a 
troca ou não de cada bit dos cromossomos numa probabilidade de 50%. Se 
ocorrer a troca, os indivíduos ficam cada um com o bit correspondente do outro 
indivíduo. 

 
  Mutação: Existe uma probabilidade de 2% para cada indivíduo de ocorrer 

mutação. Caso ocorra, escolhe-se com igual probabilidade um bit do indivíduo 
para ser substituído pelo seu complemento. 

 
 Avaliação: Cada indivíduo é retornado em parâmetros reais e avaliado na 

função objetivo. 
 

 Função de ajuste: A função objetivo é injetada na função de ajuste. Existe um 
valor de função de ajuste para cada indivíduo. 

 
 Seleção: É realizada a seleção de uma determinada quantidade de indivíduos 

dentre os indivíduos existentes, sendo que cada indivíduo pode ser selecionado 
mais de uma vez. A probabilidade de um indivíduo ser selecionado é dada pelo 
seu valor de ajuste dividido pela soma dos valores de ajustes de todos os 
indivíduos. 

 
 Elitização: Caso o melhor indivíduo não seja selecionado no processo de 

seleção ele é introduzido na nova população gerada com a exclusão de outro 
indivíduo escolhido aleatoriamente. 

 

 Algoritmo genético real polarizado:  
 

Este algoritmo adota codificação real para os parâmetros de otimização e realiza 
uma operação denominada cruzamento polarizado. Esta operação consiste no 
cruzamento entre dois indivíduos gerando dois novos indivíduos, sendo que um desses 
tem maior probabilidade de se encontrar próximo ao ancestral com melhor valor de 
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função. Cada parâmetro deste algoritmo é descrito por uma variável real, sendo o 
conjunto de parâmetros armazenados num vetor no espaço   . 

O algoritmo genético inicia com a geração aleatória de um número N de vetores 
dentro da faixa admissível. Logo em seguida é realizada uma série de operações: 
cruzamento, mutação, avaliação, cálculo da função de ajuste, seleção e elitização. Assim 
será gerada uma nova população com o mesmo número de indivíduos da população 
inicial. O término do algoritmo é determinado por um número máximo de interações ou 
por uma condição pré-estabelecida. A realização das operações citadas acima é feita 
como descrito abaixo: 

 
 Cruzamento: Divide-se a população inicial em duas metades e para cada par 

formado verifica-se se vai ocorrer cruzamento ou não numa probabilidade de 
50%. Caso ocorra o cruzamento são gerados dois novos indivíduos de acordo 
com a lei descrita abaixo: 

                            (4.1) 

A variável    é o novo indivíduo gerado pelo cruzamento entre os indivíduos   

e   . Neste cruzamento uma restrição deve ser considerada: 

             (4.2) 

A função J equivale a função objetivo do problema a ser minimizada. Na 
geração do valor de α verifica-se se o cruzamento será polarizado ou não- 
polarizado. A probabilidade de o cruzamento ser polarizado é de 30%. Se o 
cruzamento não for polarizado, adota-se α com distribuição uniforme de 
probabilidade dentro do intervalo de valores possíveis para os novos indivíduos 
gerados. Se o cruzamento for polarizado adota-se para um dos indivíduos: 

               (4.3) 

As variáveis    e    são escolhidas aleatoriamente e independentemente, numa 
distribuição de probabilidade uniforme num intervalo de 0 a 100%. O outro 
indivíduo sempre será gerado sem polarização. Pode ocorrer dos indivíduos 
gerados estejam fora da faixa admissível. Caso isso ocorra, é realizada uma 
operação denominada reflexão que desloca o individuo para dentro a faixa 
admissível. 

              (4.4) 

 

              (4.5) 

A variável x é o indivíduo que viola a restrição, xL é o limite inferior, xU é o limite 
superior e xr é o indivíduo resultante da reflexão. 
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 Mutação: Cada indivíduo da população possui uma probabilidade de sofrer 
mutação igual a 2%. Caso ocorra a mutação é somada ao indivíduo um vetor δ 
cujas componentes são dadas por: 

                (4.6) 

A variável    é um número aleatório de uma distribuição gaussiana de média zero 
e variância um, e    é o vetor diferença entre os valores máximos e mínimos dos 
parâmetros. 

          (4.7) 

 Avaliação: Cada indivíduo é avaliado na função objetivo. 
 

 Função de ajuste: A função objetivo é injetada na função de ajuste e é obtido 
para cada indivíduo um valor de função de ajuste. A função de ajuste (FT) é dada 
por: 

             (4.8) 

 

           (4.9) 

 

           (4.10) 

Sendo J o vetor das avaliações da função objetivo. 
 

   
        

     
 (4.11) 

 

          
     

       
      

        

       
 (4.12) 

 

        
  

       
     

    
       

 (4.13) 

 

          (4.14) 

O valor adotado para   é igual a 1,8. 
 

 Seleção: É realizada a seleção de uma determinada quantidade de indivíduos 
dentre os indivíduos existentes, sendo que cada indivíduo pode ser selecionado 
mais de uma vez. A probabilidade de um indivíduo ser selecionado é dada pelo 
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seu valor de ajuste dividido pela soma dos valores de ajustes de todos os 
indivíduos. 
 

 Elitização: Caso o melhor indivíduo não seja selecionado no processo de seleção 
ele é introduzido na nova população gerada com a exclusão de outro indivíduo 
escolhido aleatoriamente. 
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Capítulo 4 

Resultados 

4.1. Aplicação do Método Genético Real Polarizado 

O problema consiste em minimizar os campos elétricos gerados por linhas aéreas 
de transmissão ao nível do solo, para isso é necessário primeiramente relembrar a 
função objetivo e as restrições do problema. 
 
 Ilustração: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1: Sistema físico a ser otimizado com as restrições. 
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(4.15) 
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Com isso o processo de otimização consiste em minimizar: 
 

                         (4.16) 

 Restrições: 
 

    
    

       
    

        
  (4.17) 

 

    
    

       
    

        
  (4.18) 

 

    
    

       
    

        
  (4.19) 

Com isso no processo de otimização as restrições são escritas na forma apresentada 
abaixo:  

               
    

       
    

        
    (4.19) 

 

               
    

       
    

        
    (4.20) 

 

               
    

       
    

        
    (4.21) 

 Parâmetros: 
 
Esses parâmetros foram determinados de acordo com as características da linha 

de transmissão da Cemig apresentadas na tabela abaixo. Eles também estão 
relacionados com os resultados obtidos em (Paganotti, 2009). 

 

Tabela 4.1: Características elétricas e geométricas da linha de transmissão.  

Linha de transmissão de Janúba-Salinas 

Tensão de operação 138 kV 

Comprimento 136,74 km 

N° de condutores por fase 1 

Raio dos condutores 0.009155 m 

Distância entre subcondutores 0 

Altura media cabo solo 14,01 m 

Fase A 14,01 m 

Fase B 15,87 m 

Fase C 12,15 m 
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Altura media pára-raios solo 22,90 m 

N° de cabos pára-raios 1 

 

Tabela 4.2: Parâmetros adotados no processo de otimização. 

VFF (kV) ns dmf (m) xe (m) xd (m) Hmin (m) Hmáx (m) 

138 1 2 -3 3 14 16 

 
Os parâmetros da Tabela 4.2 são: 
 

VFF → Nível de tensão. 
ns → Número de condutores por fase. 
dmf → Distância mínima entre fases. 
xe → Limite lateral esquerdo. 
xd → Limite lateral direito. 
Hmin → Limite vertical mínimo. 
Hmáx  → Limite vertical máximo. 
 
 Explicação do método genético para a solução do problema: 

 
O método genético foi implementado por meio do programa Matlab. 

Inicialmente, foi gerada uma população de forma aleatória de 200 indivíduos. No 
entanto, esta população foi gerada obedecendo as restrições. Logo em seguida, esta 
população foi dividida em dois grupos de 100 e foi feito o cruzamento entre dois 
indivíduos, sendo eles de grupos diferentes, gerando outros dois indivíduos. Este 
cruzamento tem uma probabilidade de 50% de ocorrer e é um cruzamento polarizado, 
ou seja, um dos indivíduos gerados obrigatoriamente possui características similares ao 
ancestral que possui melhor solução. Depois foi realizada a operação de mutação. A 
probabilidade de ocorrer mutação é de apenas 2%. Após as operações de cruzamento e 
mutação, cada indivíduo é avaliado na função objetivo do problema e é gerado um valor 
de ajuste para cada indivíduo. A função de ajuste descreve o quanto a solução de cada 
indivíduo é ótima. Por último é efetuada a operação de seleção. Nesta operação toda 
população gerada inicialmente de forma aleatória, gerada pela operação de cruzamento 
e gerada pelo processo de mutação é considerada. Todos os indivíduos passam pelo 
processo de restrição e só são selecionados aqueles que foram aprovados. Logo em 
seguida, desses que foram aprovados só são selecionados os que possuírem valor de 
ajuste menor que o valor de função de ajuste proveniente da configuração original. 
Depois desse processo de seleção obtém-se um grupo de indivíduos ótimos. Deste 
grupo, o indivíduo que possui menor valor de campo elétrico máximo é escolhido como 
solução ótima do problema. 
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4.2. Resultados Utilizando o Método Genético Real Polarizado  

A solução ótima encontrada pelo método genético está na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3: Configuração fornecida pelo processo de otimização genético. 

Configuração xA (m) xB (m) xC (m) yA (m) yB (m) yC (m) Emáx (V/m) 

Original -3 0 3 14,0100 14,0100 14,0100 459,24 

Genético -2,2232 -0,0477 2,0362 15,1571 14,5513 14,7247 298,26 

 
O comportamento do campo elétrico é apresentado na Figura 4.2. 
 

 
Figura 4.2: Perfil otimizado geneticamente do campo elétrico da linha de transmissão 138 kV. 

 
Com esses resultados percebesse que o valor do campo elétrico ao longo de uma 

região foi minimizado, quando este é comparado com a configuração original. Aplicando 
o conceito da linha de transmissão de potência natural elevada que consiste no rearranjo 
espacial das linhas de transmissão e considerando as restrições pré-estabelecidas, 
percebe-se que com pequenas alterações do posicionamento dos cabos condutores 
obtém-se um valor de campo elétrico minimizado. Dessa forma, é possível obter a 
recapacitação do sistema além de minimizar a possibilidade da ocorrência do efeito 
corona. Na Figura 4.3 é possível comparar o posicionamento dos cabos condutores para 
o sistema original, para o sistema otimizado pelo software LOQO e para o sistema 
otimizado pelo método genético. 
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Figura 4.3: Configuração original e otimizadas dos condutores da linha de transmissão 138 kV. 

 

Pela Figura 4.3 percebesse que não houve grandes variações no posicionamento 
dos condutores na aplicação do método genético para efetuar a minimização do campo 
elétrico. A Figura 4.4 compara o comportamento do campo elétrico gerado pela 
configuração original, pela configuração otimizada por meio do software LOQO e pela 
configuração otimizada por meio do método genético. 
 

 
Figura 4.4: Comportamentos original e otimizados do campo elétrico da LT 138 kV. 
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A Figura 4.4 mostra que a solução obtida pelo método genético foi melhor do que 
a solução obtida pelo software LOQO em toda faixa de extensão. 

O rearranjo dos condutores da linha de transmissão pode variar o valor do campo 
superficial. Como mostrado na seção 2.5 este valor deve ser menor que o valor do 
campo elétrico crítico máximo para evitar a ocorrência do efeito corona, baseado nisso 
foi elaborado um programa via Matlab que efetua a verificação da solução ótima do 
problema comparando o campo elétrico crítico máximo com o campo elétrico superficial. 
A Tabela 5.4 apresenta estes valores. 

Tabela 4.4: Verificação do efeito corona. 

Campo elétrico crítico máximo Campo elétrico superficial 

40,0948 kV/cm 11,0884 kV/cm 

 
Pela Tabela 4.4 percebesse que o campo elétrico superficial é menor que o campo 

elétrico crítico máximo. Dessa forma a solução dada pelo método genético é válida. 

Tabela 4.5: Quantidades geradas pelo método de otimização genético. 

Quantidade de indivíduos na população inicial 200 indivíduos 

Quantidade de cruzamentos 49 cruzamentos 

Quantidade de indivíduos gerados do cruzamento 98 indivíduos 

Quantidade de indivíduos que sofreram mutação 9 indivíduos 

Quantidade de indivíduos que passaram pelo processo de seleção 298 indivíduos 

Quantidade de indivíduos selecionados 6 indivíduos 
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Capítulo 5 

Conclusão 

Este trabalho apresenta a aplicação de um método de otimização denominado 
genético para efetuar a minimização do campo elétrico gerado por linhas de transmissão 
ao nível do solo. Para isso foi necessário apresentar um estudo detalhado que aborda os 
conceitos do eletromagnetismo que envolve o comportamento do campo elétrico 
gerado por linhas de transmissão trifásicas. Antes de iniciar a aplicação do método 
genético, além de determinar os parâmetros de otimização, foi feita uma introdução do 
trabalho realizado em (Paganotti, 2009). Neste trabalho obteve-se uma solução para a 
função objetivo a ser minimizada por meio do software LOQO. 

O método de otimização genético desenvolvido neste trabalho de iniciação 
cientifica gerou uma solução ótima tão boa quanto a solução apresentada em (Paganotti, 
2009). Uma das principais estratégias deste trabalho para obter uma solução ótima 
consiste na aplicação das restrições no processo de otimização. Essas restrições foram 
estabelecidas por meio dos resultados obtidos em (Paganotti, 2099), dessa forma a 
população de soluções geradas estará dentro de uma faixa desejável. Por meio dos 
resultados obtidos percebesse que esta estratégia que aborda o modo de atuação das 
restrições e como elas são geradas, atuou de modo satisfatório. Portanto, conseguiu-se 
por meio do método genético minimizar o campo elétrico gerado ao nível do solo pela 
linha de transmissão trifásica com um condutor por fase e de 138 kV. 
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Apêndice A  

Normatização do SEP Brasileiro 

A normatização e a legislação do Sistema Elétrico de Potência Brasileiro (SEP) são 
vinculadas a órgãos públicos, sendo cada um responsável por uma determinada função. 
Os principais órgãos públicos e privados responsáveis por organizar esse sistema 
estabelecendo normas e leis são: 
 

 Conselho Nacional de Política Energética (CNPE): Órgão de assessoramente do 
presidente da república que visa estabelecer políticas nacionais e diretrizes de 
energia. 

 Ministério de Minas e Energia (MME): Encarregado de formular o planejamento 
da implementação de ações do governo federal no âmbito da política energética 
nacional. 

 Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE): Responsável por 
acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade e a segurança do 
fornecimento de energia elétrica em todo território. 

 Empresa de Pesquisa Energética (EPE): Empresa pública federal associada à 
MME, encarregada de elaborar pesquisas no intuito de subsidiar o planejamento 
do setor energético. 

 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): Autarquia vinculada a MME, 
responsável por regular a fiscalização, a produção, a transmissão, a distribuição e 
a comercialização da energia elétrica. 

 Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS): Encarregado por executar as 
atividades de coordenação e controle da operação de geração e transmissão de 
energia no âmbito do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

 Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE): Responsável por viabilizar 
a comercialização de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN). 

 
O esquema da Figura 1.4 ilustra a hierarquia desses órgãos públicos e privados 

responsáveis por organizar o Sistema Elétrico de Potência Nacional. 
 

 
Figura A.1: Hierarquia dos órgãos públicos e privados do setor de energia elétrica do Brasil. 
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A ONS opera o sistema formado pelas concessionárias de todas as regiões 
brasileiras. Este sistema interliga grande parte das usinas e das linhas de transmissão do 
país e é denominado sistema interligado nacional (SIN). Apenas 3,4% da capacidade de 
produção de eletricidade do país são gerada fora do SIN. A figura 1.5 ilustra a 
distribuição das linhas de transmissão e das usinas do Brasil. 
 

 
Figura A.2: Sistema Interligado Nacional (SIN). 

As concessionárias são as empresas que mantêm as linhas de transmissão em 
funcionamento e efetuam a manutenção das mesmas. Em algumas situações elas são 
responsáveis pela construção das linhas de transmissão. Enumeras são as grandezas 
relevantes na construção de uma linha de transmissão, uma delas é a ampacidade. Ela é 
a corrente máxima que as linhas de transmissão suportam sem que haja um 
aquecimento elevado dos condutores que provoca sua dilatação, aumentado a flecha da 
linha e diminuindo a distância entre o caco e o solo. Isso aumenta os ricos de acidentes. 
O sistema elétrico brasileiro é normalmente trifásico com corrente alternada (senoidal) e 
com freqüência nominal igual a 60 Hz. 
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Apêndice B  

Janela de Comando do Matlab 

Neste outro processo de seleção é selecionado o indivíduo que tiver menor valor 
de campo máximo, como demonstrado pela janela de comando do Matlab apresentada 
abaixo:  

 
SOLUÇÃO ÓTIMA: 
a) Maior valor de campo dos indivíduos selecionados 
H = 
  424.3383 
  298.2583 
  361.8335 
  288.0425 
  354.4345 
  304.1261 
b) Menor valor do campo máximo dos indivíduos selecionados 
Menor_campo = 
  298.2583 
c) Solução ótima --> SOLUÇÃO 2 
x =                        y = 
  -2.2232               15.1571                     
  -0.0477               14.5513          
  2.0362                14.7247      
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