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APRESENTAÇÃO  

Nas próximas paginas o leitor irá encontrar material necessário para conseguir 

analisar corrente e tensão nas linhas aéreas de transmissão. Para possibilitar este estudo 

esta apostila contém desde os conceitos básicos de eletricidade e circuitos até os 

modelos matemáticos para analise de tensão e corrente nas linhas de transmissão. Nos 

últimos tópicos do capitulo sobre linhas de transmissão o leitor irá encontrar 

informações do atual estado das linhas brasileiras e em especial em Goiás.  

No capitulo 4 desta apostila esta um breve manual do software desenvolvido 

para simulação de tensão e corrente nas linhas de transmissão e informações de outros 

softwares existentes no mercado. 

Este material foi desenvolvido como parte do projeto de Iniciação Cientifica 

intitulado “Desenvolvimento de ambiente de simulação computacional de linhas de 

transmissão e criação de material de apoio pedagógico para aplicações em ensino 

técnico e superior”.  

 O projeto faz parte do programa PIBIT e tem apoio do CNPQ e do IFG. É 

desenvolvido pelos alunos de Engenharia de Controle e Automação, Danilo Platiny 

Costa Rocha e Leovir Cardoso Aleluia Junior com orientação do Prof. Dr. Samuel César 

Mota de Paula.    
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1- CONCEITOS BÁSICOS  

1.1– Corrente e Tensão Elétrica 

A tensão elétrica (V) é a diferença de potencial elétrico (ddp) entre dois pontos . 

Potencial elétrico é a capacidade que um corpo energizado tem de realizar trabalho, ou 

seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas. Assim o valor da diferença de potencial é 

igual ao trabalho que deve ser feito, por unidade de carga contra um campo elétrico para 

se movimentar uma carga qualquer. Em termos de equação temos 

𝑑𝑑𝑝 =
𝑑𝑤

𝑑𝑞
  

, onde dw é dado em Joule e dq em Coulombs.  

Corrente Elétrica é o fluxo ordenado de carga elétrica através de uma 

determinada superfície. Esse fluxo ocorre por causa de uma diferença de potencial (ddp)  

Podemos definir uma corrente elétrica em um condutor por  

𝑖 =
𝑑𝑞

𝑑𝑡
 

Onde dq é a quantidade de carga (positiva) que passa no tempo dt por uma 

superfície hipotética que atravessa completamente o condutor. Por convenção, o sentido 

da corrente elétrica é tomado como o sentido no qual as cargas positivas se 

movimentariam. A unidade para corrente é o coulomb por segundo, também chamado 

de ampére(A).   

1.2– Resistência 

A resistência elétrica é a característica presente em todo corpo de se 

opor(dificultar) a passagem de corrente elétrica. Cada tipo de material apresenta uma 

característica própria, uma resistividade própria. 

Podemos definir a resistência R de um condutor é definida como, 

𝑅 =
𝑉

𝑖
 

Onde V é a diferença de potencial entre as extremidades do condutor, e i é a 

corrente. 

A unidade de resistência no SI é o ohm(Ω):  

1𝛺 = 
1𝑉

1𝐴
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Esta unidade é assim chamada por causa de Georg Simon Ohm, formulador da 

lei de Ohm. Essa lei afirma que a corrente através de um dispositivo é sempre 

diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada ao dispositivo.  

A partir dessa definição que conseguimos definir a resistência em um condutor 

apresentada acima, entretanto esta afirmativa só é correta em certas situações, mesmo 

assim o termo “lei” é usado por questões históricas. Um dispositivo condutor obedece à 

lei de Ohm quando a resistência do dispositivo independe da intensidade e da polaridade 

da diferença de potencial aplicada. 

A resistência R de um fio condutor de comprimento L e seção transversal 

uniforme é 

𝑅 = 𝜌
𝐿

𝐴
 

Os resistores são elementos de circuito que consomem energia elétrica, 

convertendo-a integralmente em energia térmica. A conversão de energia elétrica em 

energia térmica é chamada de Efeito Joule. 

A taxa de transferência de energia elétrica para térmica ao percorrer um 

dispositivo, ou seja a potência dissipada é definida como; 

𝑃 = 𝑖𝑉 

Se o dispositivo for um resistor dizemos que é uma dissipação resistiva e 

podemos definir como; 

𝑃 = 𝑖²𝑅 

Em um tópico futuro iremos aprofundar o estudo de potência. 

1.3– Indutância  

A indução é um fenômeno físico que origina a produção de uma corrente e 

força eletromotriz (f.e.m.) em um condutor, quando ele é colocado num campo 

magnético e o fluxo que o atravessa varia. 

O primeiro a perceber e estudar a indução foi Michael Faraday. A partir dos 

seus estudos surgiu a Lei da Indução de Faraday. Esta lei define o que conhecemos 

como indução nos dizendo que se o fluxo magnético ϕ através de uma área limitada por 

uma espira condutora fechada varia com o tempo, uma corrente e uma fem são 

produzidas na espira. 

Podemos obter o valor da fem induzida utilizando a seguinte equação. 

ℇ =  
−𝑑𝜙

𝑑𝑡
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Se a espira for substituída por uma bobina compacta de N voltas, a fem 

induzida é  

ℇ =  −𝑁
𝑑𝜙

𝑑𝑡
 

Um indutor é um dispositivo que pode ser usado para produzir um campo 

magnético conhecido em uma região especificada. Se uma corrente i for estabelecida 

através de cada uma das N espiras de um indutor, um fluxo magnético ϕ enlaça essas 

espiras. 

A indutância L do indutor é 

𝐿 = 𝑁
𝜙

𝑖
 

A unidade SI de indutância é o Henry (H) isto devido a Heinrich Lenzque 

comprovou que a corrente devida ao f.e.m. induzida se opõe à mudança de fluxo 

magnético, de forma tal que a corrente tende a manter o fluxo. 

Se um corrente i em uma bobina variar com o tempo uma fem é induzida na 

bobina, a este fenômeno é a autoindução.  Encontramos a fem induzida com a seguinte 

equação. 

ℇ =  −𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 

 

Em um circuito RL se uma fem constante ε for introduzida em um circuito de 

malha simples contendo uma resistência R e uma indutância L, a corrente aumentará até 

atingir um valor de equilíbrio igual a ε / R de acordo com a seguinte equação,  

𝑖 =  
𝜀

𝑅
 ( 1 − 𝑒−𝑡 𝑇𝑙⁄ ) 

Onde Tl é a constante de tempo indutivo do circuito que governa a taxa de 

crescimento da corrente. Quando a fonte de fem constante é removida a corrente 

diminui a partir de um valor inicial i0 de acordo com a seguinte equação 

𝑖 = 𝑖𝑜𝑒−𝑡 𝑇𝑙⁄  

Podemos ter duas bobinas próximas uma da outra e quando isso ocorre, uma 

corrente variável em uma delas pode induzir uma fem na outra. Esta indução mútua é 

descrita por 

ℇ =  −𝑀
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 

Onde M é a indutância mútua para o conjunto das bobinas. 
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1.4- Capacitância  

A capacitância é a grandeza elétrica de um capacitor, determinada pela 

quantidade de energia elétrica que pode ser armazenada em si por uma determinada 

tensão. 

O capacitor é um componente elétrico que possui a propriedade de armazenar 

energia potencial num campo eletroestático, isto é, o capacitor é um dispositivo 

apropriado para acumular um campo elétrico. 

Os elementos que formam um capacitor são dois condutores isolados de 

formato arbitrário, que podem ser chamados de placas. 

Pode-se dizer que um capacitor está carregado se as suas placas tiverem cargas 

q iguais, mas com sinais opostos. Um dos métodos para carregar um capacitor é ligar 

momentaneamente suas placas aos terminais de uma bateria, cargas iguais de sinais 

opostos serão então, transferidas pela bateria para as duas placas. 

Para descrever a relação carga tensão do dispositivo, será transferida uma carga 

de uma placa a outra. Supondo que por meio de um circuito externo (como uma bateria) 

seja transferida para o capacitor uma pequena carga Δq positiva para a placa superior e a 

mesma carga Δq, porém negativa, para a placa inferior. Com isto a placa superior é 

elevada a um potencial de Δv em relação à placa inferior. 

Cada incremento de carga Δq transferida aumenta a diferença de potencial 

entre as placas de Δv. Portanto, a diferença de potencial entre as placas é proporcional à 

carga transferida. Isto é, se uma tensão v corresponde a uma carga q no capacitor (+q na 

placa superior e –q na placa inferior) então estará carregado a uma tensão v, que é 

proporcional à carga q. Pode-se então escrever: 

vCq   

Onde C é uma constante de proporcionalidade, conhecida como “capacitância” 

do dispositivo, em Coulomb/volt. A unidade de capacitância é conhecida como farad 

(abreviadamente F), que é: 

1 farad = 1F = 1 coulomb/volt = 1C/V 

Na prática as unidades mais convenientes são o microfarad (1μF=10-6F) e o 

picofarad (pF=10-12 F), pois o farad é unidade muito grande. 

Sabendo-se que a corrente elétrica é descrita como a variação de carga em 

relação a variação do tempo, dada por: 

t

q
i
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Pode-se dizer que, sobre um capacitor, a corrente varia com a tensão da forma: 

t

vC
i




  

1.5– Impedância 

Impedância elétrica  ou simplesmente impedância é a medida da capacidade de 

um circuito de resistir ao fluxo de uma determinada corrente elétrica quando se aplica 

certa voltagem através dos seus terminais. Em outras palavras, impedância elétrica é 

uma forma de medir a maneira como a eletricidade “viaja” em cada elemento químico. 

Todo elemento, do isopor ao titânio possui uma diferente impedância elétrica, que é 

determinada pelos átomos que compõem o material em questão. Obviamente, alguns 

materiais terão maior impedância comparada a outros, de menor impedância. 

A impedância, expressa em ohms, é a razão entre a voltagem aplicada por meio 

de um par de terminais para o fluxo de corrente entre estes mesmos terminais. 

Na corrente contínua (CC em português, DC em inglês) circuito e impedância 

correspondem à resistência. Já na corrente alternada (CA em português, AC em inglês) 

a impedância é uma função da resistência, capacitância e indutância. Indutores 

e capacitores acumulam tensões que se opõem ao fluxo de corrente. Esta oposição, 

chamada reatância, deve ser combinada com a resistência para se encontrar a 

impedância. A reatância produzida por indutância (reatância indutiva XL) é proporcional 

à frequência da corrente alternada, enquanto que a reatância produzida pela capacitância 

(reatância capacitiva XC) é inversamente proporcional à frequência. Conforme as 

formulas abaixo. 

𝑋𝑐 =  
1

2𝜋𝑓𝐶
      𝑜𝑢       𝑋𝑐 =

1

𝜔𝐿
 

𝑋𝑙 =  2𝜋𝑓𝐿      𝑜𝑢       𝑋𝑙 = 𝜔𝐿 

 

onde f é a frequência C a capacitância e L a indutância. 

http://www.infoescola.com/eletricidade/impedancia-eletrica/
http://www.infoescola.com/fisica/corrente-eletrica/
http://www.infoescola.com/eletricidade/diferenca-de-potencial/
http://www.infoescola.com/fisica/corrente-continua/
http://www.infoescola.com/eletromagnetismo/corrente-alternada/
http://www.infoescola.com/fisica/capacitor-ou-condensador/


  

9 

 

Quando há reatância indutiva ou reatância capacitiva também presente no 

circuito, utiliza-se a lei de Ohm para incluir a impedância total no circuito. O 

significado de impedância elétrica pode ser entendido, ao aplicá-lo à lei de Ohm. 

Portanto, temos que: 

I = V/Z 

Onde deduzimos que a corrente (I), em amperes, é proporcional à tensão (V), em 

volts, dividida pela impedância (Z), em ohms. Importante notar que a resistência e/ou os 

valores de reatância indutiva devem ser alteradas para alterar a impedância do circuito. 

A magnitude da impedância (Z) atua apenas como resistência, dando a queda na 

amplitude da tensão através de uma impedância (Z) para uma dada corrente (I). 

De uma maneira mais simples impedância é a carga resistiva total de um circuito 

CA (Corrente alternada), ou seja, quando um determinado componente cria uma 

resistência e gasta energia em forma de calor, tem se o Efeito Joule, isso chamamos de 

resistência, e se o componente não gasta energia em forma de calor temos a reatância, 

então quando estão presentes a resistência e reatância chamamos de impedância. 

É chamada impedância característica de uma linha de transmissão para a relação 

entre a diferença de potencial aplicado e da corrente absorvida pela linha no caso 

hipotético em que este tem um comprimento infinito. No caso das linhas reais, afirma-se 

que a sua impedância se mantém inalterada ao serem carregados com itens, geradores e 

receptores, cuja impedância é igual à impedância característica. 

A impedância característica é independente da frequência da tensão aplicada e o 

comprimento da linha, de modo que a mesma aparece como uma carga resistiva e sem 

reflexos ocorrer por diferença de impedância, quando ele está ligado a um gerador de 

impedância igual sua impedância característica. 

Do mesmo modo, no outro lado da linha é mostrada como um gerador de 

impedância interna resistiva e a transferência de energia é máxima quando há uma 

ligação de um receptor da mesma impedância característica. 

1.7– Corrente Continua e Alternada 

No tópico anterior já comentamos sobre corrente alternada, agora iremos nos 

aprofundar um pouco mais sobre corrente alternada e continua.  

http://www.infoescola.com/eletricidade/impedancia-eletrica/
http://www.infoescola.com/fisica/primeira-lei-de-ohm/
http://www.infoescola.com/fisica/tensao-eletrica/
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Corrente continua é aquela que não varia ao longo do tempo, geralmente 

representada pela sigla DC ou CC. Este é o tipo de corrente gerada por baterias e pilhas. 

Incialmente a transmissão de energia era feita com este tipo de corrente hoje em dia 

apenas para longas distancias utiliza este modelo. 

 

Figura 1 - Corrente Continua 

Corrente alternada, geralmente representada pela sigla AC, é a corrente elétrica 

que varia ao longo do tempo. Este tipo de corrente é a mais usada na distribuição e 

transmissão de energia porque a geração é feita neste tipo e a corrente alternada permite 

usar transformadores. 

O modelo de onda mais usual é o senoidal. No Brasil a frequência desta onda é 

60Hz 

 

Figura 2 - Corrente Alternada 

Podemos escrever equações de tensão e corrente para a onda senoidal. 

𝑣(𝑡) = 𝑉𝑝 . sin(2𝜋𝑓𝑡 +  𝜑) 

𝑖(𝑡) = 𝐼𝑝 . sin(2𝜋𝑓𝑡 +  𝜑) 

, onde Vp e Ip são os valores de pico, ou seja, o maior valor que a onda atinge e 

ϕ a defasagem da onda. 

Geralmente o valor da tensão ou corrente alternada não é dada pelo valor de pico 

e sim pelo valor eficaz que é o valor quadrado médio que é dado pela equação. 

𝑉𝑒𝑓 =
𝑉𝑝

√2
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1.8– Diagrama Fasorial 

Uma corrente alternada sofre alteração no seu valor e no seu sentido ao longo 

do tempo. Conforme ocorre essa alteração temos diversos tipos de corrente alternada. 

O principal tipo de corrente alternada é a senoidal e nela podemos aplicar todos 

os conceitos que conhecemos de frequência, período, frequência angular e velocidade 

angular. 

Para representar uma onda senoidal podemos utilizar um fasor. Um fasor é um 

vetor girante. Na imagem a abaixo temos a direita um diagrama fasorial e a esquerda a 

onda senoidal resultante. 

 

Figura 3 - Diagrama Fasorial e a onda Seinoidal 

O diagrama fasorial é muito utilizado na análise de circuitos de corrente 

alternada por permitir analisar tensão e corrente de forma fácil, permitindo, por exemplo, 

a análise da defasagem.  

A imagem a seguir nos permite compreender um diagrama fasorial. A direita 

temos uma onda senoidal ao longo do tempo, no eixo x o tempo e no eixo y a amplitude. 

A esquerda temos o diagrama fasorial que expressa esta onda o instante t=0.  Podemos 

perceber que Y’ indica a altura que a onda corta o eixo y e o comprimento do arco  Φ 

projetado no eixo x é a distancia entre o ponto que a onda corta o eixo x e a origem. 

Utilizando Φ  Y’ ainda podemos encontrar a amplitude máxima.  

 

 

Figura 4 - Diagrama Fasorial e onda Senoidal correspondente  
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É útil saber utilizar o diagrama fasorial para podermos somar grandezas 

senoidais diretas sem usar a equações das ondas senoidais. Na imagem abaixo temos à 

direita dois vetores, Vm1 e Vm2 e a soma deles gera Vm e à esquerda temos duas ondas 

senoidais, b1 e b2, e a soma delas gera a onda b.  

Podemos perceber que o gráfico á esquerda corresponde a um diagrama 

fasorial das ondas mostradas à direita, assim podemos visualizar que a soma dos vetores 

corresponde a soma das ondas. 

 

Figura 5 - A direita diagrama fasorial e a esquerda as ondas resultantes 

 1.9- Números complexos para análise de circuitos CA  

Utilizando os números complexos e suas propriedades é possível fazer a análise 

de tensão, corrente e impedância em circuitos de corrente alternada. Este fato auxilia no 

estudo de circuitos CA porque simplifica os cálculos uma vez que podemos escrever a 

impedância, corrente e tensão em função dos números complexos. 

Os números complexos tiveram sua origem na necessidade em resolver equações 

em que se encontrava como raiz √−𝑛 , onde n é um numero real. Sabemos que dentre 

os números reais não existe tais números porem com a criação dos complexos podemos 

trabalhar com eles. 

Um número qualquer √−𝑛  é conhecido como imaginário puro. Definimos que; 

𝑖 =  √−1 

 Definimos um numero complexo z da seguinte forma; 

𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦, 

onde x é a parte real e y a parte imaginaria. 
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Podemos representar este número no plano cartesiano 

 

Figura 6 - Números Complexos no plano cartesiano 

Onde r é o módulo do número complexo e θ é o argumento de Z. 

O módulo pode ser encontrado por 

𝑟 =  √𝑥2 + 𝑦2 

e o θ por 

θ = arc tg 
𝑦

𝑥
  

Conhecendo θ e r podemos escrever z da seguinte forma; 

𝑧 = 𝑟(𝑐𝑜𝑠θ + isenθ ), 

Uma maneira muito usada para representar um número complexo na solução 

de circuitos é a seguinte 

 

Para somar um número complexo z1 = a + ib , com outro z2= x + iy  basta somar 

parte real com parte real e parte imaginaria com parte imaginaria, com isso obtemos o 

seguinte número; 

Z1+2 = (a+x) + i(b+y) 

A forma mais fácil de multiplicar e dividir um número complexo por outro é 

utilizando a forma polar. Para multiplicar basta somar o ângulos θ e multiplicar os 

módulos r. Já para dividir, subtraímos os ângulos θ e dividimos os módulos r. 

 

Exemplo -  seja z1 = 3(cos 30° + i sem 30°) e z2= 4(cos 60° + i sen60°) temos  

z1 * z2  =   3*4[cos(30° + 60°) + i sen(30° + 60°) ] = 12(cos90° + isen90°) = 12i 

z1 / z2 =  ¾[cos(30° - 60°) + i sen(30° -  60°)] = ¾[cos(-30°) + isen(-30°)] 
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Conhecendo estas propriedades sobre números complexos podemos resolver 

circuitos RC , RL e RLC com os números complexos. 

Observando o diagrama fasorial de um circuito RL abaixo, podemos encontrar a 

reatância indutiva, a resistência e a impedância. Isto porque a tensão e corrente possuem 

modulo e fase, logo podem ser escritas na forma polar dos números complexos.  

 

Figura 7 - Diagrama Fasorial de um circuito RL 

 

Sabendo que podemos aplicar a lei de ohm em um circuito AC, podemos 

encontrar a reatância indutiva; 

𝑋𝑙 =  
𝑉𝑙⃗⃗  ⃗

𝐼 
=  

𝑉𝑙(𝑐𝑜𝑠90° + 𝑖𝑠𝑒𝑛90°)

𝐼(𝑐𝑜𝑠0° + 𝑖𝑠𝑒𝑛0°)
=  

𝑉𝑙𝑖

𝐼
  

Como resultado encontramos que a reatância indutiva é um numero complexo 

puro. Sabendo que Xl = wL , onde w é a frequência multiplicado por duas vezes pi , 

podemos definir Xl = iwL. 

Para encontrar a resistência operamos da mesma forma. 

𝑅 = 
𝑉𝑟⃗⃗⃗⃗ 

𝐼 
=  

𝑉𝑟(𝑐𝑜𝑠0° + 𝑖𝑠𝑒𝑛0°)

𝐼(𝑐𝑜𝑠0° + 𝑖𝑠𝑒𝑛0°)
=  

𝑉𝑟

𝐼
  

Logo a resistência tem a parte imaginaria nula. Podemos dizer que é uma 

impedância com a parte imaginaria nula. 

Podemos representar a impedância na sua forma complexa da seguinte forma, 

𝑧 = 𝑅 + 𝑖𝑤𝐿 =  𝑧[cos (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑤𝐿

𝑅
) + 𝑖 𝑠𝑒𝑛 (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑤𝐿

𝑅
)] 

Podemos escrever também na seguinte forma 

 

Os circuitos RC também podem ser representados na forma complexa. 

Observando o diagrama fasorial  
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Figura 8 - Diagrama Fasorial circuito RC 

podemos encontrar , 

 

logo temos que 

 

onde, 

 

Ou seja, a capacitância é a parte imaginaria em um circuito RC. O 

comportamento do resistor neste circuito é igual ao circuito RL, logo na forma 

complexa não tem parte imaginaria. 

A tensão fornecida pela corrente pode ser colocada na forma complexa  

somando a tensão no resistor e a tensão no capacitor na forma complexa. 

𝑉𝑔⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝑉𝑟⃗⃗⃗⃗ +  𝑉𝑐⃗⃗⃗⃗  

Se dividirmos cada tensão pela corrente obtemos respectivamente, a 

impedância, a resistência do circuito e a reatância do capacitor. Com essas informações 

podemos definir a impedância como  

 

Quando temos circuitos com mais de uma malha também podemos usar os 

números complexos como ferramenta. Nestes circuitos o uso dos números complexo 

facilita muito o trabalho. 
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1.10- Sistema Trifásico 

O nosso sistema de geração, transmissão e distribuição de energia é usualmente 

trifásico. Isto significa que é composto por 3 tensões alternadas defasadas em 120° ou 

2п/3 radianos.  Este sistema é mais eficiente para maquinas elétricas por causa da 

utilização plena dos circuitos magnéticos. 

Se o sistema trifásico tiver uma distribuição da carga simétrica e a forma de 

onda for senoidal  temos, 

𝑉𝑎 = 𝑉𝑝 . sin(2𝜋𝑓𝑡)  

𝑉𝑏 = 𝑉𝑝 . sin(2𝜋𝑓𝑡 − 
2𝜋

3
) 

𝑉𝑐 = 𝑉𝑝 . sin(2𝜋𝑓𝑡 − 
4𝜋

3
) 

,onde Va, Vb e Vc são as tensões de fase.  

 

1.11- Potência Elétrica   

1.11.1- Potência em Circuitos Monofásicos CA 

Podemos escrever a tensão (v) e a corrente (i) em função de cosseno e sabendo 

que P = V.i, temos que a potência instantânea será nesse caso: 

𝑣𝑎𝑛 = 𝑉𝑚á𝑥𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡                 e                     𝑖𝑎𝑛 = 𝐼𝑚á𝑥cos (𝜔𝑡 −  Θ) 

Assim, a potência instantânea será: 

𝑝𝑎𝑛 = 𝑣𝑎𝑛𝑖𝑎𝑛 = 𝑉𝑚á𝑥𝐼𝑚á𝑥𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 cos (𝜔𝑡 − Θ) 

O ângulo Θ nestas equações será positivo para corrente atrasada da tensão e 

negativo para corrente adiantada da tensão. 

Abrindo essa equação por meio da trigonometria, nós chegaríamos a seguinte 

fórmula: 

𝑝 =
𝑉𝑚𝑎𝑥𝐼𝑚𝑎𝑥𝑐𝑜𝑠Θ(1 + 2𝜔𝑡)

2
+

𝑉𝑚𝑎𝑥𝐼𝑚𝑎𝑥𝑠𝑒𝑛Θ𝑠𝑒𝑛2𝜔Θ

2
 

Por essa fórmula damos ao primeiro termo a definição de potência instantânea 

na resistência, e ao segundo termo, a definição de potência instantânea na indutância, 

para esses valores médios damos o nome respectivamente de potência real (P) e 

potência reativa (Q). 

A partir dessas definições temos que: 

√𝑃2 + 𝑄2 = √(|𝑉|𝐼|𝑐𝑜𝑠Θ)
2
+ (|𝑉|𝐼|𝑠𝑒𝑛Θ)

2
= |𝑉| 𝐼| 
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 Apesar de P e Q terem as mesmas unidades dimensionais, é comum 

usarmos para Q o var (volt-ampére reativo), mais práticos ainda são quilovars ou 

megavars. 

Assim, com mais alguma matemática obtemos: 

𝑃 = |𝐼|2 |𝑍|𝑐𝑜𝑠𝜃 

e 

𝑄 = |𝐼|2 |𝑍|𝑠𝑒𝑛𝜃 

 O cosseno do ângulo θ é chamado de fator de potência. 

1.11.2- Potência Complexa e Triângulo de Potência 

 Por meio de matemática e definições de números complexos obtem-se a 

seguinte expressão para a potência complexa ou potencia aparente (S): 

𝑆 = 𝑃 + 𝑗𝑄 

O triângulo de potência pode ser desenhado para cargas indutivas, e no caso de 

muitas cargas em paralelo o P total será a soma das potências médias das cargas 

indutivas. 

Esse desenho é inspirado pela equação √𝑃2 + 𝑄2, e assim sugere um método 

gráfico para encontrar a resultante da potência real e da potência reativa: 

1.11.3- Potência em Circuitos Trifásicos e Equilibrados. 

Como já foi anteriormente dito um sistema trifásico e equilibrado, é um sistema 

que possui em suas três fases a mesma impedância. Assim sendo a potência total 

entregue por um gerador trifásico é encontrada pela adição da potência de cada uma das 

três fases, no caso do circuito equilibrado isso se torna ainda mais fácil, pois basta 

multiplicar por três a potência de alguma das fases. 

Portanto, sendo os módulos das tensões com relação ao neutro Vp sendo iguais 

as tensões em todos os ramos, e da mesma forma a corrente, temos que: 

𝑃 = 3𝑉𝑝𝐼𝑝𝑐𝑜𝑠𝜃𝑝 

Se Vl e Il são respectivamente os módulos da tensão entre linhas e corrente de 

linha, temos: 

𝑉𝑝 = 
𝑉𝑙

√3
  𝑒 𝐼𝑝 = 𝐼𝑙 

Assim sendo, temos que: 

𝑄 = 3𝑉𝑝𝐼𝑝𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝 = √3𝑉𝑙𝐼𝑙𝑠𝑒𝑛𝜃𝑝  
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Por fim, com relação ao volt-ampère, teremos: 

|𝑆| =  √𝑃2 + 𝑄2 = √3𝑉𝑙𝐼𝑙 

2– ANÁLISE DE CIRCUITOS 

2.1- Circuito Puramente Resistivo 

Um circuito é denominado puramente resistivo quando composto apenas por 

resistores ou um circuito RLC onde a reatância capacitiva e a reatância indutiva se 

anulam, ou seja, são iguais, XL = Xc . 

Sabendo que a impedância é dada por  

𝑍 =  √𝑅2 + (𝑋𝑐 − 𝑋𝐿)2
           (1) 

Podemos concluir a partir da equação “1” que se Xc for igual a XL a 

impedância é igual à resistência logo o circuito é puramente resistivo. 

A tensão aplicada e a corrente em um circuito puramente resistivo estarão em 

fase, isto ocorre por não existir ou ser anulada a ação reatância capacitiva e indutiva. 

Em um circuito RLC a situação da tensão e corrente estarem em fase é 

conhecido como ressonância. O estudo da ressonância de um circuito é importante 

quando trabalhamos com fator de qualidade. 

2.2- Circuito Capacitivo 

O circuito pode ser considerado capacitivo quando a tensão esta atrasada em 

relação a corrente. Em um circuito RLC isso ocorre quando a reatância capacitiva é 

maior que a reatância indutiva. 

Em um circuito onde a reatância indutiva é zero temos que a tensão está 90° 

atrasada em relação a corrente. Quando essa situação ocorre temos um circuito 

puramente capacitivo. 

A defasagem entre a tensão e a corrente é dada por 

cos 𝜃 =  
𝑅

𝑍
                (2) 

Onde R é a resistência e Z a impedância dada pela equação “1”.  

2.3- Circuito Indutivo 

O circuito pode ser considerado indutivo quando a tensão esta atrasada em 

relação a corrente. Em um circuito RLC isso ocorre quando a reatância indutiva é maior 

que a reatância capacitiva. 
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Em um circuito não há a ação da reatância capacitiva temos que a tensão está 

90° adiantada em relação a corrente. Quando essa situação ocorre temos um circuito 

puramente indutivo. 

Podemos encontrar a defasagem da mesma forma que procedemos em um 

circuito capacitivo. 

2.4- Circuito RC 

 O circuito RC é aquele composto por uma resistência e um capacitor. 

Este circuito pode estar em serie ou em paralelo. 

2.4.1 - Circuito RC em Serie  

Num circuito RC em serie (circuito abaixo) a corrente continua  na frente da 

tensão, mas de um angulo menor do que 90º.  

 

Figura 9 - Circuito RC 

Neste tipo de circuito definimos   a impedância (Z)  do circuito como 

sendo:   Z =V/ I  

A impedância  é  a soma dos efeitos  da resistência (R = VR / I)   e da 

reatância  capacitiva (XC = VC / I)  na oposição à passagem da corrente. 

2.4.2 - Circuito RC em Paralelo 

 Algumas considerações  já feitas nos circuitos anteriores, tais como a 

defasagem entre tensão e corrente em um capacitor  é 90º,  e etc. continuam válidas. 

Admitindo que a fase da corrente na resistência seja zero, todos os outros fasores 

estarão amarrados a essa condição. 
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Figura 10.1 - Circuito RC em Paralelo 

 

 

Encontramos a impedância pela equação 

𝑍 = 
𝑋𝑐 ∗ 𝑅

√𝑋𝑐² + 𝑅²
 

2.5- Circuito RL 

 O circuito RL é aquele composto por uma resistência e um indutor. Este 

circuito pode estar em serie ou em paralelo. 

2.5.1 - Circuito RL em Serie 

Na prática um indutor apresenta uma  resistência, e, além disso,  podemos ter 

resistores em série com o indutor, neste caso a corrente continuará atrasada em relação à 

tensão, mas de um angulo  menor do que 90º. A figura abaixo mostra o circuito e o 

diagrama fasorial.  

 

Figura 11.1 - Circuito RL 

Com o auxilio do diagrama conseguimos obter as seguintes equações. 

𝑉 =  √𝑉𝑟² + 𝑉𝑙²    e   𝑍 =  √𝑅² + 𝑋𝑙² 

Figura 11.2 - Diagrama Fasoral do 

Circuito RL 

Figura 10.2 - b) 

Diagrama Fasorial do circuito 

RC 

http://www.eletronica24h.com.br/Curso CA/aparte2/aulas/aula006.html#DF
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,onde Vr é a tensão no resistor e Vl é a tensão no indutor. 

2.5.1 - Circuito RL em Paralelo 

Temos na imagem abaixo o circuito e o diagrama fasorial de um  circuito RL 

paralelo. A corrente total se divide entre o indutor e o resistor e  continuam válidas   as 

características do indutor  ideal (corrente  atrasada de 90º em relação à tensão). Em um 

circuito paralelo a tensão em todos os elementos em paralelo é a mesma e é a partir 

dessas características que construímos o diagrama fasorial. 

 

          Figura 12.2- Diagrama Fasorial do 

circuito RL em paralelo          

Consideraremos que a fase da tensão é arbitrariamente 900, Todos os outros 

fasores serão desenhados a partir dessa consideração. 

Do ponto de vista de análise, não interessa saber qual a fase inicial da tensão da 

rede.  O que importa realmente  é a  defasagem entre a tensão total (tensão da rede) e 

a corrente total (corrente fornecida pela rede), e o que determinará  essa 

defasagem   será a carga (R e L). 

 

𝐼 = √𝐼𝑟² + 𝐼𝑙²                𝑍 =
𝑅𝑋𝑙

√𝐼𝑟²+𝐼l²
 

2. 6- Circuitos RLC 

Os circuitos RLC são os circuitos compostos por resistor indutor e capacitor. 

A figura abaixo mostra um exemplo de circuito RLC em série. 

Figura 12.1 - Circuito RL em Paralelo 
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Figura 13 - Circuito RLC 

 

Em um circuito RLC o resistor ajuda a amortizar as oscilações. Isso ocorre 

porque em RLC existe uma resistência R que diminui a energia total do sistema quando 

a energia é transferida para energia térmica.  

A construção do diagrama fasorial de um circuito RLC em série esta 

representado na figura abaixo. Como podemos perceber a tensão na resistência está em 

fase com a corrente, a tensão no indutor está adiantada em relação à corrente e a tensão 

no capacitor está atrasada em relação a corrente.   

 

Figura 14 - Diagrama Fasorial circuito RLC 

 Analisando o circuito encontramos que a impedância Z é dada por  

𝑍 = 𝑉𝑠/𝐼 

, onde Vs é a tensão na fonte e I a corrente do circuito. Encontramos a tensão Vs 

pela equação abaixo 

𝑉𝑠 =  √𝑉𝑟² + (𝑉𝑙 − 𝑉𝑐)² 
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3- LINHAS DE TRANSMISSÃO 

3.1- Impedância em Série de Linhas de Transmissão 

Uma linha de transmissão de energia elétrica possui quatro parâmetros: 

Resistência, Indutância, Capacitância e Condutância. Quando pensamos no campo 

elétrico e no campo magnético presentes em alguns circuitos explicamos algumas de 

suas propriedades. 

Uma variação de corrente em um condutor provoca variação do número de 

linhas de fluxo magnético concatenadas ao circuito, assim, o circuito induz uma tensão. 

Indutância é o parâmetro do circuito que relaciona a tensão induzida por variação de 

fluxo com a taxa de variação da corrente. 

A resistência e a indutância uniformemente distribuída formam ao longo de uma 

linha a Impedância em série. 

3.2– Condutores 

3.2.1 – Tipo de Condutores  

No começo, a energia elétrica era distribuída por fios de cobre, entretanto o 

mesmo já foi completamente substituído por conta do custo e do peso, atualmente, 

utilizam-se condutores de alumínio ou ligas do mesmo material, o alumínio apresenta a 

vantagem principal de possuir diâmetro maior do que o condutor de cobre equivalente, 

com o diâmetro maior tem-se um menor gradiente de potencial na superfície e menor 

tendência de ionizar o ar envolta do condutor, o que chamamos de efeito corona. 

  

Tabela 1- Nomenclatura dos Condutores 

Sigla Tipo 

CA Condutores de alumínio puro 

AAAC Condutores de liga de alumínio pura 

CAA Condutores de alumínio com alma de aço 

ACAR Condutores de alumínio com alma de liga 

de alumínio 
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3.2.1 – Definição sobre Cabos e fios 

O fio é um condutor sólido, maciço em geral de seção circular, com ou sem 

isolamento.  

Cabo é um conjunto de fios encordoados, podendo ser isolados ou não, 

conforme sua aplicação. Normalmente os cabos apresentam boa flexibilidade, se 

comparados com fios de mesma capacidade de carga.  

Os fios e cabos são normalizados em diferentes escalas e padrões internacionais. 

3.3- Capacitância de linhas de Transmissão 

Em uma linha de transmissão a capacitância é resultado da diferença de 

potencial entre os condutores, ela faz com que estes condutores se tornem carregados de 

modo semelhante às placas de um capacitor entre as quais exista uma diferença de 

potencial. 

 A capacitância entre condutores é a carga por unidade de diferença de 

potencial, esta capacitância entre condutores em paralelo é uma constante que depende 

das dimensões e do afastamento entre os condutores.   

O efeito da capacitância é geralmente desprezado para linhas menores que 80 

quilômetros porque seu impacto é mínimo. O estudo da capacitância se faz necessário 

em linhas mais longas de tensões mais elevadas. 

A corrente causada pelo carregamento e descarregamento alternados de uma 

linha devidos a uma tensão alternada é chamada corrente de carregamento da linha. A 

corrente de carregamento existe na linha de transmissão mesmo quando ela está em 

vazio. Ela afeta tanto a queda de tensão ao longo da linha quando o seu rendimento e o 

fator de potencia e a estabilidade do sistema ao qual pertence a linha.  

A capacitância entre dos condutores de uma linha a dois fios foi definida como 

a quantidade de carga nos condutores por unidade de diferença de potencial entre eles. 

𝐶 =
𝑞

𝑣
   𝐹/𝑚 

, onde q é a carga sobre a linha, em condutores por metro, e v é a diferença de 

potencial entre os condutores em volts. 

A capacitância entre condutores de uma linha a dois é dada pela equação 

𝐶 =  
𝜋𝑘

ln(
𝐷
𝑟)

     𝐹/𝑚 
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, onde o r é o raio externo real do condutor, D a distancia entre os condutores e a 

capacitância é dada por farads por metro. A partir da equação acima podemos encontrar 

a reatância pela equação. 

𝑋𝑐 =  
1

2𝜋𝑓𝐶
        𝛺/𝑚 

A capacitância linha-linha é a capacitância entre condutores em linhas 

trifásicas  

A capacitância ao neutro ou capacitância à terra é a carga em um condutor por 

um unidade de diferença de potencial entre o condutor e a terra. Esta capacitância em 

linhas trifásicas com espaçamento equilátero e de linhas monofásicas é dada pela 

seguinte equação 

𝐶 =  
2𝜋𝑘

ln(
𝐷
𝑟)

     𝐹/𝑚 

Para linhas áreas o valor de k é 8,85 x 10-12. 

3.5- Classificação das Linhas de Transmissão 

Podemos classificar as linhas aéreas de transmissão como linhas curtas, médias 

ou longas.  

Utilizamos esta classificação para tornar práticos os cálculos de corrente e 

tensão porque com base nele determinamos se podemos ou não desconsiderar certas 

variáveis que dificultam os cálculos. 

A tabela abaixo apresenta a relação do comprimento com a classificação. 

Tabela 2 - Classificação por Comprimento 

Classificação Comprimento  

Linha Curta Até 80 km 

Linha Média 80 km até 240 km 

Linha Longa Acima de 240 km 

 

3.5.1 - Linha Curta 

São classificadas assim quando a capacitância em derivação é tão pequena que 

pode ser inteiramente desprezada sem perda apreciável de precisão e é suficiente 

considerar apenas a resistência e a indutância em série. 
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As linhas de transmissão curtas são as mais simples porque podemos 

representa-las como a figura abaixo. 

 

Figura 15 - Circuito Linha Curta 

Podemos resolver o circuito de forma simples aplicando, por exemplo, as Leis 

das Malhas. Não existem ramos de derivação logo a corrente é a mesma nas duas 

extremidades da linha. A tensão na barra transmissora é dada por 

𝑉 =   𝑉′ + 𝐼𝑍 

onde V’ é a tensão na carga, I a corrente que é igual em todo sistema e Z é a 

impedância dada por 

𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋𝑙 

onde R é a resistência  e Xl a reatância indutiva da linha que podemos encontrar 

em tabelas fornecida por fabricantes de condutores . 

3.5.2 - Linhas de Transmissão Média 

Nos cálculos de tensão e corrente em linhas áreas de transmissão consideradas 

media a admitância em derivação, normalmente uma capacitância pura, é incluída no 

calculo de linhas medias. Se não consideramos a capacitância existente nas linhas com 

comprimento maior que 80 km o erro nos valores encontrados nos cálculos de tensão e 

corrente se torna grande. 

Quando a admitância total em derivação da linha for dividida em duas partes 

iguais colocadas junto às barras transmissoras e receptora da linha, o circuito recebe o 

nome de 𝜋-nominal , conforme a figura abaixo 
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Figura 16 - Circuito que representa a Linha Media 

Podemos resolver este circuito para encontrar a tensão e corrente na fonte. 

Vemos que a tensão no segundo capacitor é igual à tensão na carga então temos que a 

corrente é VrY/2 , onde Vr é a tensão na carga e Y a capacitância total da linha. Pela lei 

dos nós encontramos a corrente no primeiro capacitor dada por  Ir + Vr Y/2 , onde Ir é a 

corrente na carga . 

Aplicando a lei das malhas encontras a seguinte equação para a tensão na carga  

𝑉𝑠 = (
𝑌

2
𝑉𝑟 +  𝐼𝑟) 𝑍 + 𝑉𝑟 

 

Realizando a multiplicação da impedância Z e colocando Vr em evidencia 

temos. 

𝑉𝑠 = (
𝑍𝑌

2
+  1)𝑉𝑟 + 𝑍𝐼′ 

Encontramos a corrente na fonte aplicando a lei dos nós no ramo do primeiro 

capacitor. Sabendo que a corrente neste capacitor é dada por VsY/2 temos a seguinte 

equação 

𝐼𝑠 = 𝑉𝑠
𝑌

2
+ 𝑉𝑟

𝑌

2
+ 𝐼𝑟 

Substituindo Vs pela equação encontrada anteriormente e trabalhando a 

equação temos 

𝐼𝑠 = 𝑉𝑟𝑌(1 +
𝑍𝑌

4
) + (

𝑍𝑌

2
+ 1) 𝐼𝑟 

As linhas médias podem ainda ser representadas no modelo T-nominal onde 

toda admitància em derivação da linha concentrada no ramo em derivação do T e a 

impedância é igualmente dividida entre os dois ramos em série conforme o circuito 

abaixo. 
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As linhas médias podem ser representadas por outros modelos, mas todos 

resultam em equações do tipo. 

𝑉𝑠 = 𝐴𝑉𝑟 + 𝐵𝐼𝑟 

𝐼𝑠 = 𝑉𝑟 + 𝐷𝐼𝑟 

Os termos ‘A’,’B’,’C’ e ‘D’ são denominados constantes generalizadas do 

circuito da linha de transmissão. Estas constantes são números complexos e no caso do 

circuito п-nominal assumem o seguinte valor, 

𝐴 = 𝐷 =  
𝑍𝑌

2
+ 1 

𝐵 = 𝑍 

𝐶 = 𝑌(1 +
𝑍𝑌

4
) 

3.5.3 - Linhas de Transmissão Longa 

Para resolver as linhas com mais de 240 km ou mesmo resolver linhas menores 

com exatidão, devemos considerar que os parâmetros da linha são atribuídos 

uniformemente ao longo dele e não de forma concentrada. 

A imagem abaixo retirada do livro Analise de Sistema de Potencia é um 

diagrama simplificado de uma linha de transmissão longa. 

 

Consideremos uma parte muito pequena da linha, ∆𝑥 que tende a zero podemos 

modelar o circuito e encontrar Vs e Is. Os cálculos para encontrar as equações evolvem 
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equações diferenciais que iremos omitir aqui. Após realizar a modelagem obtemos as 

seguintes equações. 

𝑉𝑠 =  
𝑉𝑟 + 𝐼𝑟𝑍𝑐

2
 𝑒𝛾𝑥 + 

𝑉𝑟 − 𝐼𝑟𝑍𝑐

2
 𝑒−𝛾𝑥 

𝐼𝑠 =  
𝑉𝑟 𝑍𝑐⁄ + 𝐼𝑟

2
 𝑒𝛾𝑥 + 

𝑉𝑟 𝑍𝑐⁄ − 𝐼𝑟

2
 𝑒−𝛾𝑥 

onde 𝑍𝑐 =  √𝑍 𝑌⁄   é chamada impedância característica da linha 𝛾 =  √𝑍𝑌 . 

Estas equações fornecem o valor eficaz da tensão e da corrente em qualquer 

ponto do circuito em termo da distância x. 

Podemos reescrever as equações acima utilizando funções hiperbólicas. 

𝑉 =  𝑉𝑟 cosh 𝛾𝑥   +  𝐼𝑟𝑍𝑐 sinh 𝛾𝑥 

𝐼 =  𝐼𝑟 cosh 𝛾𝑥   +  
𝑉𝑟

𝑍𝑐
sinh 𝛾𝑥 

 

As linhas longas podem ainda ser tratas como circuitos equivalente 𝜋  – 

nominal ou T – nominal, entretanto essas formas só podem ser utilizadas para apenas 

nas medidas dos valores nas extremidades da linha. 

 

3.6- Regulação de Tensão nas Linhas de Transmissão 

 O livro ”Analise de Sistema de Potencia” define regulação de tensão de uma 

linha de transmissão como o aumento de tensão na barra receptora, dado em 

porcentagem da tensão de plena carga, quando toda carga, a um determinado fator de 

potência é retirada da linha, mantendo constante a tensão na barra. Em equação temos 

𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎çã𝑜 % =
| 𝑉𝑟, 𝑛𝑙| − |𝑉𝑟, 𝑓𝑙|

|𝑉𝑟, 𝑓𝑙|
 ∗ 100 

,onde |VR,NL| é a amplitude da tensão na barra receptora quando a carga é retirada 

e |VR,FL| é a tensão de plena carga na mesma barra. Em cada modelo de linha essas 

tensões são dadas por equações diferentes, assim agora iremos analisar a regulação em 

cada modelo. 

3.6.1- Regulação de Tensão nas Linhas Curtas  

As linhas curtas são as mais fáceis de observar o efeito da regulação porque nela 

consideramos apenas a resistência e a indutância concentradas em um ponto. Por causa 

deste iremos neste topico demostra a regulação. 

Em termos de equação temos  
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𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎çã𝑜 % =
|𝑉𝑠| − |𝑉𝑟|

|𝑉𝑟|
 ∗ 100 

onde Vs é a tensão na barra transmissora e Vr a tensão na carga. 

 Agora iremos considerar uma tensão (Vr) e corrente (Ir) na carga fixa e 

variamos o fator de potencia na carga.  O resultado destes paramentos está exposto nos 

diagramas abaixo. 

 

                              

a) Fp da carga = 70%                                                    b)  Fp da carga = 100% 

 

c) Fp da carga = 100% 

 

  Observando o diagrama percebemos que é necessária uma tensão mais elevada 

na fonte para manter a tensão na carga constante quando a corrente é atrasada em 

relação à tensão. Também podemos ver que a tensão na fonte é menor quando a corrente 

esta adianta.   

Concluímos que a regulação é maior para fator de potencia atrasado e menor, ou 

mesmo negativa para fator de potência adiantado. 

 

3.6.2 - Regulação de Tensão nas Linhas Medias 

Nas linhas medias o conceito de regulação é o mesmo. Quando consideramos 

uma linha com modelo п-nominal temos em a seguinte equação 

𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎çã𝑜 % =
|𝑉𝑠|/||𝐴| − |𝑉𝑟|

|𝑉𝑟|
 ∗ 100 

,onde A é a uma das constantes que definimos anteriormente  

𝐴 =
𝑍𝑌

2
+ 1 
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3.6.3- Regulação de Tensão nas Linhas Longas  

Nas linhas longas temos o seguinte em termo de equação  

𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎çã𝑜 % =
|𝑉𝑠|/|| cosh 𝑦𝑙 | − |𝑉𝑟|

|𝑉𝑟|
 ∗ 100 

 

3.7- Comparação entre tipos de linha 

Já mostramos anteriormente três modelos de linhas e também comentamos que 

os modelos de linha média e curta apresentam certo erro por desconsiderar alguns 

fatores.  Também comentamos que as equações que encontramos para linha longa 

permitem encontrar uma solução exata para qualquer tipo de linha. 

Considerando os fatos acima descritos propomos agora uma comparação entre 

as linhas para analisarmos o erro que o modelo curto e médio apresenta ao comparado 

ao modelo longo.  

Para realizar a comparação vamos utilizar os seguintes parâmetros para linha. 

   r = 0,107       [ohm / km] 

                                                   L = 1,355         [mH/km] 

                                                  C = 0,00845     [μF/km] 

                                                   f  = 60             [Hz] 

 

e utilizaremos os seguintes parâmetros para carga. 

   S =  50  MVA     

                                                             Cos θ = 0.9 

 

Sabendo que a tensão no barramento receptor é igual a 135 kV e esta linha é  

trifásica equilibrada, iremos calcular a tensão e corrente no barramento transmissor com 

todos os modelos que já descrevemos. Assim, alterando apenas o comprimento da linha 

iremos validar ou não os modelos que desenvolvemos. 

Os resultados para cada comprimento de linha estão expressos nas tabelas 

abaixo. 

Tabela 3 - Linha com 300 Km 

Tipos de 

Linha 

Tensão de 

linha (kV) 

Corrente de 

linha (A) 

Fator de 

Potência 

Curta 171.65 213.833 0.8164 

Média 162.85 189.119 0.966 

Longa 161.68 189.512 0.9688 
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Tabela 4 - Linha com 150 Km 

Tipos de 

Linha 

Tensão de 

linha (kV) 

Corrente de 

linha (A) 

Fator de 

Potência 

Curta 134.89 213.833 0.8849 

Média 149.29 201.529 0.9518 

Longa 149.16 201.540 0.9522 

 

 

Tabela 5 - Linha com 50 Km 

Tipos de 

Linha 

Tensão de 

linha (kV) 

Corrente de 

linha (A) 

Fator de 

Potência 

Curta 140.10 213.833 0.9296 

Média 139.83 209.858 0.9488 

Longa 139.82 209.858 0.9488 

 

Observando os resultados presentes nas tabelas podemos validar os modelos e 

restrições apresentados. Quanto maior a linha, maior o erro com os modelos para linhas 

medias e curtas.   

Um fato relevante que podemos observar que a corrente no modelo de linha 

curta sempre é igual independente do modelo, isto como já descrito ocorre porque no 

modelo não existe ramos de derivação assim a corrente é sempre a mesma. 

3.8- Efeito Pelicular 

Do inglês skin effect, esse efeito é frequentemente encontrado em sistemas de 

transmissão baseados em corrente alternada. Acontece que em sistemas de corrente 

contínua, a corrente elétrica se distribui de maneira bastante uniforme através da secção 

do condutor, entretanto em C.A. com o aumento da frequência, essa desuniformidade se 

torna mais acentuada, aumentando as diferenças entre as densidades de carga em 

determinados pontos da secção transversal do condutor.  

Ocorre então a diminuição da densidade de corrente no interior do condutor e o 

aumento da corrente na coroa mais externa, produzido pela ação do campo 

eletromagnético alternado que é aplicado no mesmo. 
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 A esse fenômeno damos o nome de efeito pelicular, ele é, portanto uma 

deficiência no transporte de energia, pois ao tentar transmitir a energia até certo ponto, 

ao ser afetado por esse efeito, a mesma pode atingir um ponto diferente do que se 

imaginava. 

O efeito pelicular se evidencia mais fortemente em frequências mais altas, e a 

distribuição da densidade da corrente se faz em função do material e da frequência. 

É importante entendermos o termo “Profundidade de Penetração” que se trata 

da distância em que a densidade de corrente decresce de 63%, essa distância pode ser 

calculada pela seguinte fórmula: 

𝑥1 = (𝜌/𝜇𝑓𝜋)
1
2 

   
onde,  

ρ = é a resistividade volume em ohm-metros;  

f = é a frequência em hertz;  

μ = é a permeabilidade em Henry / m.  

 

 Costuma-se utilizar cabos anulares (ocos) para atenuar o efeito pelicular. 

 

 

Por consequência desse efeito, é necessário considerar dois tipos de resistências, 

sendo elas, a “Resistência CC” e a “Resistência CA”, resistências essas que serão 

abordadas em outro momento. 

4-  SIMULAÇÕES 

4.1 – Simulação via software 

 Após desenvolvermos os modelos para linhas curtas medias e longas iremos 

aplica-los para podemos observar o comportamento da tensão e corrente nas linhas de 

transmissão. 

Desejamos observar qual a variação de corrente e tensão na fonte quando 

alteramos a carga. Para alcançar nosso objetivo definiremos uma linha de transmissão e 

variaremos o apenas o fator de potência da carga para analisarmos as alterações que 

ocorrem na fonte.  Realizando esta atividade para carga indutiva, resistiva e capacitiva e 

para cada tipo de linha poderemos determinar o rendimento e a regulação de cada linha 

estuda. 

Para desenvolver a atividade descrita definimos uma linha de transmissão padrão 

com as seguintes características; 
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        r = 0,107         [ohm / km] 

                                                    L = 1,355         [mH/km] 

                                                   C = 0,00845     [μF/km] 

                                                   f  = 60             [Hz] 

 

Para carga definimos uma potencia aparente de 50MVA e uma tensão no 

barramento receptor de 135 kV sendo esta uma linha trifásica equilibrada. Definimos 

estes parâmetros com base no livro “Transmissão de Energia Elétrica - Rubens Dario 

Funchs”. 

Aplicamos primeiramente o modelo da linha curta pra isto definimos um 

comprimento de 50 quilômetros e obtemos os resultados exibidos nas tabelas 1, 2 e 3. 

Vale ressaltar que Vs e Is são respectivamente a tensão e a corrente por fase na fonte e 

estão expressos na forma de fasor. 

 

Tabela 6 - Resultados para carga puramente resistiva e linha curta. 

Fator de 
Potência 
da Carga 

Vs Is Fator de 
potência 
na fonte 

Regulação 
da Linha 

(%)  

Rendimento 
da Linha (%) 

kV Ѳ A Ѳ 

1 79,27 3,96 213,83 0 0,9976 1,71 98,32 

 

Tabela 7 - Resultados para carga capacitiva e linha curta 

Fator de 
Potência da 

Carga 

Vs Is Fator de 
potência na 

fonte 

Regulação da 
Linha (%)  

Rendimento da 
Linha (%) 

kV Ѳ A Ѳ 

0,2 72,83 1,74 213,83 78,46 0,23 -6,55 93,16 

0,4 73,44 2,53 213,83 66,42 0,44 -5,76 96,46 

0,6 74,36 3,24 213,83 53,13 0,64 -4,59 97,61 

0,8 75,74 3,84 213,83 36,87 0,83 -2,83 98,2 
 

Tabela 8 - Resultados para carga indutiva e linha curta 

Fator de 
Potência da 

Carga 

Vs Is Fator de 
potência na 

fonte 

Regulação da 
Linha (%)  

Rendimento da 
Linha (%) 

kV Ѳ A Ѳ 

0,2 83,54 -0,02 213,83 -78,46 0,2 7,19 93,17 

0,4 83,43 0,78 213,83 -66,42 0,39 7,04 96,46 

0,6 83,05 1,64 213,83 -53,13 0.58 6,55 97,61 

0,8 82,23 2,58 213,83 -36,87 0,77 5,5 98,2 
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Observando os resultados para linha curta percebemos que o rendimento 

aumenta conforme aumenta o fator de potência e que a corrente não se altera 

independente do fator de potência da carga. Também podemos visualizar que a tensão 

aumenta para carga indutiva e diminui para carga capacitiva conforme já tínhamos 

comentado no tópico que tratamos sobre regulação de tensão. 

Para a linha média consideramos o comprimento de 100 quilômetros e dois 

modelos (п-nominal e T-nominal). Os resultados podem ser visualizados nas tabelas 

4,5,6,7,8 e 9.  

Tabela 9  - Resultados para carga puramente resistiva e linha média. Modelo п-nominal. 

Fator de 
Potência da 

Carga 

Vs Is Fator de 
potência na 

fonte 

Regulação da 
Linha (%)  

Rendimento 
da Linha (%) 

kV Ѳ A Ѳ 

1 80,36 7,94 213,54 6,75 0,9998 3.96 97,13 

 

Tabela 10 - Resultados para carga capacitiva e linha média. Modelo п-nominal. 

Fator de 
Potência na 

Carga 

Vs Is Fator de 
potência na 

fonte 

Regulação da 
Linha (%)  

Rendimento da 
Linha (%) 

kV Ѳ A Ѳ 

0,2 67,17 3,9 236,37 79,75 0,24 -13,10 85,91 

0,4 68,49 5,54 234,97 68,92 0,45 -11,39 92,47 

0,6 70,43 6,97 232,36 56,88 0,65 -8,89 94,9 

0,8 73,28 8,06 227,8 41,95 0,83 -5,2 96,21 

 

Tabela 11 - Resultados para carga indutiva e linha média. Modelo п-nominal. 

Fator de 
Potência na 

Carga 

Vs Is Fator de 
potência na 

fonte 

Regulação da 
Linha (%)  

Rendimento da 
Linha (%) 

kV Ѳ A Ѳ 

0,2 88,5 0,05 187,92 -76,84 0,23 14,48 88,45 

0,4 88,3 1,57 189,69 -63,33 0,42 14,22 93,82 

0,6 87,58 3,19 192,89 -48,61 0,62 13,29 95,73 

0,8 86,04 5,02 198,25 -31,04 0,81 11,3 96,68 

 

Tabela 12 - Resultados para carga puramente resistiva e linha média. Modelo T-nominal. 

Fator de 
Potência 
da Carga 

Vs Is Fator de 
potência na 

fonte 

Regulação 
da Linha (%)  

Rendimento 
da Linha (%) 

kV Ѳ A Ѳ 

1 80,36 7,94 213,58 6,77 0,999 3.95 97,13 
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Tabela 13 - Resultados para carga capacitiva e linha média. Modelo T-nominal. 

Fator de 
Potência na 

Carga 

Vs Is Fator de 
potência na 

fonte 

Regulação da 
Linha (%)  

Rendimento 
da Linha (%) 

kV Ѳ A Ѳ 

0,2 67,17 3,9 236,48 79,75 0,24 -13,10 85,89 

0,4 68,49 5,54 235,07 68,93 0,45 -11,4 92,45 

0,6 70,42 6,96 232,45 56,89 0,64 -8,9 94,9 

0,8 73,28 8,06 227,88 41,96 0,83 -5,21 96,2 

 

Tabela 14 - Resultados para carga indutiva e linha média. Modelo T-nominal. 

Fator de 
Potência na 

Carga 

Vs Is Fator de 
potência na 

fonte 

Regulação da 
Linha (%)  

Rendimento 
da Linha (%) 

kV Ѳ A Ѳ 

0,2 88,51 0,06 187,84 187,84 0,23 14,49 88,42 

0,4 88,3 1,57 189,61 189,61 0,42 14,22 93,8 

0,6 87,58 3,2 192,83 192,83 0,62 13,3 95,72 

0,8 86,04 5,02 198,23 198,23 0,81 11,3 96,67 

 

Podemos perceber que os resultados para o modelo п-nominal e T-nominal são 

praticamente idênticos. Este fato válida a teoria que ambos modelos podem representar 

as linhas médias.  Podemos observar também que os comentários realizados para linha 

curta são validos para as linhas médias exceto a corrente que no caso da linha média 

sofre alteração. Para linha longa consideramos o comprimento de 300 quilômetros e 

obtemos os resultados apresentados nas tabelas 10, 11 e 12. 

Tabela 15 - Resultados para carga puramente resistiva e linha longa. 

Fator de 
Potência 
da Carga 

Vs Is Fator de 
potência na 

fonte 

Regulação 
da Linha (%)  

Rendimento 
da Linha (%) 

kV Ѳ A Ѳ 

1 85,56 22,89 211,97 20,97 0,999 18,35 91,95 

 

Tabela 16 - Resultados para carga capacitiva e linha longa. 

Fator de 
Potência na 

Carga 

Vs Is Fator de 
potência na 

fonte 

Regulação da 
Linha (%)  

Rendimento 
da Linha (%) 

kV Ѳ A Ѳ 

0,2 44,38 18,38 270,04 82,3 0,43 -38,61 63,3 

0,4 49,66 23,75 266,76 73,44 0,65 -31,3 77,79 

0,6 56,65 26,94 260,5 63,56 0,8 -21,63 84,41 

0,8 65,87 27,86 249,32 51,16 0,91 -8,88 88,4 
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Tabela 17  - Resultados para carga indutiva e linha longa. 

Fator de 
Potência na 

Carga 

Vs Is Fator de 
potência na 

fonte 

Regulação da 
Linha (%)  

Rendimento 
da Linha (%) 

kV Ѳ A Ѳ 

0,2 105,07 0,65 128,2 -70,67 0,32 45,34 77,29 

0,4 104,64 4,4 135,36 -52,78 0,54 44,75 86,84 

0,6 103,03 8,5 147,46 -34,75 0,73 42,52 90,35 

0,8 99,46 13,33 166,05 -15,27 0,88 37,59 91,96 
 

Os resultados para linha longa demonstram que quanto maior o comprimento 

da linha maior é a alteração na corrente e tensão e menor é o rendimento. Na modelo 

para linhas longas podemos afirmar que assim como nos outros modelos a tensão 

aumenta para carga indutiva e diminui para carga capacitiva. 

 

4.2- Simulação no Simulink 

Como já comentado as linhas de transmissão podem ser representadas por 

circuitos sendo assim podemos simulá-las em simuladores de circuito.  

O Simulink é uma ferramenta do software Matlab e permite simular circuitos 

elétricos. 

Implementado os circuitos que representam as linhas curtas e médias no 

Simulink poderemos confrontar com os modelos matemáticos desenvolvidos.  

Buscaremos encontrar a tensão e corrente na carga utilizando uma fonte 

conhecida. Diferente da simulação dos modelos onde definimos uma carga para 

encontramos a tensão e a corrente que a fonte deveria fornecer. 

Para a linha curta de 50 quilômetros e a carga puramente resistiva montamos o 

esquema da figura 1. 
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Figura 17 - Simulação linha curta no Simulink 

 Nesta simulação R vale 5.35Ω e L 67.75 mH . Este valores correspondem aos 

parâmetros utilizados anteriormente agora aplicados a uma linha de 50 quilômetros. 

A tensão de pico da fonte foi definida como 79.27 kV com defasagem de 3.96°. 

Esta é a tensão que encontramos na simulação do modelo de linha curta para carga 

puramente resistiva. Assim quando simularmos esperamos encontrar o Vr utilizado na 

simulação do modelo de linha curta. 

Realizando a simulação obtemos Ir de aproximadamente 213 A e Vr de 

aproximadamente 77.90 kV. Considerando que esta tensão e corrente são por fase, 

podemos afirmar que obtivemos os valores esperados. 

Para linha média montamos o esquema exibido na figura 2 sendo R = 6 Ω, L= 

135,5 mH e C1=C2=0,4225μF . Estes valores são para uma linha de 100 quilômetros e 

considerando os parâmetros que anunciamos quando simulamos os modelos 

matemáticos. 

 

Figura 18 - Simulação linha média no Simulink. 
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 Atribuímos a fonte uma tensão de pico de 80,36kV e uma defasagem de 7.94° e 

obtivemos a tensão na carga de aproximadamente 78.60 kV. Este valor está próximo ao 

esperado, assim, podemos afirmar que os modelos desenvolvidos de fato descrevem as 

linhas de transmissões. 
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