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Resumo 

A crescente demanda por energia tem incentivado vários estudos visando o 

desenvolvimento de novas tecnologias para ampliar a capacidade de transporte dos 

sistemas de transmissão. Desta forma, este trabalho apresenta um método analítico para 

determinar a potência natural de uma linha de transmissão. Este cálculo é de grande 

interesse, em especial para linhas de grande extensão, uma vez que a capacidade 

máxima de transmissão fica limitada ao valor desta potência. Assim, a ferramenta 

computacional desenvolvida neste trabalho pode ser utilizada para avaliar a relação 

custo-benefício das novas concepções de linhas e a implantação de novas técnicas de 

recapacitação das linhas já existentes, dentro das premissas físicas e geométricas 

realizadas. O método inclui o cálculo dos parâmetros eletromagnéticos da linha, 

considerações a respeito dos efeitos da transposição, matrizes sequenciais e o cálculo da 

impedância característica e de surto da linha. A formulação desenvolvida foi 

implementada na plataforma MATLAB® e um estudo de caso foi realizado de modo a 

comparar os resultados obtidos com os da referência. 

 

 

Palavras-chaves: Linhas de Transmissão, Potência Natural, ferramenta 

computacional, Parâmetros eletromagnéticos, Transposição.  
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Abstract 

The growing demand for energy has encouraged several studies aimed at 

developing new technologies to increase the transport capacity of the transmission 

systems. Thus, this paper presents an analytical method to determine the natural power 

of a transmission line. This calculation is of great interest, especially for large extension 

lines, since the maximum transmission power is limited to the value of power. Thus, the 

computational tool developed in this work can be used to evaluate the cost-effectiveness 

of new designs of lines and the implementation of new techniques retraining of existing 

lines within the physical and geometrical considerations made. The method includes 

calculating the electromagnetic parameters of the line in regards to the effects of 

implementation, sequential arrays and calculate the characteristic impedance and the 

line outbreak. The formulation developed was implemented in the MATLAB® platform 

and a case study was performed to compare the results obtained with the reference. 

 

 

Keywords: Transmission Lines, Natural Power, computational tool, 

electromagnetic parameters, transposition. 
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Capítulo 1– Introdução 

 

Como é de conhecimento da maioria dos brasileiros, o parque gerador do Brasil é 

composto basicamente por hidrelétricas. Assim, em função da vastidão do território 

nacional, as distâncias entre os parques geradores e os centros consumidores são 

grandes. Neste contexto, surge um equipamento de fundamental importância para o 

funcionamento da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN) e Demais 

Instalações da Transmissão (DIT), ou seja, as linhas de transmissão de energia elétrica 

(LT). 

Para ilustrar a importância deste equipamento para o sistema de transmissão de 

energia, não apenas pelo fato do transporte de grandes blocos de energia exigir a sua 

presença, basta que os estudos e resultados obtidos do planejamento da expansão da 

transmissão sejam observados. Em caráter regional, as atividades relacionadas a este 

planejamento são realizadas pelos Grupos de Estudos da Transmissão Regionais (GET) 

da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) com a contribuição das concessionárias de 

transmissão e de distribuição na sua aérea de atuação. 

O desenvolvimento de planos como o Plano Decenal de Expansão da Transmissão 

(PDET), desenvolvido no Plano Decenal de Energia (PDE), funcionam como um 

diagnóstico do SIN, que deflagra uma série de estudos regionais que dão suporte a 

elaboração deste plano de expansão (1). 

De forma resumida, os estudos envolvidos para que a concepção do planejamento 

da expansão da transmissão seja possível são apresentados em relatórios, os quais 

abordam (1): analises técnicas (fluxo de potência, estabilidade e curto-circuito) e 

econômicas, Relatório R1; estudos complementares (transitórios eletromagnéticos e 

otimização dos condutores), Relatório R2; detalhamento socioambiental, Relatório R3; 

caracterização básica das instalações, Relatório R4. 

Assim, o planejamento da transmissão procura desenvolver soluções de 

qualidade, suficientemente robustas e eficazes, com o foco na modicidade tarifária, que 
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possibilitem, dentro de regras vigentes, o escoamento da geração, o atendimento a carga 

e o livre acesso dos agentes do mercado a rede, facilitando a competição na geração e na 

comercialização da energia, a otimização das interligações entre bacias hidrográficas, o 

aperfeiçoamento das interligações entre submercados de energia, com vistas à 

equalização dos custos (1)(2).  

O planejamento da expansão da transmissão é dinâmico, feito em horizontes de 

curto, médio e longo prazos, com revisões anuais. A Figura 1.1 mostra a configuração do 

SIN referente a 2013, indicando também algumas instalações a serem implantadas até 

2015 (2). 

 

 

Figura 1.1: Diagrama do Sistema Interligado Nacional – SIN(2). 
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Como pode ser observado na Figura 1.1, o SIN é compostos por linhas de 

transmissão com vários níveis de tensão (230, 500, 750 kV) e em corrente alternada (ca) 

e contínua (cc). Mais interessante é notar que as linhas de transmissão, em função de 

suas extensões, atravessam vastas regiões do território brasileiro. Isto implica, 

evidentemente, que estas linhas cruzam com os mais diversos relevos, faunas e floras 

em seu percurso. Portanto, o desenvolvimento de uma metodologia que descreva com o 

mínimo rigor matemático e técnico o comportamento eletromagnético de uma linha de 

transmissão de energia elétrica é de fundamental importância para sua melhor 

utilização. Com o objetivo de se obter um modelo dentro do rigor descrito acima, 

procura-se deixar o mais evidente possível as principais premissas e suas consequências 

para a modelagem dos sistemas reais, visando que os resultados obtidos por ele reflitam 

de maneira o mais verossímil possível as características reais observadas no sistema. 

Desta forma, os estudos realizados envolvem os parâmetros elétricos 

(resistência, indutância, condutância e capacitância por unidade de comprimento) que, 

por sua vez, dependem das características físicas da linha de transmissão (tipo de 

condutores, distribuição dos condutores no espaço, etc), das características 

eletromagnéticas do solo e do meio dielétrico que a cerca. Além disso, como será 

discutido mais adiante neste trabalho, a capacidade máxima de transmissão de um dado 

sistema depende, principalmente, de dois fatores: ao limite térmico ou ampacidade e a 

interação da linha com o sistema, principalmente dos seus parâmetros longitudinais L 

(indutância) e transversais C (capacitâncias) (3). O segundo tem sua importância, pois a 

partir de tais parâmetros é possível determinar a impedância característica (Zc) e a 

potencia natural (SIL) da linha de transmissão, objeto de estudo deste trabalho. 

O aumento dessa capacidade de transporte de energia elétrica pode ser 

conseguido através da construção de novas linhas de transmissão, porém isto esbarra 

em questões de caráter legal, pois é necessária a utilização de um corredor para a 

construção de uma linha de transmissão assim como uma estrada. Isto significa, em 

algumas situações, por exemplo, a desapropriação de áreas particulares e questões de 

caráter ambiental. Fica evidente, portanto, a necessidade de se otimizar o uso das linhas 

de transmissão já existentes. Uma maneira de se aumentar a capacidade de transmissão 

de uma linha é o uso de tensões mais elevadas, mas isto pode se tornar impraticável 

devido às especificações dos componentes que constituem a linha. Assim, a avaliação da 

redução das perdas em função das características construtivas e da geometria da linha 
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de transmissão é relevante para proporcionar um melhor aproveitamento das linhas 

existentes e isto pode ser realizado por meio da análise da potência natural da linha.  

1.1. Objetivos 

O objetivo deste trabalho é determinar a potência natural de uma linha de 

transmissão. Assim, a influência da geometria da linha nos seus parâmetros elétricos é 

apresentada e as geometrias de arranjos não convencionais são avaliadas quanto à 

melhora na capacidade de transmissão por meio da alteração de seus parâmetros 

elétricos. Desta forma, por meio de simulações, a potência natural para uma 

configuração convencional é determinada e os resultados comparados com as 

configurações sugeridas por processos de otimização disponíveis na literatura. 

1.2. Estrutura do Trabalho 

Além deste capítulo introdutório, o texto deste trabalho está dividido em mais 

cinco capítulos descritos a seguir. 

O Capítulo 2 apresenta os métodos utilizados para se calcular os parâmetros 

elétricos de uma linha de transmissão. Isto é, as resistências e indutâncias por unidade 

de comprimento que constituem a matriz de impedâncias longitudinais por unidade de 

comprimento e as condutâncias e capacitâncias por unidade de comprimento que 

formam a matriz de admitâncias transversais da linha de transmissão por unidade de 

comprimento. 

O Capítulo 3 mostra a teoria envolvida na redução das matrizes de impedâncias e 

admitâncias que representam uma linha com n condutores, sendo n = nsc + npr, com nsc 

igual ao número de subcondutores totais da linha e npr o número de condutores pára-

raios, para uma linha trifásica simples equivalente sem condutores pára-raios. Para isto, 

a redução matricial é realizada a partir das considerações a respeito das tensões e 

correntes nas barras, levando em conta o efeito dos cabos pára-raios. Encerrando o 

capítulo é abordado o conceito de transposição das linhas e, partindo das matrizes 

resultantes do processo de transposição, como são obtidas as impedâncias e admitâncias 

sequenciais da linha.  
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O Capítulo 4 apresenta a definição da potência natural da linha. Também são 

exploradas as técnicas de recapacitação convencionais e as baseadas no conceito da 

Linha de Potência Natural Elevada (LNPE) e as suas relações com a potência natural da 

linha. 

O Capítulo 5 apresenta a validação do programa desenvolvido para o cálculo da 

potência natural de uma linha de transmissão. Além disso, apresenta os resultados do 

estudo de caso realizado para algumas das configurações sugeridas pelo processo de 

otmização desenvolvido e aplicado por (3) na LT São Gotardo 02 - Três Marias e na LT 

São Gonçalo do Pará - Ouro Preto, ambas de 500 kV e pertencentes à CEMIG. 

O Capítulo 6 apresenta, com base nos resultados obtidos nos capítulos anteriores, 

as conclusões deste trabalho. 
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Capítulo 2- Parâmetros Elétricos das Linhas de 
Transmissão 

 

No Brasil, em função da geração ser baseada na energia hidrelétrica, os centros 

geradores e os consumidores são separados, normalmente, por grandes distâncias, este 

fato torna as linhas de transmissão equipamentos de grande importância técnica e 

estratégica para a operação e expansão ótima do sistema elétrico de energia. 

Os problemas envolvendo linhas de transmissão são geralmente resolvidos 

utilizando a Teoria de Campos Eletromagnéticos ou a Teoria de Circuitos Elétricos. Neste 

Capitulo, foi utilizada a Teoria de Campos Eletromagnéticos para apresentar os 

parâmetros característicos da linha, por ser uma teoria mais abrangente. O 

conhecimento destes parâmetros é de fundamental importância, pois é usual e 

conveniente descrever as linhas de transmissão em função dos parâmetros da linha, que 

são: a resistência por unidade de comprimento (R), a indutância por unidade de 

comprimento (L), a condutância por unidade de comprimento (G), e a capacitância por 

unidade de comprimento (C). Desta forma, as metodologias para que estes parâmetros 

sejam calculados são apresentadas neste Capítulo. 

2.1. Considerações e Limites de Validade 

Evidente que, para calcular estes parâmetros, assumiram-se algumas hipóteses, 

pois uma linha de transmissão segue em seu percurso, mesmo com todos os estudos 

topográficos realizados, as variações do relevo como: morros, rios, etc. E, logicamente, o 

solo na região próxima da linha de transmissão também vai modificando durante o 

percurso, pois sua resistividade depende de vários fatores como: os elementos de que é 

constituído, umidade, etc. Fora isto, os condutores não apresentam um perfil paralelo 

entre si e o solo. Na verdade, apresentam uma configuração denominada geometria de 

catenária que, na prática, significa que os condutores não estão à mesma altura em todos 
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os pontos ao longo do percurso da linha, pois esta altura depende do tamanho do vão, 

altura das torres, temperatura, etc. Portanto, para calcular estes parâmetros dentro do 

mínimo rigor matemático e técnico possíveis, adotaram-se algumas premissas como as 

discutidas nos trabalhos de (4), (5), (6) e (7): 

 

 Os cabos da linha podem ser aproximados por condutores 

filamentares, pois a distância entre fontes e pontos de observação 

dos campos eletromagnéticos é da ordem de dezenas de metros o 

que permite desconsiderar o raio dos condutores; 

 Uma vez que os comprimentos dos condutores da linha de 

transmissão são muito maiores que as distâncias entre as fontes e 

os pontos de observação dos campos eletromagnéticos, os 

condutores podem ser considerados de comprimentos que tendem 

ao infinito;  

 As distâncias entre todos os condutores do sistema em estudo - 

condutores fases e pára-raios - são muito maiores que seus 

respectivos raios, implicando que o efeito de proximidade entre tais 

condutores pode ser desprezado. Assim, neste caso, as correntes 

podem ser aproximadas por distribuições uniformes e lineares ao 

longo de tais condutores; 

 Desprezaram-se os efeitos terminais da linha e das estruturas na 

determinação do campo eletromagnético; 

 Considerou-se que os cabos pára-raios de aço da linha possuem 

permeabilidade magnética constante com a frequência; 

 Considerou-se o solo plano e homogêneo ao longo de toda a 

extensão da linha e os condutores paralelos entre si e ao solo; 

 

 Com relação ao último ponto, o procedimento usual é considerar o percurso 

plano e retilíneo do ponto de geração ao centro consumidor. Além disso, consideram-se 

vãos uniformes e geometrias de catenária bem definidas como mostra a Figura 2.1. 
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Figura 2.1: Correção da altura das linhas (4). 

 

Sendo assim, nos cálculos elétricos, costuma-se realizar uma correção para o 

sistema ilustrado na Figura 2.1. Tal correção considera os condutores suspensos em 

todos os pontos a uma mesma altura do solo considerado plano. As alturas consideradas 

nos cálculos são denominadas alturas médias (h�) e podem ser calculadas por (2.1) (4): 

 

 h� =  H� − 0.7f� [m] (2.1) 

 

Onde: H� [m] – Altura do condutor genérico i ao solo junto à estrutura de suspensão;  f� [m] – flecha do condutor genérico i, estimada para um vão médio da linha e a 

temperatura média, no estado final. 

2.2. Impedância Longitudinal da Linha 

A matriz de impedâncias longitudinais por unidade de comprimento (ℤ�) de uma 

linha de transmissão pode ser dividida em três parcelas, isto é, é constituída pela soma 

das seguintes matrizes: matriz de impedâncias internas (ℤ�), a matriz de impedâncias 

externas considerando o solo ideal (ℤ�) e a matriz de correção devido à presença do solo 

real (ℤ�), como mostra (2.2) (8)(9).   

 

 ℤ� =  ℤ� + ℤ� + ℤ� (2.2) 
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Uma vez que os procedimentos para determinar as matrizes citadas 

anteriormente foram estabelecidos em outros trabalhos (4), (5), (9), (10), (11), os 

detalhes não serão expostos neste e, portanto, apenas um resumo é apresentado. 

2.2.1. Matriz de Impedância Interna da Linha 

A resistência à corrente contínua (resistência cc) de um condutor depende dos 

seguintes fatores (4)(5): 

 

 Natureza do material do condutor: caracterizada por sua 

resistividade (� [(Ω. m�) m⁄ ] = 1 �⁄ , onde � é a condutividade do 

condutor);  

 Suas dimensões: diretamente proporcional ao comprimento e 

inversamente proporcional a área. 

 

Ou seja: 

 

 r�� =  ρ lS [Ω] (2.3) 

 

Onde: l é o comprimento [m], S é a área em [m�] e ρ é a resistividade. 

Contudo, o valor da resistividade do condutor pode variar em função da têmpera 

do material, pureza (normalmente a presença de impurezas aumenta a resistência do 

condutor) e a temperatura do condutor (para condutores metálicos, normalmente, a 

resistência cresce com o aumento da temperatura, podendo ser praticamente nula para 

temperaturas muito baixas)(4). Esta última informação é importante, pois o valor da 

resistência fornecido pelo fabricante é referente a uma determinada temperatura que 

pode ser diferente da temperatura de operação da linha de transmissão. Desta forma, 

este valor deve ser corrigido para a nova temperatura. Segundo (4), a variação é linear 

dentro dos campos que interessam as técnicas de linhas de transmissão e o gráfico da 

Figura 2.2 mostra esta variação. 
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Figura 2.2: Variação da resistência com a temperatura (4). 

 

Onde, R1 é a resistência medida a temperatura t1, R2 é a temperatura medida a 

temperatura t2 e T é a temperatura na qual a resistência do material seria, 

supostamente, desprezível. Neste trabalho, adotou-se T = -228 °C para o alumínio 

têmpera dura e T = -180 °C para o aço (5). Logo, por semelhança de triângulos pode-se 

mostrar que: 

 

 
R�R =  |T| + t�|T| + t   (2.4) 

 

De posso da resistência cc na temperatura de operação, pode-se realizar a 

correção devido à circulação de corrente alternada. Isto é necessário, pois quando um 

condutor elétrico é percorrido por uma corrente elétrica contínua, esta tende a se 

distribuir uniformemente pela seção reta do condutor. Todavia, quando percorrido por 

uma corrente alternada verifica-se que tal fenômeno não ocorre, observa-se a tendência 

da corrente elétrica fluir pela periferia do condutor com o aumento da frequência (4)(5). 

Tal fenômeno é denominado efeito pelicular (10). Na realidade à medida que aumenta a 

frequência da corrente que percorre o condutor, o campo magnético junto ao centro do 

condutor também aumenta conduzindo ao aumento da reatância local (10). Este 

aumento da reatância leva a que a corrente tenda a deslocar-se para a periferia do 

condutor, o que implica uma diminuição da área efetiva do condutor e, 

consequentemente, um aumento da sua resistência aparente. Logo, a resistência elétrica 

dos condutores da linha depende da frequência. 
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Considerando o efeito pelicular, a expressão para impedância interna é obtida a 

partir das expressões do campo elétrico, da densidade de fluxo magnético e da 

densidade de corrente para uma configuração como a da Figura 2.3 (5)(9)(11), isto é, 

para um condutor cilíndrico de seção reta em forma de coroa circular com raio externo R  e raio interno R$ (representação dos cabos de fase, constituídos por fios encordoados 

com alma de aço, onde a corrente na alma de aço é desprezada (9)). 

 

 

Figura 2.3: Visão longitudinal e transversal de um condutor com seção reta em forma de coroa circular (9). 

 

A relação entre o campo elétrico longitudinal na superfície exterior do condutor e 

a corrente que flui no condutor será a impedância interna (Z�) do condutor por unidade 

de comprimento (9). Deduzidas as expressões envolvidas, a impedância interna resulta 

numa combinação de Funções de Bessel (6)(9)(11). Ou seja: 

 

Z� =   &jωμσ 12πR 
I$(ρ )K (ρ$) + K$(ρ )I (ρ$)I (ρ )K (ρ$) − I (ρ$)K (ρ ) (2.5) 

 

Sendo, I$, I , K$ e K  funções modificadas de Bessel de primeira espécie (I) e 

segunda espécie (K) e ordem zero e um respectivamente. As variáveis ρ$ e ρ  são 

definidas por (6)(9): 

 

ρ$ =   R$0jωμσ = R$0ωμσ e234  (2.6) 
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ρ =   R 0jωμσ = R 0ωμσ e234  (2.7) 

 

onde μ é a permeabilidade magnética do condutor, σ é a condutividade do condutor e ω 

é a frequência angular dada por 2πf, onde f é a frequência do sistema em estudo. 

Neste trabalho, consideram-se cabos pára-raios constituídos de apenas um 

material, portanto, apresentam apenas uma seção circular. Além disso, a permeabilidade 

magnética deve ser corrigida devido aos efeitos ferromagnéticos do condutor 

(normalmente de aço). Para o caso desses condutores, (2.5) torna-se: 

 

Z� =   &jωμ56σ56
12πR78

I$(ρ )I (ρ ) (2.8) 

 

onde, μ78 é a permeabilidade magnética do condutor pára-raio e σ78 é a condutividade 

do condutor pára-raio. 

Desta forma, a matriz de impedâncias internas (ℤ�) será uma matriz diagonal, 

pois não possui componentes mútuas, e dependentes da frequência como pode ser 

observado das equações anteriores. Assim, utilizou-se as funções de Bessel definidas no 

MATLAB® para implementar as equações apresentadas anteriormente. 

2.2.2. Matriz de Impedância Externa da Linha 

A matriz de impedância externa da linha pode ser determinada considerando um 

arranjo como o da Figura 2.4, sendo r [m] o raio do condutor e P um ponto distante ρ [m] 

do centro deste condutor, pode-se demonstrar, utilizando lei circuital de Ampère, que a 

intensidade de campo magnético 9:  no ponto P pode ser calculada por (2.9)(12)(13): 

 

 9: =  I:2πρ ;<[A m⁄ ] (2.9) 
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Onde, 9:  é o vetor intensidade de campo magnético, I: é o valor eficaz da corrente 

que flui no condutor em [A] e ;< é um vetor unitário ao longo da trajetória circular que 

passa por P. Utilizando a permeabilidade magnética do meio, μ, pode-se relacionar o 

vetor intensidade de campo magnético 9:  com o vetor densidade de fluxo magnético >: , 
isto é: 

>: =  μ9: = [V. s m�⁄ ] ou [Wb/m�]  (2.10) 

 

sendo, μ = μ$μ8, onde μ8 é a permeabilidade relativa, para o ar, μ8=1. 

Considerando estas equações e outras aproximações (raio dos condutores 

desprezíveis em relação à distância medida entre os centros dos condutores e o método 

das imagens ideais, que considera o solo um condutor elétrico perfeito), Fucks (4) e 

Stevenson (5), em trabalhos independentes, determinaram o fluxo magnético 

concatenado para um conjunto de n condutores A, B, C, ... , N de raios rA, rB, rC, ... , rN, 

paralelos entre si e ao solo considerado ideal. Da definição de indutância, estabeleceram 

a matriz de impedâncias externas cuja lei de formação é dada por (2.11), e as variáveis H�, r�, D�2 e d�2 são definidas na Figura 2.4: 

 

ℤH =
IJK
JL z�2 = jω μ2π  ln 2H�r� , i = j 

z�2 = jω μ2π  ln D�2d�2 , i ≠ j:   S [Ω/m] (2.11) 

 

 

Figura 2.4: Representação esquemática de dois condutores da linha considerando o solo ideal (9). 
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Contudo, o solo real não possui condutividade infinita. Desta forma, a Seção 2.2.3 

mostra como esta característica pode ser incluída na matriz de impedâncias externas. 

2.2.3. Matriz de Impedância com Efeito do Solo Incluso 

Uma vez que o solo real não possui condutividade infinita, o fluxo magnético 

resultante é alterado pela circulação de correntes de condução e deslocamento no solo 

com perdas, implicando em uma impedância externa com a seguinte configuração: uma 

parcela ideal e mais uma devido à propagação de correntes no solo (6). As contribuições 

do solo real para a impedância longitudinal da linha de transmissão podem ser definidas 

por vários métodos, destacando-se os métodos desenvolvidos por J. R. Carson (14) e 

Deri (15), sendo os mais utilizados computacionalmente e incluem o efeito do solo. 

As expressões de Carson para o cálculo da impedância externa total (externa mais 

a do solo) foram obtidas por integração numérica das funções de onda de um condutor 

infinitamente longo acima do solo, resultando em uma integral com intervalo semi-

infinito e com argumentos complexos. Contudo, o trabalho de Deri é composto de 

fórmulas fechadas de fácil aplicação e se destaca pela proximidade dos resultados 

obtidos com os das integrais numéricas de Carson (6)(9). Por estes motivos, optou-se 

pela metodologia apresentada por Deri para este trabalho. 

Desta forma, o sistema em estudo é constituído por dois meios semi-infinitos (ar 

e solo), considerados homogêneos, lineares, isotrópicos e a interface (superfície) de 

separação ar-solo é considerada plana e paralela aos condutores da linha de 

transmissão. Inclui-se a presença destes dois meios pela aplicação do conceito de 

imagens complexas aliado ao de profundidade complexa (6)(9). Assim, assume-se que a 

corrente que passa no condutor i retorna pela terra através de um condutor localizado 

diretamente abaixo do condutor i a uma profundidade complexa y′�(= y� + 2pW) abaixo 

da terra, como mostra a Figura 2.5. 
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Figura 2.5: Especificação das coordenadas necessárias ao calculo do campo magnético. 

 

A profundidade complexa pW em questão, calculada em (2.12), corresponde, 

fisicamente, à penetração do campo eletromagnético no solo modelado por uma 

condutividade finita (6). Ademais, determina um plano onde o potencial é nulo e, desta 

forma, serve para a localização das imagens de corrente, denominadas, portanto, 

“imagens complexas” (6). Onde: 

 

pW =  10jωμ$σ� (2.12) 

 

e σ� a condutividade elétrica da terra. 

Assim, a nova matriz de indutância externa unitária com o efeito do solo incluso é 

dada por (2.13) (9): 

 

ℤH + ℤX =
IJK
JL z�2 = jω μ2π  ln 2(y� + pW)r� , i = j 

z�2 = jω μ2π  ln YZx� + x2\� + Zy� + y2 + 2pW\�
d�2 , i ≠ j:   

S [Ω/m] (2.13) 

 

Logo, calcula-se a matriz de impedâncias longitudinais da linha de transmissão 

pela soma da matriz de impedâncias internas da linha com a matriz resultante de (2.13).  
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2.3. Admitância Transversal da Linha 

A matriz de admitâncias transversais por unidade de comprimento da linha é 

formada por dois parâmetros: a condutância e a capacitância por unidade de 

comprimento. No entanto, como discute (5), o primeiro termo é muito pequeno e pode 

ser desprezado. Ainda segundo o mesmo autor, isto ocorre, pois a fuga nos isoladores 

(principal fonte de condutância) e o efeito Corona (que resulta em fuga através dos 

condutores da linha) variam consideravelmente com as condições atmosféricas, além 

das propriedades da poeira que se deposita sobre os isoladores. Desta forma, como não 

há maneira apropriada de considerá-la e o efeito da condutância ser pequeno e muito 

variável, ela é desconsiderada nos cálculos deste trabalho.  

Como os condutores de uma linha de transmissão encontram-se suspensos sobre 

o solo a uma altura determinada, o seu campo elétrico também é influenciado pelo solo. 

Nesta configuração, a linha funciona como um capacitor tendo como eletrodos um 

condutor cilíndrico paralelo a um condutor plano. Contudo, vários trabalhos 

(4)(5)(6)(11) mostram que a admitância não sofre influência significativa do solo, desta 

forma, o solo pode ser modelado como um condutor perfeito, permitindo que o método 

das imagens ideais seja utilizado. 

Deste modo, nos trabalhos de Fuchs (4) e Stevenson (5), pode-se obter, com mais 

riqueza de detalhes, os procedimentos para se calcular a matriz de admitâncias 

considerando-se somente a capacitância, calculadas entre condutores e dos condutores 

para a terra. Para Determinar esta matriz, primeiro calcula-se a matriz dos coeficientes 

de potencial de Maxwell dada por (2.14) para uma linha com n condutores de raios ra, rb, 

rc, ... rn, a alturas ha, hb, hc, ..., hn e suas respectivas imagens a profundidades ha, hb, hc, ..., 

hn da superfície do solo, considerado plano e ideal como mostra a Figura 2.6. 

 

ℙ� =
IJK
JL p�2 = 12πε  ln 2h�r� , i = j

p�2 =  12πε  ln D�2d�2 , i ≠ j  S (2.14) 
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Onde as variáveis H�, r�, D�2 e d�2 foram definidas na Figura 2.4. Desta forma, calcula-se a 

matriz de admitâncias da linha por unidade de comprimento por: _� = jω(ℙ�)` . Onde, (ℙ�)`  representa a matriz de capacitâncias da linha por unidade de comprimento ℂ. 

 

 

Figura 2.6: Sistema de n condutores suspensos sobre o solo e suas imagens(4). 

2.4. Considerações Finais 

As linhas de transmissão são equipamentos empregados no transporte de 

grandes blocos de energia dos centros geradores aos centros consumidores. Desta 

forma, a transmissão de grandes blocos de energia com perdas reduzidas torna-se cada 

vez mais importante. Neste contexto, deve-se prestar atenção nas matrizes de 

parâmetros elétricos obtidas nas seções anteriores, pois como será verificado Capítulo 4, 

estes parâmetros são a base para o cálculo da potência natural de uma linha de 

transmissão.  

As leis de formação destas matrizes possuem fórmulas fechadas, o que facilita a 

implementação em computador digital. Contudo, como será discutido no Capítulo 3, 

utilizam-se as matrizes da linha trifásica simples equivalente sem condutores pára-raios, 

pois são necessárias no cálculo das impedâncias sequências utilizadas nos mais diversos 

estudos envolvendo linhas de transmissão, incluindo o cálculo da potência natural da 

linha. 
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Capítulo 3- Redução Matricial 

 

Uma linha de transmissão é constituída dos condutores fase (ou subcondutores 

que compõem os condutores múltiplos de cada fase) e os condutores pára-raios. 

Portanto, como pode ser observado das leis de formação deduzidas nas seções 

anteriores, tanto a matriz de impedâncias longitudinais como a matriz de admitâncias 

transversais serão matrizes de dimensões n x n, onde n é o número total de condutores 

da linha, isto é, subcondutores fase e pára-raios. Contudo, na determinação das 

impedâncias e admitâncias de sequência positiva, negativa e zero, necessárias aos mais 

diversos estudos realizados com linhas de transmissão (de desempenho, curto-circuito, 

etc.), utilizam-se as matrizes da linha trifásica simples sem condutores pára-raios 

equivalente. Basicamente, as matrizes da linha trifásica equivalente correspondem a 

matrizes de ordem 3. Logo, a metodologia para reduzir a matriz n x n para uma matriz 

3x3 será apresentada neste Capitulo.  

3.1. Eliminação dos Condutores Pára-raios  

 

Os cabos pára-raios de uma linha de transmissão podem ser multiaterrados ou 

isolados. Contudo, apenas as linhas com condutores multiaterrados são estudadas, como 

ilustra a Figura 3.1. Ou seja, os condutores possuem o mesmo potencia do solo, isto é, 

nulo e cargas Qr que chegam aos condutores por condução desde o solo(4). 

 

 

Figura 3.1: Circulação de corrente em cabos pára-raios multiaterrados(4). 
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Uma vez que os procedimentos de inclusão do efeito dos cabos pára-raios nas 

matrizes de impedâncias e admitâncias são ligeiramente diferentes. Uma linha trifásica 

com dois condutores por fase (nsc = número de subcondutores por fase) e dois 

condutores pára-raios pode ser tomada como exemplo para ilustrar este fato. Assim, 

observando-se que os subcondutores das fases estão conectados uns aos outros e que os 

cabos pára-raios estão ligados a terra. As seguintes observações podem ser feitas: 

 

IJK
JLb: �c(0) = b: �d(0)b: �c(l) = b: �d(l)∆b7 = 0f:�c + f:�d = f:�

S (3.1) 

 

Onde o índice i representa as fases 1, 2 e 3 (ou a, b e c, sequência considerada 

para a dedução), l o comprimento da linha e a e b os dois subcondutores da fase. 

Contudo, para não sobrecarregar as notações utilizadas nas matrizes a seguir, utilizou-se 

os índices 1 e 4 para os subcondutores da fase 1, 2 e 5 para os da fase 2, 3 e 6 para os da 

fase 3 e 7 e 8 para os condutores pára-raios. Desta forma, pode-se escrever: 

 

g = ℤ�h =

ij
jj
jj
jj
jk∆V: ∆V:�∆V: l∆V:m∆V:n∆V:o∆V:p∆V:qrs

ss
ss
ss
st

=
ij
jj
jj
jkZ  Z � Z lZ� Z�� Z�lZl Zl� Zll

Z m Z n Z oZ�m Z�n Z�oZlm Zln Zlo
Z p Z qZ�p Z�qZlp ZlqZm Zm� ZmlZn Zn� ZnlZo Zo� Zol

Zmm Zmn ZmoZnm Znn ZnoZom Zon Zoo
Zmp ZmqZnp ZnqZop ZoqZp Zp� ZplZq Zq� Zql

Zpm Zpn ZpoZqm Zqn Zqo
Zpp ZpqZqp Zqqrs

ss
ss
st

ij
jj
jj
jj
jkI: I:�I:lI:mI:nI:oI:pI:qrs

ss
ss
ss
st
 (3.2) 

 

Que pode ser escrita como: 

 

ugvgwx = uℤvv ℤvwℤwv ℤwwx uhvhwx (3.3) 

 

onde, ℤvv é a matriz decorrente do acoplamento entre os condutores fase, ℤvw é a matriz 

decorrente do acoplamento entre os condutores fase e pára-raios, ℤwv é a matriz 
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decorrente do acoplamento entre os condutores pára-raios e fase, ℤww é a matriz 

decorrente do acoplamento entre os condutores pára-raios, gv e gw são as matrizes dos 

fasores tensão dos condutores fase e pára-raios e hv e hw as matrizes dos fasores 

corrente dos condutores fase e pára-raios. Utilizando as relações de (3.1) é fácil provar 

que: 

 

ℤ8�y = ℤvv − (ℤvwℤwẁ ℤwv) (3.4) 

 

Onde, ℤ8�y é a matriz de impedâncias por unidade de comprimento reduzida com 

o efeito dos condutores pára-raios incluso. 

Pode-se utilizar o mesmo procedimento para a matriz de potencial de Maxwell. 

Desta forma, ℙ8�y = ℙvv − (ℙvwℙww` ℙwv) e calcula-se a matriz de admitâncias por 

unidade de comprimento reduzida com o efeito dos condutores pára-raios incluso da 

linha por: _8�y = jωℙ8�y−1 . 

Contudo, é interessante obter a matriz de ordem três que represente o sistema 

das matrizes de impedâncias (ℤ8�y) e admitâncias (_8�y) reduzidas desenvolvidas 

anteriormente. Para isto, primeiramente, pode-se escrever utilizando a matriz de 

impedâncias como exemplo: 

 

ij
jj
jj
k∆V: ∆V:�∆V:l∆V:m∆V:n∆V:ors

ss
ss
t

= ℤ8�y
ij
jj
jj
kI: I:�I:lI:mI:nI:ors

ss
ss
t
 (3.5) 

 

Multiplicando a esquerda (3.5) pela inversa de ℤ8�y e observando as duas 

primeiras considerações de (3.1): 
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ij
jj
jj
kI: I:�I:lI:mI:nI:ors

ss
ss
t

=  ℤ8�y−1

ij
jj
jj
k∆V:c∆V:d∆V:�∆V:c∆V:d∆V:�rs

ss
ss
t

=
ijj
jjk
y  y �y� y�� y l y my�l y�m y n y oy�n y�oyl yl�ym ym� yll ylmyml ymm yln yloymn ymoyn yn�yo yo� ynl ynmyol yom ynn ynoyon yoorss

sst

ij
jj
jj
k∆V:c∆V:d∆V:�∆V:c∆V:d∆V:�rs

ss
ss
t
 

(3.6) 

 

Da última consideração de (3.1): 

 

zI: + I:mI:� + I:nI:l + I:o{ = zI:cI:dI:�{ = |y  + y m + ym + ymm y � + y n + ym� + ymn y l + y o + yml + ymoy� + y�m + yn + ynm y�� + y�n + yn� + ynn y�l + y�o + ynl + ynoyl + ylm + yo + yom yl� + yln + yo� + yon yll + ylo + yol + yoo} z∆V:c∆V:d∆V:�{ (3.7) 

 

Portanto, a matriz de impedâncias ℤcd� de ordem 3 de uma linha de transmissão 

trifásica, circuito simples e com nsc subcondures por fase pode ser calculada invertendo-

se a matriz resultante do somatório das submatrizes ℤ3 x 3 de ℤred−1  tal que cada submatriz ℤ3 x 3 é resultado da divisão da matriz ℤred−1  em m = n~��  submatrizes de ordem 3. 

Desta forma, por um raciocínio análogo, a matriz de potencial de Maxwell ℙcd� de 

ordem 3 pode ser calculada e a matriz de admitâncias de ordem 3 fica: _cd� = jωℙcd�−1 . 

Finalizado a apresentação deste processo de redução, outra metodologia para 

realizar a redução é apresentada no Apêndice A, ou seja, o método do Raio Médio 

Geométrico (RMG). Contudo, independente do método a ser utilizado na redução 

matricial, mais um procedimento deve ser realizado sobre as matrizes da linha de 

transmissão, ou seja, a obtenção de uma simetria média por meio da transposição da 

linha. 

3.2. Matrizes da Linha Transposta 

A indutância de sequência positiva ou de serviço de uma linha de transmissão 

nada mais é que a média das indutâncias aparentes de uma linha trifásica não transposta 

(4). As indutâncias aparentes não possuem significado físico, porém são aquelas 

sentidas pela fonte que alimenta a linha (4). Em linhas transpostas, a indutância de 

serviço apresenta significado físico e pode representar qualquer uma das fases. 
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Para determinar cada uma destas indutâncias podem ser utilizados dois métodos: 

desenvolvimento do tipo clássico e por simples transformação linear (4). No 

acompanhamento do desenvolvimento do tipo clássico, percebem-se alguns pontos 

importantes, isto é, considerando um sistema de tensões trifásicas equilibradas 

alimentando a linha, as correntes que circulam em cada uma das fases provocam quedas 

de tensão e o sistema somente se manterá equilibrado se ocorrer à igualdade entre as 

indutâncias das linhas (isto é, La = Lb = Lc). Isto somente ocorre se os coeficientes de 

campo próprios de cada fase forem iguais entre si, devendo ocorrer o mesmo para os 

coeficientes de campo mútuos (4). Nestas condições, a igualdade entre os coeficientes 

próprios ocorre quando, (I) os raios médios geométricos dos condutores DS são iguais e 

(II) a altura dos condutores são iguais (4). A igualdade entre os coeficientes mútuos 

ocorre quando as distâncias dij são iguais entre si o mesmo ocorrendo para as distâncias 

Dij(4).  

Para contornar este problema, uma simetria média é conseguida transpondo a 

linha, ou seja, a linha é dividida em três segmentos e os condutores são dispostos em 

rotação cíclica para cada 1/3 do comprimento da linha como mostra a Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2: Esquema de transposição de linha de transmissão em três trechos(9). 

 

Portanto, considerando a matriz de impedâncias da linha de transmissão trifásica 

simples com o efeito dos condutores pára-raios incluso para uma linha não transposta 

representada por (3.8). 
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ℤcd� = |Zcc Zcd Zc�Zdc Zdd Zd�Z�c Z�d Z��} (3.8) 

 

Onde as impedâncias próprias (elementos da diagonal principal) diferem entre si 

e as impedâncias mútuas (elementos fora da diagonal principal) também diferem entre 

si. Pode-se, baseado no que foi discutido, determinar a matriz da linha trifásica 

transposta ℤ, sendo Z7 as impedâncias próprias desta matriz e Z� as impedâncias 

mútuas utilizando (3.11): 

 

ℤ = z Z7 Z� Z�Z� Z7 Z�Z� Z� Z7
{ (3.9) 

Matematicamente, 

ℤ = 13 (ℤcd� + ℤ�cd + ℤd�c) (3.10) 

Ou seja: 

 

ℤ = 13 (ℤcd� + ℝ�ℤcd�ℝ�̀ + ℝ�̀ ℤcd�ℝ�) (3.11) 

 

Sendo ℝ� e ℝ�̀  matrizes de rotação dadas por (3.12) (9): 

 

ℝ� = |0 0 11 0 00 1 0} e ℝ�̀ = |0 1 00 0 11 0 0} , observando que: ℝ�̀ = ℝ��  (3.12) 

 

Resolvendo (3.11) conclui-se que: 

 

Z7 = Zcc + Zdd + Z��3  (3.13) 

Z� = Zcd + Zd� + Zc�3  (3.14) 
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Com relação à matriz de admitância reduzida, as capacitâncias aparentes são 

capacitâncias fictícias entre os condutores e um neutro de potencial nulo (terra), que 

produzem sobre o gerador que alimenta a linha o mesmo efeito que as capacitâncias 

parciais acopladas (4). As capacitâncias aparentes põem em evidência o desequilíbrio 

elétrico da linha de transmissão, que também só pode ser anulado (isto é, os termos da 

diagonal principal da matriz _ iguais entre si assim como os termos fora da diagonal 

também devem ser iguais entre si) por intermédio das transposições. Portanto, sendo _cd� a matriz de admitâncias da linha trifásica simples com condutores pára-raios 

inclusos, a matriz de admitâncias da linha transposta será por um raciocínio análogo ao 

anterior: 

 

_ = 13 Z_cd� + ℝ�_cd�ℝ�̀ + ℝ�̀ _cd�ℝ�\ = zY7 Y� Y�Y� Y7 Y�Y� Y� Y7
{ (3.15) 

 

Onde, resolvendo: 

 

Y7 = Ycc + Ydd + Y��3  (3.16) 

Y� = Ycd + Yd� + Yc�3  (3.17) 

 

De posse das matrizes reduzidas da linha, para obter os parâmetros de sequencia 

da mesma, utiliza-se o método da transformação linear. Isto significa que é possível 

obter as matrizes de sequência positiva, negativa, zero e intersequenciais tanto da 

matriz de impedâncias como de admitâncias por meio da transformação matricial das 

equações (3.18) e (3.19) (4). 

 

ℤ$ � = �` ℤ� (3.18) 

_$ � = �` _� (3.19) 

 

Onde: 



 
 

32 
 

ℤ$ � – Matriz de impedâncias sequenciais por unidade de comprimento; _$ � – Matriz de admitâncias sequenciais por unidade de comprimento; 

� = |1 1 11 a� a1 a a�} (3.20) 

�` = 13 |1 1 11 a a�1 a� a } (3.21) 

E o operador: a =  −  � + j √l� . 

Os termos fora da diagonal da matriz de impedâncias ou admitâncias sequencias 

representam os acoplamentos mútuos entre os circuitos sequenciais e só tem significado 

nas linhas não transpostas, sendo nulos nas transpostas (4). Além disso, é possível 

determinar as impedâncias características para cada componente sequencial, ou seja: 

 

Z�$ = &Z$Y$ (3.22) 

Z� = &Z Y  (3.23) 

Z�� = &Z�Y� (3.24) 

 

Nas condições de operação normal do sistema, isto é, tensões e cargas 

equilibradas, a análise pode ser simplificada para o comportamento de sequência 

positiva (4)(9), finalizando assim, o procedimento para se obter as matrizes de 

impedâncias e admitâncias sequênciais por unidade de comprimento da linha. 

3.3. Considerações Finais 

Este Capítulo encerra a apresentação da metodologia utilizada para obter as 

matrizes de impedâncias e admitâncias sequencias da linha de transmissão. Isto tem sua 

importância, pois a partir de tais parâmetros é possível determinar a impedância 

característica (Zc) e a potência natural (SIL) da linha de transmissão. Para isto, foi 
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apresentada uma metodologia com o objetivo de obter a matriz reduzida com o efeito 

dos condutores para raios incluso e posterior obtenção da matriz reduzida de ordem 3. 

Neste trabalho, optou-se por utilizar o método apresentado neste capítulo, pois as 

alterações nas geometrias das linhas estudadas são pequenas e pretende-se avaliar o 

ganho de potência natural em função das modificações resultantes dessas alterações nos 

parâmetros elétricos que dependem da geometria da linha como visto no Capítulo 2.  
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Capítulo 4- Cálculo da Potência Característica da Linha 

 

A crescente demanda por energia elétrica contribuiu para alavancar vários 

trabalhos tendo por objetivo desenvolver técnicas para aumentar a capacidade de 

transmissão de energia elétrica. Estas técnicas procuram reduzir as perdas, a área de 

solo ocupada (faixa de servidão), o impacto ambiental e a manutenção da segurança dos 

funcionários e de terceiros, atendendo aos requisitos estabelecidos por norma como: 

altura condutor solo e os níveis de campo elétrico e magnético na região próxima a linha. 

Neste capítulo será apresentado o conceito de potência natural da linha de 

transmissão (em inglês Surge Impedance Loading ou SIL), sua relação com os 

parâmetros da linha e algumas técnicas que tem por objetivo aumentar o valor desta 

potência como as técnicas baseadas no conceito de Linha de Potência Natural Elevada. 

Porém, para contextualizar estas técnicas, serão apresentadas de forma resumida as 

técnicas de repotencialização convencionais.  

4.1. Potência Natural da Linha 

A capacidade máxima de transmissão de um dado sistema depende, 

principalmente, de dois fatores: ao limite térmico ou ampacidade e a interação da linha 

com o sistema, principalmente dos seus parâmetros longitudinais L (indutância) e 

transversais C (capacitâncias) (3).  O primeiro é importante, pois determinar a 

temperatura de operação dos condutores está relacionado com assegurar as distâncias 

máximas e mínimas dentro dos limites estabelecidos por norma e para limitar tal 

temperatura a valores que não danifiquem o condutor. O segundo tem sua importância, 

pois a partir de tais parâmetros é possível determinar a impedância característica (Zc) e 

a potencia natural (SIL) da linha de transmissão. A potência natural da linha (em inglês 

Surge Impedance Loading ou SIL) definida estritamente como a potência entregue por 



 
 

35 
 

uma linha ideal (sem perdas) a uma carga resistiva de valor igual à sua impedância 

característica (Z�)(16), pode ser calculada: 

 

��� = V�Z�  (4.1) 

 

onde, V é a tensão trifásica nominal da linha e Z�, impedância característica, dada por: 

 

Z� = &LC (4.2) 

 

onde, L e C representam a indutância e a capacitância por unidade de comprimento de 

sequência positiva da linha de transmissão.  

A SIL representa o valor de fluxo na linha tal que não há queda de tensão 

significativa nem consumo de reativo pela mesma. Acima do SIL, a linha consome reativo 

e dependendo do sistema, pode haver queda de tensão acentuada, impondo 

compensação reativa ou até limitação da potência transportável (3). 

As técnicas convencionais de recapacitação, de uma forma geral, não alteram a 

impedância característica e a potência natural da linha de transmissão, pois não 

modificam os parâmetros L e C da linha de forma acentuada (3). Estas técnicas estão 

mais relacionadas ao primeiro fator, uma vez que estão ligadas os limites térmicos da 

linha e as distâncias de segurança condutor solo como pode ser observado na Seção 4.2.  

4.2. Recapacitação das Linhas de Transmissão 

Antes de apresentar as técnicas de repotencialização, é necessário apresentar o 

conceito introduzido pela IEEE de recapacitação de uma linha de transmissão, ou seja, 

qualquer medida tomada com relação a uma linha de transmissão, seja para restauração 

das condições físicas, alterações em características de projeto ou limites operativos. Isto 

significa, de forma prática, que o termo recapacitação de uma linha de transmissão 

envolve a requalificação (aumento da disponibilidade com alteração do projeto original), 
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regraduação (elevação das características nominais, em face de mudança de critérios, ou 

introdução de monitorações específicas), restauração (recuperação ou melhoria da 

capabilidade - resultado da combinação de capacidade e disponibilidade - original do 

projeto), repontencialização da linha de transmissão (alteração da capacidade da linha 

com alteração do projeto original) ou ainda qualquer combinação dos termos citados. 

Portanto, de forma resumida, entre as técnicas utilizadas para alteração da 

capacidade da linha, destacam-se(3)(17): 

 

 Alterar o limite térmico da linha de transmissão: esta técnica 

envolve o limite termomecânico da linha, pois está relacionada com 

o aumento da temperatura de projeto original. Contudo, o novo 

limite térmico, que implica em um novo carregamento para a linha 

de transmissão, envolve estudos como: o cálculo da nova flecha do 

condutor efetuado vão a vão, verificação das distâncias mínimas de 

segurança condutor-solo e a escolha da melhor técnica para 

solucionar as violações dessas distâncias (retensionamento do 

condutor, troca de cadeias de ancoragem por ancoragem móvel - ou 

semi-ancoragem, troca de braços da torre e cadeias de isoladores 

por isoladores poliméricos rígidos, inserção de uma estrutura nova 

ou poste no meio do vão, raspagem do solo).  

 Recondutorar a linha de transmissão: esta técnica consiste na 

troca de um condutor existente por outro condutor com maior 

capacidade de condução de corrente, que varia diretamente com o 

diâmetro do mesmo.  Desta forma, estudos envolvendo 

carregamentos mecânicos, esforços transversais e longitudinais de 

todas as estruturas da linha de transmissão, entre outros são 

necessários para verificar sua aplicabilidade. 

 Lançar mais um condutor por fase: esta técnica consiste na 

adição de um condutor auxiliar em posição determinada pelos 

estudos eletromagnéticos e mecânicos. Isto significa que na fase de 

projeto pode-se escolher a posição do novo condutor de maneira a 

aumentar a capacidade de transporte da linha. Contudo, as 

limitações estruturais impedem a adoção da solução otimizada e a 
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possível troca de estruturas, assim como no caso do 

recondutoramento, pode tornar o empreendimento 

economicamente inviável. 

 Modificar a tensão operativa da linha: esta técnica consiste em 

uma linha de transmissão projetada para operar em um nível de 

tensão nominal, vir a operar em um nível de tensão maior. Evidente, 

que além dos estudos envolvendo o calculo das distâncias elétricas 

e o reisolamento da LT, a análise do impacto desta técnica é muito 

maior, pois envolve outras partes do sistema como as subestações. 

Portanto, a complexidade de sua implementação a torna 

economicamente inviável. 

 

Além das principais técnicas citadas, existem algumas técnicas baseadas no 

conceito de Linha de Potência Natural Elevada discutida na Seção 4.3, são elas: expansão 

dos subcondutores nos feixes, compactação de fases, rearranjo dos feixes em disposições 

assimétricas, combinação de duas ou mais soluções anteriores. Evidente que as 

alternativas, convencionais e não convencionais, são utilizadas individualmente ou em 

conjunto na recapacitação de linhas de transmissão e no projeto de novos sistemas 

quando técnica e economicamente viáveis. 

4.3. Linha de Potência Natural Elevada 

Os estudos envolvendo a transmissão de energia a grandes distâncias e com alta 

capacidade teve inicio no Brasil em 1990. Um acordo de cooperação com pesquisadores 

russos, pioneiros no assunto, foi firmado para desenvolver, entre outras tecnologias, as 

técnicas das Linhas de Potência Natural Elevada. Outros passos importantes formam 

dados em: 

 

 1992: estudos para o projeto de linhas de 69 a 500 kV com o 

conceito de LNPE (CHESF, Furnas e Cepel, patrocinados pela 

Eletrobrás); 
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 1994: testes em "mock up" de 230 kV no CEPEL, linha piloto em 230 

kV de 1,6 km e três condutores por fase na CHESF em Recife;  

 1995: a CHESF testou a técnica de feixe expandido para recapacitar 

a linha de 230 kV, circuito duplo, com dois condutores por fase, em 

uma extensão de 3 km, Paulo Afonso-Milagres; 

 1996: linha de 180 km de extensão, com o mesmo arranjo de feixe 

expandido, circuito duplo, foi energizada na linha de transmissão 

Banabuiú/Fortaleza; 

 1997: o trecho Paulo Afonso/Milagres/Banabuiú, no mesmo 

corredor, foi recapacitado nos 480 km restantes, totalizando 660 

km de expansão de linha com a técnica de feixe expandido; 

 

Uma vez que os resultados obtidos pela técnica de feixe expandido em 230 kV 

foram favoráveis, novos estudos e testes foram realizados objetivando a transmissão em 

500 kV. Desta forma, a CHESF, em conjunto com fabricantes, desenvolveu e testou 

protóticos para a utilização em feixe expandido com quatro condutores por fase. Uma 

linha de transmissão real de 1.9 km de extensão e 500 kV foi instalada na fase externa 

direita da linha de transmissão situada na hidrelétrica de Paulo Afonso. Posteriormente, 

uma linha experimental de 2 km foi construída para testes e treinamento das equipes de 

manutenção. 

A tecnologia, desenvolvida na Rússia e ainda pouco explorada no resto do mundo, 

objetiva aumentar a capacidade de uma linha de transmissão de energia elétrica. Baseia-

se na combinação adequada de aproximação das fases, elevação do número de 

condutores por fase e em uma nova distribuição geométrica destes condutores no feixe, 

diferenciando-se das distribuições circulares comumente utilizadas(11). Esta proposta 

busca uma equalização do campo elétrico superficial, que deve estar próximo ao seu 

valor máximo, e a maximização das cargas e capacitâncias(3).  

Desta forma, como os parâmetros elétricos dependem da geometria da linha, isto 

pode influenciar a potência natural dos sistemas da seguinte forma como discutido por 

(16): 
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 Ampliação do número de subcondutores por feixe aumenta a 

capacitância da linha, reduzindo a impedância característica e 

aumentando a potência natural;  

 A aproximação dos feixes das fases aumenta a indutância mútua (LT 

Compacta) e se reflete como um aumento da potência natural (11). 

A compactação é limitada pela coordenação do isolamento entre 

fases e os gradientes máximos de campo elétrico que irão ocorrer 

na superfície dos subcondutores, que incrementam o efeito corona 

(3); 

 Com resultados mais significativos que os observados para a técnica 

de compactação, a expansão dos subcondutores nos feixes propicia 

a diminuição da reatância própria (11) (Linha Potência Natural 

Elevada – Feixe Expandido ou LPNE-FEX) aumentando a potência 

natural da linha; 

 Rearranjo dos feixes em disposições assimétricas, diminuindo a 

impedância característica - redução da indutância própria e 

aumento da indutância mútua - (Linha Potência Natural Elevada ou 

LPNE). A compactação e a expansão do feixe é a solução completa 

utilizando o conceito de Linha de Potência Natural Elevada. Nesta 

solução ocorre um aumento ainda maior da potência característica, 

pois a ação conjunta da compactação entre fases e expansão dos 

feixes promove uma redução maior da impedância característica da 

linha. 

 

Uma vez que as características elétricas e geométricas da linha de transmissão 

podem sofrer alterações, pois os feixes de condutores podem assumir variadas 

configurações, estudos envolvendo otimização são de fundamental importância visando 

o maior aproveitamento do sistema. Contudo, neste trabalho são apresentadas as 

concepções típicas de torres com quatro condutores por fase para os três últimos pontos 

citados, pois são utilizados sistemas com silhuetas de torres predominantes desses tipos 

na validação do programa desenvolvido para o cálculo da SIL.  

Para a compactação de fases destacam-se a torre raquete e a torre Cross-Rope. A 

torre raquete (Figura 4.1a), assim como a torre Cross-Rope (Figura 4.1b), apresenta 
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feixes com 0.457 m de separação entre os subcondutores do feixe considerados 

convencionais. Contudo, ambas as configurações propiciam um aumento da potência 

natural em função da distância entre os feixes bastante reduzida. Aquela utiliza um 

arranjo triangular, enquanto esta um arranjo praticamente horizontal. 

 

  
(a) (b) 

Figura 4.1: (a) Torre Raquete; (b) Torre Cross-Rope. 

 

As torres VX-Simétrico e Cara de Gato são utilizadas na técnica de expansão dos 

feixes. A primeira utiliza a concepção de suporte em "V" estaiados, com as fases no 

mesmo plano e feixes de 1,2 m de espaçamento entre subcondutores. Porém, o mastro 

entre as fases impede a compactação como mostra a Figura 4.2a e a geometria gera um 

campo mais elevado em alguns dos condutores. A segunda também utiliza feixes de 

expansão de 1,2 m de espaçamento entre os subcondutores, porém com a concepção em 

suportes auto-portantes como se pode observar na Figura 4.2b, com parte estrutural 

entre as fases e geometria triangular (que gera uma distribuição de campo elétrico nos 

condutores mais equalizada). 
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(a) (b) 

Figura 4.2: (a) Torre VX-Simétrico; (b) Torre Cara de Gato. 

Com a torre monomastro consegue-se o aumento da potência característica com 

uma pequena redução da distância entre as fases distribuídas numa geometria 

triangular, pois tem a concepção em suportes estaiados, de mastro único, com parte 

estrutural entre as fases como mostra a Figura 4.3. A ligeira expansão do feixe de 

condutores se dá pela distribuição dos mesmos em um quadrado de 0,9 m de lado. 

 

 
Figura 4.3: Torre Monomastro. 

4.4. Considerações Finais 

Este capítulo encerra a apresentação da metodologia envolvida no cálculo da 

potencia natural de uma linha de transmissão. A equação (4.1) reafirma o que já foi dito 

nas seções anteriores, ou seja, observa-se que o transporte de um bloco maior de 

potência pela linha de transmissão é afetado pelo nível de tensão e pelos parâmetros da 

linha de transmissão. Desta forma, fica evidente a importância das características 

construtivas da linha na sua capacidade de transporte de energia. 
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Apresentada a metodologia, no Capítulo 5, a validação do programa desenvolvido 

para o cálculo da SIL e os resultados são apresentados. 
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Capítulo 5- Resultados 

 

Neste Capítulo, apresenta-se a validação do programa desenvolvido comparando 

os resultados aos gerados pelo ATP/EMTP (Alternative Transients 

Program/Electromagnetic Transients Program) e aos obtidos pelas referências. 

Caracterizada a validação, e o cálculo da potência natural é efetuado para duas linhas de 

transmissão, LT São Gotardo 02 - Três Marias e a LT São Gonçalo do Pará - Ouro Preto, 

objetivando realizar um paralelo entre os resultados obtidos por elas e os obtidos pelas 

configurações sugeridas pelo processo de otmização desenvolvido por (3) em seu 

trabalho, o qual apresentava dois objetivos: a minimização do campo elétrico ao nível do 

solo e a minimização do campo elétrico superficial. 

5.1. Validação da Metodologia 

Validar os resultados obtidos em uma pesquisa de caráter computacional é de 

fundamental importância no que diz respeito à confiabilidade dos cálculos, premissas e 

simulações realizadas. Desta forma, avaliou-se o desempenho do programa 

desenvolvido neste trabalho utilizando-se o módulo do erro ε(%), calculado por: 

ε(%) = ��`���� � 100%, onde: G é o valor da grandeza calculada utilizando-se o programa 

desenvolvido neste trabalho e G� é o valor da grandeza obtida a partir dos resultados da 

do ATP/EMTP ou da referência. O ATP/EMTP (Alternative Transients 

Program/Electromagnetic Transients Program) é apresentado de forma sucinta no 

Apêndice C, utilizando os dados das configurações apresentadas na Seção 5.1.1 como 

exemplo.  
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5.1.1. Definição dos casos a estudar 

Para ilustrar a aplicação da metodologia desenvolvida foram analisadas as 

seguintes configurações: 

  

 Sistema 1: LT Neves 1 – Vespasiano 2 de propriedade da CEMIG, 

localizada no município de Vespasiano, Minas Gerais. Linha de 

transmissão de 500 kV, circuito simples, configuração horizontal, 

trifásica, três condutores por fase (Ruddy 900 MCM) separados por 

0,457 m e distâncias entre fases de 12 m como mostra a Figura 5.1a; 

 Sistema 2: Solução estaiada compacta com elevada capacidade de 

transmissão desenvolvida pela eletronorte (torre Cross-Rope), linha 

de transmissão de 500 kV, circuito simples, com fases espaçadas 

horizontalmente por 5,5 m e verticalmente de aproximadamente 

0,78 m e feixes simétricos com 4 condutores (Rail 954 MCM) por 

fase separados por 0,457 m como mostra a Figura 5.1b; 

 Sistema 3: Torre estaiada monomastro cara-de-gato que utiliza dos 

conceitos de expansão de feixes e compactação de fases. Linha de 

transmissão de 500 kV, circuito simples, com fases espaçadas 

horizontalmente por 7,3 m e verticalmente de aproximadamente 

7,5 m e feixes simétricos com 4 condutores (Rail 954 MCM) por fase 

separados por 0,950 m como mostra a Figura 5.1c ; 

 Sistema 4: Solução estaiada "V" (torre VX), linha de transmissão de 

500 kV, circuito simples, com fases espaçadas horizontalmente de 

11 m, feixes laterais em formato trapezoidal assimétrico com 4 

condutores (Rail 954 MCM) por fase e feixe central retangular como 

mostra a Figura 5.1d; 

 

Para o Sistema 1, considerou-se a resistividade elétrica do solo de 2400 Ω.m 

como menciona (18) em seu trabalho. Para os demais sistemas, a resistividade do solo 

considerada para simulação foi de 1000 Ω.m e cabos pára-raios do tipo EHS 3/8", 

valores também utilizados por (19). O cabo pára-raio do tipo EHS 3/8" também foi 

adotado para as simulações realizadas para o Sistema 1, pois (18) não faz referência a 



 

 

qual tipo de cabo é utilizado na LT

similares a em estudo. Contudo,

necessários as simulações, foram consultados catálogos

as das estruturas em estudo, e os valores considerados 

observados no Apêndice B

 

  

  
(a)

  

  (c)

Figura 5.1: Sistemas em estudo: 
Cross-Rope; (c) Torre estaiada monomastro; (d) Torre estaiada V tipo VX.

qual tipo de cabo é utilizado na LT, sendo escolhido o tipo empregado em configurações 

Contudo, devido a indisponibilidade da totalidade dos dados 

necessários as simulações, foram consultados catálogos (20) (21) e geometrias pr

em estudo, e os valores considerados nas simulações podem ser 

Apêndice B.  

 
(a) 

 

 
(c) 

Sistemas em estudo: (a) Torre típica da LT Neves 1 – Vespasiano 2; (b) 
Rope; (c) Torre estaiada monomastro; (d) Torre estaiada V tipo VX.

 

45 

hido o tipo empregado em configurações 

devido a indisponibilidade da totalidade dos dados 

e geometrias próximas 

nas simulações podem ser 

 
(b) 

 

 

(d) 

; (b) Silhueta típica da torre 
Rope; (c) Torre estaiada monomastro; (d) Torre estaiada V tipo VX. 
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Contudo, antes de apresentar os resultados obtidos na Seção 5.1.2, é importante 

destacar que todos os dados que serviram de entrada para ATP/EMTP foram 

transformados para as unidades de medida solicitadas e, quando necessário, a 

resistência cc dos condutores foi corrigida para a temperatura de operação utilizando a 

Eq. (2.4) antes de ser carregada no programa. 

5.1.2. Resultados 

 A Tabela 5.1 compara os resultados obtidos pelo ATP com os obtidos neste 

trabalho (denominado de (I)) por meio do módulo do erro ε  em porcentagem. Os 

resultados obtidos por (19) para os sistemas 2, 3 e 4 também são apresentados e a 

comparação é realizada por do erro ε� em porcentagem .  

 

Tabela 5.1: Comparativo de resultados. 

Sistemas 

Parâmetros 

SIL 

[MW] 

Sequência Zero Sequência Positiva 

R0 (Ω/km) X0 (Ω/km) 
b0  (10-6 

S/km) 
R+ (Ω/km) X+ (Ω/km) 

b+ (10-6 

S/km) 

Si
st

em
a 

1
 

ATP 0,399 1,481 3,208 0,022 0,356 4,678 - 

(18) - - - - - - - 

(I) 0,403 1,494 3,231 0,022 0,356 4,683 906,2 ε  1,00 0,88 0,72 0,00 0,00 0,11 - 

Si
st

em
a 

2
 

ATP 0,3733 1,4863 2,3289 0,0157 0,2676 6,1563 - 

(19) 0,3791 1,4653 2,4505 0,0179 0,2672 6,1571 1200,0 

(I) 0,3791 1,4988 2,329 0,0157 0,2676 6,156 1199,0 ε /ε� 1,55/0,00 0,84/2,29 0,00/4,96 0,00/12,3 0,00/0,15 0,00/0,02 0,08 

Si
st

em
a 

3
 

ATP 0,3882 1,3562 2,8665 0,0159 0,2651 6,1791 - 

(19) 0,3961 1,3310 3,2932 0,0182 0,2650 6,2235 1211,4 

(I) 0,3942 1,3684 2,866 0,0159 0,2651 6,179 1207,0 ε /ε� 1,55/0,48 0,90/2,81 0,00/13,0 0,00/12,6 0,00/0,04 0,00/0,72 0,36 

Si
st

em
a 

4
 

ATP 0,3814 1,3262 3,0302 0,0160 0,2688 6,1518 - 

(19) 0,3888 1,3015 3,6762 0,0181 0,2688 6,2280 1203,4 

(I) 0,3873 1,3385 3,030 0,0160 0,2688 6,152 1195,9 ε /ε� 1,55/0,39 0,93/2,84 0,00/17,6 0,00/11,6 0,00/0,00 0,00/1,22 0,62 
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Deve-se ressaltar que os resultados obtidos são referentes à linha não transposta. 

Assim, observando os dados da Tabela 5.1, percebe-se que o erro calculado entre os 

valores obtidos pelo programa de cálculo da potência natural desenvolvido neste 

trabalho e os gerados pelo ATP/EMTP são inferiores a 2,00% para a maioria absoluta 

dos parâmetros calculados. Contudo, fica evidente que o módulo do erro é maior para os 

parâmetros de sequência zero do que para os parâmetros de sequência positiva. Assim, 

atribuiu-se as desigualdades encontradas as pequenas diferenças nas metodologias 

utilizadas nos dois programas para incorporar as características do solo real nos 

parâmetros da linha de transmissão. 

Avaliando os resultados obtidos neste trabalho em relação aos apresentados por 

(19) em seu estudo, observam-se erros maiores, porém abaixo de 3,00% para a maioria 

dos parâmetros calculados, exceto para a susceptância de sequência zero e resistência 

de sequência positiva para as quais o erro atinge aproximadamente 18% e 13% 

respectivamente. Embora ocorram erros maiores, os mesmos erram esperados, pois 

como nem todos os dados necessários a simulação estavam disponíveis, foram utilizados 

valores retirados de catálogos para completá-los, como: resistência cc dos condutores a 

20 °C, raio interno e externo e algumas distâncias retiradas de geometrias similares. 

Mesmo assim, observa-se um bom resultado, visto que os valores de erro calculados 

para a potência natural são inferiores a 1% e os erros em relação aos resultados do 

ATP/EMTP foram pequenos, pois foram utilizados os mesmos dados de entrada.   

Finalmente, as analises realizadas nesta seção satisfazem as premissas para 

validação dos resultados obtidos neste trabalho. Logo, tudo o que foi exposto traduz 

informações satisfatórias que implicam na validação do programa desenvolvido. 

Caracterizada a validação, a Seção 5.2 apresenta um estudo de caso envolvendo o cálculo 

da potência natural para duas configurações de linhas de transmissão originais e as 

geometrias sugeridas pelo processo de otimização desenvolvido por  (3).  

5.2. Estudo de Caso 

Nesta seção, será avaliado o ganho de potência natural resultante do processo de 

otimização desenvolvido por (3) para configurações com dois e três condutores por fase. 

Os estudos desenvolvidos na referência envolvem (I) a minimização do campo elétrico 
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ao nível do solo e (II) a minimização do campo elétrico superficial. Ambos os estudos são 

realizados considerando (a) as alturas dos condutores fixas e (b) com as alturas dos 

condutores variáveis. As duas linhas de transmissão apresentadas no trabalho do autor 

e que também serão estudas neste trabalho são: LT São Gotardo 02 - Três Marias e a LT 

São Gonçalo do Pará - Ouro Preto, ambas pertencentes à CEMIG. Desta forma, na Seção 

5.2.1 é apresentado os valores das impedâncias seqüenciais e a potência natural para as 

duas configurações, considerando as geometrias otimizadas que fornecem a 

minimização do campo elétrico ao nível do solo com condutores a altura fixa e variáveis. 

Na Seção 5.2.2 o mesmo estudo é realizado, porém considerando os resultados obtidos 

para a minimização do campo elétrico superficial. A Tabela 5.2 resume os dados das LTs 

originais e os parâmetros considerados para simulações (22)(23). 

 

Tabela 5.2: Dados da LT São Gonçalo do Pará - Ouro Preto e LT São Gotardo 02 - Três Marias. 

Dados da LT 

LT São 
Gonçalo do 
Pará - Ouro 

Preto 

LT São 
Gotardo 02 

- Três 
Marias 

Tensão nominal [kV] 500 345 
Frequência [Hz] 60 60 
Nº de circuitos 1 1 
Nº de fases 3 3 
Nº de condutores por fase 3 2 
Temperatura de operação [°C] 75 75 
Resistividade do solo [Ω.m] 2400 2400 
Condutores fase, Raio interno [mm] 3,167 3,167 
Condutores fase, Raio externo [mm] 14,37 14,37 
Condutores fase, Resistência CC a 20 °C [Ω/km] 0,0633 0,0633 
Condutores pára-raios, Raio interno [mm] 0 0 
Condutores pára-raios, Raio externo [mm] 5,555 4,76 
Condutores pára-raios, Resistência CC a 20 °C [Ω/km] 3,276 3,728 
Distância da Fase A (e T) do centro do feixe ao centro da estrutura [m] 10,9 10,3 
Distância da Fase A (e S) do centro do feixe ao centro da estrutura [m] 0 0 
Distância da Fase A (e R) do centro do feixe ao centro da estrutura [m] 10,9 10,3 
Distância dos condutores pára-raios ao centro da estrutura [m] 5,25 7,3 
Altura média do feixe da fase A [m] 16,53 14,29 
Altura média do feixe da fase B [m] 16,53 14,29 
Altura média do feixe da fase C [m] 16,53 14,29 
Altura média do condutor pára-raio [m] 30,71 27,89 
Distância entre os subcondutores do feixe [m] 0,457 0,457 
Posição angular de um dos condutores em um feixe, medida anti-horário a 
partir da linha horizontal. 90° 0° 
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5.2.1. Configurações que minimizam o campo ao nível do solo 

A Figura 5.2a mostra a configuração sugerida pelo algoritmo desenvolvido por 

(3) com o objetivo de minimizar o campo elétrico ao nível do solo para a LT São Gonçalo 

do Pará - Ouro Preto e a Figura 5.2b para a LT São Gotardo 02 - Três Marias, 

considerando a altura dos condutores fixa. 

 

(a) (b) 

Figura 5.2: Configuração sugerida para minimizar o campo elétrico ao nível do solo com alturas fixas: (a) 
LT São Gonçalo do Pará - Ouro Preto Torre; (b) LT Gotardo 02 - Três Marias. 

 

A Tabela 5.3 detalha a geometria sugerida pelo processo de otimização. 

 

Tabela 5.3: Configurações sugeridas pelos processos de otimização. 

LT São Gotardo 02 - Três Marias 

x1 [m] x2 [m] x3 [m] x4 [m] x5 [m] x6 [m] 

-8,290 -4,145 -0,869 0,381 4,122 7,960 

LT São Gonçalo do Pará - Ouro Preto 

x1 [m] x2 [m] x3 [m] x4 [m] x5 [m] x6 [m] x7 [m] x8 [m] x9 [m] 

-7,0629 -6,223 -5,4228 -0,5157 0,1601 0,3010 5,8746 6,6126 6,8175 

 

A Figura 5.3 mostra as configurações sugeridas pelo algoritmo para os dois 

sistemas em estudo considerando a altura dos condutores variável. 
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(a) (b) 

Figura 5.3: Configuração sugerida para minimizar o campo elétrico ao nível do solo com alturas variáveis: 
(a) LT São Gonçalo do Pará - Ouro Preto Torre; (b) LT Gotardo 02 - Três Marias. 

 

A Tabela 5.4 detalha a geometria sugerida pelo processo de otimização. 

 

Tabela 5.4: Configurações sugeridas pelos processos de otimização. 

LT São Gotardo 02 - Três Marias 

x1 [m] x2 [m] x3 [m] x4 [m] x5 [m] x6 [m] 

-10,106 -9,6488 -0,0678 0,4419 10,048 10,333 

h1 [m] h2 [m] h3 [m] h4 [m] h5 [m] h6 [m] 

14,776 15,005 14,336 14,618 14,202 14,258 

LT São Gonçalo do Pará - Ouro Preto 

x1 [m] x2 [m] x3 [m] x4 [m] x5 [m] x6 [m] x7 [m] x8 [m] x9 [m] 

-9,9106 -9,432 -9,3420 -0,2172 0,3488 0,4992 10,0206 10,3658 10,434 

h1 [m] h2 [m] h3 [m] h4 [m] h5 [m] h6 [m] h7 [m] h8 [m] h9 [m] 

17,0979  17,5765 17,2095 16,5413 17,1074 16,8007 16,5291 16,8743 16,4855 

 

 A Tabela 5.5 mostra os valores de potência natural e parâmetros seqüenciais da 

linha obtidos por meio da metodologia desenvolvida neste trabalho para as 

configurações em estudo.  
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Tabela 5.5: Resultados computacionais para as configuração sugerida para minimizar o campo elétrico ao 
nível do solo. 

Parâmetros 
LT São Gotardo 02 - Três Marias 

LT São Gonçalo do Pará - Ouro 
Preto 

Original 
Altura 

Fixa 
Altura 

Variável 
Original 

Altura 
Fixa 

Altura 
Variável 

Sequência 
Zero 

R0 [Ω/km] 0,4197 0,4244 0,4211 0,4214 0,4267 0,4248 
X0 [Ω/km] 1,5564 1,5687 1,5607 1,4768 1,5274 1,4826 

b0 [10 -6 S/km] 2,928 2,916 2,897 3,085 2,859 3,042 

Sequência 
Positiva 

R+ [Ω/km] 0,0326 0,0327 0,326 0,0218 0,0219 0,0219 
X+ [Ω/km] 0,3912 0,2792 03905 0,3491 0,2791 0,3358 

b+ [10 -6 S/km] 4,233 5,92 4,234 4,714 5,850 4,888 
Potência Natural, SIL [MW] 391,6 548,1 392,0 918,6 1.144,6 953,9 

 

Observando os resultados, fica evidente que o maior ganho de potência natural 

ocorre para o caso das configurações sugeridas com altura fixa para as duas LTs. Para o 

caso da LT São Gotardo 02 - Três Marias o ganho em relação à configuração original foi 

de aproximadamente 40%, já para a LT São Gonçalo do Pará - Ouro Preto foi de 24,5%. 

As configurações com altura variável também proporcionaram aumento da potência 

natural da linha em relação à original, porém menores que o caso com as alturas fixas - 

0,26 % para a LT São Gotardo 02 - Três Marias e 3,84% para a LT São Gonçalo do Pará - 

Ouro Preto. Os maiores ganhos para a primeira situação eram esperados, pois 

comparando a Figura 5.2, a Figura 5.3 e a configuração original, fica evidente o processo 

de compactação e a expansão do feixe de condutores que caracteriza a solução completa 

utilizando o conceito de Linha de Potência Natural Elevada para as configurações com 

alturas fixas. Nesta solução ocorre um aumento ainda maior da potência característica, 

pois promove uma redução maior da impedância característica da linha. 

A redução da impedância característica de sequência positiva da linha fica 

evidente com os dados obtidos nas simulações. A maior distância entre os 

subcondutores de uma mesma fase distribuídos de forma assimétrica reduz o 

acoplamento magnético entre eles, implicando na redução da reatância própria de cada 

fase. Contudo, o aumento no valor da reatância mútua decorre do aumento do 

acoplamento entre as fases resultante da menor distância entre elas que aumenta o 

campo magnético na superfície dos condutores. Características que podem ser 

observadas no valor da reatância de sequencia positiva menor para o caso com altura 

fixa do que para a situação com altura variável e para a configuração original do sistema.  

 Finalizando a primeira análise, percebe-se que as duas linhas de transmissão 

apresentam configurações originais parecidas, porém a LT São Gonçalo do Pará - Ouro 
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Preto apresenta potência característica maior principalmente a dois fatores: maior 

número de condutores que aumenta a capacitância da linha (conseqüentemente, a 

susceptância, Tabela 5.5), reduzindo a impedância característica e aumentando a 

potência natural do sistema e ao maior nível de tensão, pois supondo mesma impedância 

característica, um aumenta de 10% na tensão provocaria um aumenta de 21% na 

potência natural. 

5.2.2. Configurações que minimizam o campo superficial 
 

A Figura 5.2a mostra a configuração sugerida pelo algoritmo desenvolvido por 

(3) com o objetivo de minimizar o campo elétrico superficial para a LT São Gonçalo do 

Pará - Ouro Preto e a Figura 5.2b para a LT São Gotardo 02 - Três Marias, considerando a 

altura dos condutores fixa. 

 

(a) (b) 

Figura 5.4: Configuração sugerida para minimizar o campo elétrico superficial: (a) LT São Gonçalo do Pará 
- Ouro Preto Torre; (b) LT Gotardo 02 - Três Marias. 

 

A Tabela 5.1 detalha a geometria sugerida pelo processo de otimização. 
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Tabela 5.6: Configurações sugeridas pelos processos de otimização. 

LT São Gotardo 02 - Três Marias 

x1[m] x2 [m] x3 [m] x4 [m] x5 [m] x6 [m] 

-10,458 -10,26 -0,213 -0,015 10,023 10,241 

LT São Gonçalo do Pará - Ouro Preto 

x1 [m] x2 [m] x3 [m] x4 [m] x5 [m] x6 [m] x7 [m] x8 [m] x9 [m] 

-10,522    -10,155 -9,873 -0,2249 -0,0015 0,2271 9,8904 10,452 10,211 

 

A Figura 5.5 mostra as configurações sugeridas pelo algoritmo para os dois 

sistemas em estudo considerando a altura dos condutores variável. 

(a) (b) 

Figura 5.5: Configuração sugerida para minimizar o campo elétrico superficial com alturas variáveis: (a) 
LT São Gonçalo do Pará - Ouro Preto Torre; (b) LT Gotardo 02 - Três Marias. 

A Tabela 5.7 detalha a geometria sugerida pelo processo de otimização. 

Tabela 5.7: Configurações sugeridas pelos processos de otimização. 

LT São Gotardo 02 - Três Marias 

x1 [m] x2 [m] x3 [m] x4 [m] x5 [m] x6 [m] 

-10,168 -10,459 -0,2823 0,0534 9,8331 10,431 

h1 [m] h2 [m] h3 [m] h4 [m] h5 [m] h6 [m] 

14,60 14,081 14,236 14,343 14,102 14,471 

LT São Gonçalo do Pará - Ouro Preto 

x1 [m] x2 [m] x3 [m] x4 [m] x5 [m] x6 [m] x7 [m] x8 [m] x9 [m] 

-10,659   -9,7252 -10,217 -0,2312 0,0004 0,2316 9,8257 10,543 10,214 

h1 [m] h2 [m] h3 [m] h4 [m] h5 [m] h6 [m] h7 [m] h8 [m] h9 [m] 

16,35  17,283 16,335 16,527 16,759 16,533 16,334 17,052 16,266 
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 A Tabela 5.8 mostra os resultados das simulações.  

 

Tabela 5.8: Resultados computacionais para a configuração sugerida para minimizar o campo elétrico 
superficial . 

Parâmetros 
LT São Gotardo 02 - Três Marias 

LT São Gonçalo do Pará - Ouro 
Preto 

Original 
Altura 

Fixa 
Altura 

Variável 
Original 

Altura 
Fixa 

Altura 
Variável 

Sequência 
Zero 

R0 [Ω/km] 0,4197 0,4198 0,4199 0,4214 0,4224 0,4232 
X0 [Ω/km] 1,5564 1,5874 1,5519 1,4768 1,4773 1,4712 

b0 [10 -6 S/km] 2,928 2,770 2,953 3,085 3,093 3,121 

Sequência 
Positiva 

R+ [Ω/km] 0,0326 0,0325 0,0325 0,0218 0,0218 0,0219 
X+ [Ω/km] 0,3912 0,4211 0,3852 0,3491 0,3342 0,3295 

b+ [10 -6 S/km] 4,233 3,918 4,300 4,714 4,920 4,993 
Potência Natural, SIL [MW] 391,6 363 397,7 918,6 959,3 973,3 

 

Ao contrário do caso anterior, observa-se na Tabela 5.8 que o maior ganho de 

potência natural ocorre para o caso das configurações sugeridas com altura variável 

para as duas LTs em estudo, pois se observa de maneira mais pronunciada a ocorrência 

dos processos de expansão e compactação dos feixes. Para o caso da LT São Gotardo 02 - 

Três Marias o ganho em relação à configuração original foi de aproximadamente 1,56%, 

já para a LT São Gonçalo do Pará - Ouro Preto foi de 5.95%. Além disso, percebe-se 

claramente comparando os resultados da Tabela 5.5 e da Tabela 5.8 que os ganhos de 

potência natural para as configurações sugeridas para minimizar o campo ao nível do 

solo são superiores aos conseguidos pelas configurações sugeridas para minimizar o 

campo superficial. Isto pode ser justificado comparando as configurações sugeridas para 

reduzir o campo elétrico ao nível do solo com as sugeridas para reduzir o campo elétrico 

superficial para as duas situações, alturas fixas e variáveis, pois o processo de 

compactação e expansão do feixe de condutores é muito reduzido para as últimas em 

comparação as primeiras.  

De maneira mais objetiva, as configurações sugeridas para este caso não alteram 

a configuração da linha de maneira significativa, portanto, os parâmetros elétricos das 

configurações sugeridas possuem valores próximos aos encontrados para a configuração 

original. Finalizando a análise dos dados, percebe-se que as duas linhas de transmissão 

apresentam configurações originais parecidas, porém a LT São Gonçalo do Pará - Ouro 

Preto apresenta potência característica maior como explicado anteriormente. 
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5.3. Considerações Finais 

Os resultados apresentados neste capítulo vão de encontro às afirmações da 

teoria apresentadas nos capítulos anteriores, mostrando o bom desempenho do 

programa desenvolvido. Verifica-se que a modificação dos parâmetros elétricos da linha 

por meio da geometria da mesma pode provocar grandes aumentos na potência natural 

da linha, chegando a 20% ou 30%. Desta forma, fica evidente que processos de 

otmização podem levar a configurações de linhas de transmissão que possibilitem um 

maior aproveitamento da capacidade de transmissão de energia da linha. Porém, deve-

se ressaltar que estes estudos são multiobjetivos e envolvem varias áreas de 

conhecimento. De outra maneira, além dos estudos envolvendo o campo elétrico, as 

características mecânicas e elétricas das novas configurações como: esforços mecânicos 

longitudinais, verticais e transversais, desenvolvimento de novos espaçadores, 

verificação das distâncias de isolamento, considerações sobre a manutenção das linhas, 

entre outras variáveis devem ser levadas em consideração.  Sendo a melhor solução a 

que proporcione maior compromisso entre as soluções possíveis do ponto de vista 

técnico e econômico.   
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Capítulo 6– Conclusão 

 

A eletricidade é à base do funcionamento da sociedade moderna, isto é, se tornou 

a principal fonte de luz, calor e força. A transformação dos recursos naturais em 

produtos úteis ao dia a dia da sociedade, o lazer, o acesso à informação, o 

desenvolvimento tecnológico e uma infinidade de outras atividades tomadas como 

indispensáveis hoje em dia dependem dessa forma de energia. Contudo, isto só é 

possível porque a eletricidade chega aos centros consumidores. A energia elétrica é 

transportada da geração aos centros de consumo por meio de um conjunto de cabos e 

torres chamado de rede de transmissão. Desta forma, o transporte de blocos cada vez 

maiores de energia pelas linhas de transmissão com perdas menores tem sido o alvo de 

vários estudos. 

Uma vez que a capacidade máxima de transmissão fica limitada ao valor da 

potência natural (16), pois acima da SIL, a linha consome reativo e dependendo do 

sistema, pode haver queda de tensão acentuada, impondo compensação reativa ou até 

limitação da potência transportável (3), seu cálculo é de grande interesse, em especial 

para linhas de grande extensão. Desta forma, considerando os bons resultados obtidos 

no decorrer do trabalho, conclui-se que o programa desenvolvido, baseado na 

metodologia apresentada neste trabalho, pode ser utilizado para analisar soluções 

tecnológicas alternativas com relação ao ganho de potência natural de maneira 

simplificada, dentro das premissas assumidas para modelar os sistemas em estudo.  

Contudo, como mencionado, a decisão por uma ou outra solução deve ter fundamento 

em uma análise mais profunda, envolvendo várias áreas de conhecimento para que se 

possa ter certeza da viabilidade técnica e econômica do empreendimento.   

A análise das equações apresentadas neste trabalho, que estabelecem o cálculo 

dos parâmetros da linha de transmissão, mostra que a frequência, a geometria, as 

características geométricas dos condutores e os parâmetros eletromagnéticos dos 

mesmos e do solo influenciam no valor da potência natural da linha de transmissão. Não 
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foi objetivo deste trabalho a análise profunda da influência destes fatores na potência 

natural da linha, porém, estas e outras análises possibilitam uma série de 

implementações de continuidade em trabalhos futuros, tais como: 

  

 Análise de sensibilidade dos parâmetros elétricos com a frequência; 

 Avaliação de desempenho das linhas de transmissão não 

convencionais em comparação com as convencionais; 

 Uma abordagem multicritérios para determinar a geometria que 

forneça a maior capacidade de transmissão de energia e que seja 

economicamente e tecnicamente viável; 

 Avaliação das perdas envolvidas na transmissão de energia elétrica 

pelas linhas não convencionais; 

 Análises econômicas relacionadas aos custos de pesquisa, testes e 

implementação das novas concepções de arranjos de linhas de 

transmissão, ou seja, estudo da viabilidade e construção de uma 

nova geometria de linha de transmissão; 

 

Portanto, o desenvolvimento de trabalhos como este é de grande interesse, pois a 

escolha de arranjos que possibilitem o maior transporte de energia com perdas 

reduzidas constitui um desafio de engenharia. Desta forma, ferramentas que 

possibilitem desenvolver, testar e avaliar soluções tecnológicas eficazes para realizar 

esta tarefa são importantes, pois podem auxiliar na definição de qual alternativa possui 

o melhor custo-benefício para ser implementada. 
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Apêndice A - Método do Raio Médio Geométrico 

 

Em linhas de transmissão podem ser empregados condutores isolados ou em 

feixe por fase, um procedimento para determinar a indutância por condutor múltiplo de 

uma linha de transmissão baseia-se na premissa desse condutor ser substituído por um 

condutor equivalente cilíndrico, com um raio médio geométrico (RMG) tal que o campo 

magnético produzido por ele seja equivalente ao produzido pelos subcondutores que 

compõem o condutor múltiplo (4)(5). 

Contudo, para que o método seja utilizado com a precisão adequada, as seguintes 

considerações devem ser feitas como menciona Fucks (4): 

 A distância entre duas fases DAB deve ser maior que o raio do circulo 

RSC onde estão contidos os subcondutores de cada fase, Figura A.1. 

Desta forma, pode-se considerar a distância entre os subcondutores 

de duas fases distintas igual à distância entre os centros dos 

círculos que contém estes subcondutores; 

 Os fluxos magnéticos produzidos individualmente pelas correntes 

que fluem nos subcondutores de cada fase se compõem formando 

um único campo magnético, de forma que a influência das diversas 

fases entre si é provocada pelos campos magnéticos compostos. 

Estes são deformados, pois os fluxos magnéticos enlaçados pelos 

subcondutores mais esternos são menores do que aqueles dos 

subcondutores internos, do que resultam indutâncias diferentes. 

Essa distribuição irregular pode, no entanto ser considerada 

pequena, podendo ser desprezada a diferença entre indutâncias dos 

subcondutores.  

 

Assim, considerando o sistema ilustrado na Figura A.1 que mostra n condutores 

de raio r [m] por fase que conduzem uma corrente igual a I:⁄n, pois se considera a 
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impedância dos subcondutores iguais. Se DS for o RMG de cada subcondutor e A, B e C 

marcarem os centros dos círculos que os contém. O RMG do condutor múltiplo de n 

condutores de RMG próprios iguais a DS será (4): 

 

D�� = 0D~d �d ld m … d ��
 (A.1) 

 

 

Figura A.1: Condutores Múltiplos em Linha Trifásica(9). 

Onde, d�2 representa as distâncias entre o subcondutor tomado como referência e 

os demais subcondutores distribuídos de forma simétrica no circulo onde estão 

contidos. Os raios médios geométricos de cada subcondutor (DS) podem ser 

interpretados como sendo raios de condutores cilíndricos fictícios, capazes de produzir 

fluxos externos de mesmo valor que os fluxos totais produzidos pelos fios metálicos 

reais correspondentes que constituem cada subcondutor e sempre devem ser utilizados 

nos cálculos das indutâncias (4)(5). São calculados por: 

 

D� = 0(r′)�d� dl … d �dl� … d ld�l … d �d����
 (A.2) 

 

Sendo m2 raiz de um produto de m distâncias entre filamentos e m r', com 

r� = re`�4, onde r�pode ser interpretado como o raio de um fio metálico fictício, teórico, 

que não possuindo fluxo interno, produz, no entanto, o mesmo fluxo total φ que seria 

produzido pela corrente I: ao percorrer o fio metálico real de raio r examinado (4)(5). 

Na prática, devido à dificuldade em se contabilizar todas as variáveis envolvidas 

na determinação de Ds, adota-se o valor de RMG próprio de cada subcondutor obtido 
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através da medição da indutância de um grande número de amostras. Estes valores são 

fornecidos em tabelas de características elétricas dos condutores fornecidas pelos 

fabricantes destes materiais. 

Caso os subcondutores que compõem os feixes não estejam distribuídos 

simetricamente em um círculo, a equação (A.2) pode ser utilizada para calcular o RMG 

do condutor equivalente ao feixe. Para isto, basta substituir r� por DS e interpretar as 

distâncias d�2 como as distâncias entre os subcondutores que compõem o feixe. Desta 

forma, substituindo os condutores múltiplos de cada fase pelo condutor equivalente de 

RMG determinado por (A.1), podem-se utilizar as equações do Capítulo 2 para 

determinar as matrizes da linha de transmissão. Para isto, uma vez que as correntes em 

cada subcondutor foram consideradas iguais, a impedância interna do condutor 

equivalente pode ser determinada por (A.3)(9), pois é o resultado da associação em 

paralelo das impedâncias dos subcondutores: 

 

Z��� = Z��n~� (A.3) 

 

Sendo: Z�� a impedância interna de um dos subcondutores e nsc o número de 

subcondutores. 

Portanto, basta utilizar a metodologia do Capítulo 2 para determinar os outros 

termos que compõem a matriz de impedâncias e incluir o efeito dos cabos pára-raios e 

do solo. Desta forma, chega-se a matriz que representa o sistema como as das equações 

da Seção 3.1.  
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Apêndice B - Dados Considerados para Simulação 

 

A Tabela B.1 mostra os dados utilizados como entrada para o ATP/EMTP e o 

programa desenvolvido neste trabalho. 

 

Tabela B.1: Dados de entrada considerados para o sistemas. 

Dados da LT 
Sistema 

1 
Sistema 

2 
Sistema 

3 
Sistema 

4 
Tensão nominal [kV] 500 500 500 500 
Frequência [Hz] 60 60 60 60 
Nº de circuitos 1 1 1 1 
Nº de fases 3 3 3 3 
Nº de condutores por fase 3 4 4 4 
Temperatura de operação [°C] 20 20 20 20 
Resistividade do solo [Ω.m] 2400 1000 1000 1000 
Condutores fase, Raio interno [mm] 3,175 3,267 3,267 3,267 
Condutores fase, Raio externo [mm] 14,37 14,805 14,805 14,805 
Condutores fase, Resistência CC a 20 °C [Ω/km] 0,0638 0,06 0,06 0,06 
Condutores pára-raios, Raio interno [mm] 0 0 0 0 
Condutores pára-raios, Raio externo [mm] 4,76 4,76 4,76 4,76 
Condutores pára-raios, Resistência CC a 20 °C [Ω/km] 3,81 3,81 3,81 3,81 
Distância da Fase A (e T) do centro do feixe ao centro da 
estrutura [m] 

12 5,5 7,3  

Distância da Fase B (e S) do centro do feixe ao centro da 
estrutura [m] 

0 0 0,0  

Distância da Fase C (e R) do centro do feixe ao centro da 
estrutura [m] 

12 5,5 7,3  

Distância dos condutores pára-raios ao centro da estrutura [m] 9 
13,105 

12,4 
5,6  

Altura máxima do centro do feixe da fase A (e T) [m] 25,26 38,45 41,075  
Altura máxima do centro do feixe da fase B (e S) [m] 25,26 37,67 48,575  
Altura máxima do centro do feixe da fase C (e R) [m] 25,26 38,45 41,075  
Altura máxima do condutor pára-raio [m] 35 46,315 53,4  
Altura do centro do feixe da fase A (e T) no centro do vão [m] 10,86 - -  
Altura do centro do feixe da fase B (e S) no centro do vão [m] 10,86 - -  
Altura do centro do feixe da fase C (e R) no centro do vão [m] 10,86 - -  
Altura do condutor pára-raio no centro do vão [m] 26 - -  
Distância entre os subcondutores do feixe [m] 0,457 0,457 0,950  
Posição angular de um dos condutores em um feixe, medida anti-
horário a partir da linha horizontal. 30° 45° 45°  

 

Os dados restantes para o Sistema 4 são ilustrados na Tabela B.2 
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Tabela B.2: Disposição dos condutores no espaço - distância em [m] - Sistema 4. 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 

-10,4 0,425 11,81 -11,81 -0,425 10,4 -11,49 -0,425 10,3 -10,3 0,425 

h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 

42,1 42,276 42,1 42,1 42,276 42,1 40,74 41,386 41,04 41,04 41,386 

 

x12 x13 x14 

11,49 -8,394 8,394 

h12 h13 h14 

40,74 50,1 50,1 
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Apêndice C - ATP/EMPT 

 

O ATP/EMTP é um programa computacional que permite simular fenômenos 

transitórios de natureza electromagnética, eletromecânica e sistemas de controle 

associados a sistemas elétricos polifásicos. Desta forma, podem ser realizados estudos 

de problemas de operação (faltas em linhas, sobretensões, transitórios, etc.) e projetos 

envolvendo equipamentos, isolamento, sistemas de proteção e controle, etc. Na seção 

C.1 é apresentada, de forma sucinta, a rotina Line Constant do ATP para o cálculo dos 

parâmetros de uma linha de transmissão utilizando os sistemas estudados na Seção 

5.1.1.  

C-1 Subtítulo 

Entre os elementos do sistema elétrico disponíveis para estudo no ATP estão os 

modelos de LT aéreas ou cabos com parâmetros distribuídos ou com seções PI. 

Podendo-se considerar a variação dos parâmetros com a freqüência e transposições nos 

estudos desejados. 

A rotina responsável por calcular os parâmetros de linha de transmissão no ATP 

é chamada Line Constant (LCC), própria para realizar estudos de transitórios ou de 

regime permanente, como fluxo de potência. As entradas de dados desta rotina são 

mostradas na Figura C.1a para o Sistema 1 e na Figura C.1b para os demais sistemas.  
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(a) 

 

 
(b) 

Figura C.1: Entrada de dados: (a) Sistema 1; (b) Sistema 2. 

Entre as opções disponíveis para a simulação encontram-se: 

 

 System type: nesta área pode-se optar pelo tipo de linha de 

transmissão, aérea ou subterrânea, neste trabalho são avaliadas 
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apenas linhas áreas (Overhead Line). Além disso, o número de fases 

pode ser estabelecido (3 para o Sistema 1 e 6 para o Sistema 2) bem 

como escolher a unidade de medida (no caso, métrico para os dois 

sistemas), a inclusão do efeito pelicular (skin effect), dos 

subcondutores por fase (Auto bunding) e a informação que os cabos 

são aterrados em todas as torres (Segmented ground) são 

introduzidas marcando-se os respectivos flags para os dois sitemas. 

 Model: local de escolha do tipo de saída ou modelo utilizado nos 

cálculos. Neste trabalho utilizou-se o modelo PI que fornece a 

matriz de impedância séries e capacitância da linha de transmissão. 

 Standard data: são fornecidos os dados característicos da linha 

como a frequência da rede, o comprimento da linha e a resistividade 

do solo. 

Os dados do cabo fase e pára-raios são inseridos na aba data como mostra a 

Figura C.2 para os sistemas em estudo na Seção 5.1.1.  

 

 
(a) 
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(b) 

 

 
(c) 
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(d) 

Figura C.2: Entrada de dados: (a) Sistema 1; (b) Sistema 2; (c) Sistema 3; (d) Sistema 4. 

 

Os dados solicitados são: fase a que pertence o condutor, raio interno, raio 

externo, resistência cc, distância (eixo x) do condutor ao centro da estrutura, alturas 

máximas e mínimas dos condutores, distância entre subcondutores, posição angular de 

um dos condutores em um feixe, medida anti-horário a partir da linha horizontal e número de 

subcondutores por fase.  Além disso, pode-se importar os dados de um estudo já 

realizado (import), salvar um arquivo ".alc" com todos os dados (Export), executar o 

estudo gerando um arquivo de saída ".lis" (Run ATP), pré-visualizar a estrutura durante 

a inserção dos dados (View), entre outros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


