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RESUMO 

 

O suprimento de energia elétrica nos centros de consumo de carga é garantido com o transporte 

dos centros de geração através das linhas de transmissão. O sistema de transmissão de energia 

elétrica brasileira é em sua grande parte antigo e composto por extensas linhas num território 

com dimensões continentais, o qual apresenta grandes perdas, que se dão principalmente pela 

reatância das linhas, pela resistência dos cabos (efeito Joule), efeito corona, nos isoladores e 

demais componentes das linhas. É sempre importante ressaltar que as perdas de energia, seja 

qual for a sua forma, se transformam em grandes perdas econômicas. Dimensionar esses efeitos 

foi o objetivo específico deste trabalho e através do conteúdo estudado foi possível observar 

que as perdas são realmente significantes e merecem maiores estudos e investimentos por parte 

dos órgãos responsáveis. 

 

Palavras-chave: Energia elétrica. Perdas. Sistema Elétrico de Potência. 

 

 

 

LOSSES IN TRANSMISSION OF ELECTRICAL ENERGY 

 

 

ABSTRACT 

 

The electric energy supply in the load consumption centers is guaranteed with the transportation 

of the generation centers through the transmission lines. The Brazilian electric power-line 

transmission system for the most part is old and consists of extensive lines in a territory with 

continent-sized dimensions, which presents big losses, that are mainly due to the reactance of the 

lines, by the resistance of the cables (Joule effect), corona effect, in the insulators and other 

components of the lines. It is always important to note that the energy losses, whatever it’s form, 

becoming in major economic losses. To size these effects was the specific objective of this work 

and through the content studied it could be observed that the losses are really significant and 

deserve further studies and investments by the responsible agencies. 

 

Keywords: Electric energy. Losses. Electrical Power System. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A transmissão de energia é o elo essencial entre os geradores e os consumidores de 

energia elétrica, sendo fundamental para o sucesso do suprimento da energia necessária para o 

funcionamento da moderna sociedade industrial e o crescimento econômico do país. O sistema 

de transmissão brasileiro, já antigo, vem sendo usado de forma intensa e vem sofrendo com a 

insuficiência de investimentos e manutenção. 

As linhas de transmissão são planejadas para suportar determinado carregamento, a 

partir do qual a rede pode apresentar grandes perdas se utilizadas constantemente em seus 

limites de projeto ou além destes, inclusive com a perda de suas características construtivas de 

forma permanente. 

Nesse sentido, as perdas devem ser estudadas e demonstradas como fator expressivo 

no sistema elétrico brasileiro, pois qualquer transformação de energia apresenta um percentual 

de perda, que se reflete em perdas econômicas, devendo ser compensado de alguma forma. No 

caso em particular da energia elétrica, além dos custos dessas perdas serem repassadas ao 

consumidor, existe a necessidade de mais agentes supridores para garantir a atual demanda de 

energia. 

Considerando que a maior parte das usinas geradoras de energia elétrica se encontram 

distantes dos centros de consumo, torna-se necessária a utilização de um robusto e complexo 

sistema de transmissão de energia elétrica, o qual apresenta perdas significativas diante da sua 

magnitude e quantidade de energia que trafega pelo sistema. O Sistema Interligado Nacional 

brasileiro (SIN) é o maior e mais robusto do mundo, diante das dimensões continentais do Brasil 

e sua matriz energética, em sua maior parte hidrelétrica (aproximadamente 77%). 

 

 

2 HISTÓRICO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGICA  

 

A transmissão de energia elétrica pode ser definida como o transporte dos blocos de 

potência das unidades de geração até os grandes centros de consumo, normalmente interligada 

regionalmente, ou ainda, nacionalmente, como é o caso do SIN (Sistema Interligado Nacional). 

Apresentando uma definição tão sucinta, a transmissão de energia parece ser algo simples, 

sendo, na realidade, um sistema de numerosos elementos de conexão e interdependência que 

necessita de sérios e complexos estudos em seu planejamento e operação. 
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Alguns aspectos históricos são necessários para introduzir o transporte de energia 

elétrica por meio de linhas de transmissão. Ao final do século XIX, pouco se havia descoberto 

sobre a energia elétrica e poucos eram os cientistas que se dedicavam a pesquisas na área, pois 

não se sabia o quanto a eletricidade poderia ser aplicada ao cotidiano das pessoas. Os estudos 

eram desenvolvidos como forma de enriquecimento intelectual.  

Vale citar alguns dos principais cientistas que muito contribuíram com suas pesquisas: 

Charles Augustin de Coulomb, descreveu a carga elétrica; Alessandro Giuseppe Antonio 

Anastasio Volta, inventou a primeira bateria elétrica e a unidade de medida de tensão, o Volt 

(V), foi definido assim em sua homenagem; Michael Faraday, com seus estudos sobre o 

eletromagnetismo, inventou o primeiro gerador em 1831, de corrente alternada. A unidade de 

medida da capacidade de carga de capacitores, o Farad, leva esse nome em sua homenagem. A 

energia elétrica passou a ser comercializada em meados de 1870, com a utilização de lâmpadas 

a arco em algumas residências e iluminação pública. Thomas Edison criou, em 1879, a lâmpada 

elétrica incandescente.  

Em 1882, Edison colocou em funcionamento o primeiro sistema gerador de eletricidade, 

com fios e postes para levar energia elétrica a lugares distantes. Esse sistema consistia em seis 

geradores de corrente contínua, conhecidos na época como dínamos, os quais eram acionados 

por motores a vapor, com uma potência aproximada de 30 kW, situado em Nova York. 

O sistema de geração e transporte de energia de Edison era revolucionário para sua 

época, porém, havia o problema de conseguir vencer as distâncias, devido a queda de tensão, 

pois esse sistema entregava a energia na mesma tensão em que era gerada, ou seja, 110 V 

(PINTO, 2014). Sabe-se que quanto menor a tensão, maior é a sua dificuldade em vencer a 

distância, por isso as linhas de hoje utilizam alta tensão e extra alta tensão para o transporte de 

energia, com o fim de diminuir as perdas. 

A geração de energia com a força hidráulica, na época (e também hoje), enfrentava o 

grande problema de o centro de geração se encontrar longe dos centros de consumo, tornando 

inviável o transporte da energia gerada em baixas tensões, sendo utilizada somente a pequenas 

distâncias. O Sistema de Edison não ultrapassava oitocentos metros. 

Com a invenção do transformador, em 1881, o problema da distância poderia ser 

resolvido, porém em corrente alternada. Com a utilização de um único gerador em corrente 

alternada e o uso do transformador, foi possível iluminar 40 km de uma ferrovia em Turim, 

Itália (1884). Após isso, vários foram os desenvolvimentos na área de geração e transmissão de 

energia elétrica. 
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A primeira linha de transmissão CA data de 1889, com 4 kV, monofásica e com 21 

km de extensão entre Willamette Falls e Portland, no Estado do Oregon, nos Estados 

Unidos (PINTO, 2014). 

Um outro grande passo para o avanço da área foi o desenvolvimento, por Nicola Tesla, 

do sistema polifásico em corrente alternada, que se proliferou por todo o mundo e é utilizado 

até hoje.  

Conforme afirma PINTO 2014, na década de 1890, ocorreu uma grande controvérsia 

quanto ao tipo de transmissão/distribuição de energia que deveria se tornar padrão: corrente 

alternada (CA) ou corrente contínua (CC). O padrão em corrente contínua era fortemente 

apoiado por Thomas Edison, diante de seu modelo, enquanto George Westinghouse apoiava o 

sistema em corrente alternada, baseado em Nicola Tesla e em seu modelo instalado no estado 

americano de Massachusetts. Westinghouse também detinha o direito americano de uso de 

transformadores. A opção vencedora é a utilizada até os dias de hoje, ou seja, a opção em 

corrente alternada, a qual possibilitou a transmissão de alta tensão por longas distâncias, por ser 

mais simples e econômica para aquele momento. 

Somente em meados de 1954, a transmissão de energia elétrica em corrente contínua 

voltou a ser considerada para grandes potências, através da construção do link de 20 MW entre 

a ilha de Gotland e a Suécia, com a utilização de um cabo submarino, atravessando 96 km do 

Mar Báltico. Um outro exemplo, um pouco mais recente, é o caso da parcela da energia gerada 

pela Itaipu pertencente ao Paraguai, a qual tem frequência nominal de 50 Hz e é convertida para 

corrente contínua na subestação de Furnas (Eletrobrás), no município de Foz do Iguaçu - PR, e 

transmitida em duas linhas de ± 600 kV, até o município de Ibiúna – SP (810 km), onde é 

retificada e passa para a frequência de 60 Hz (frequência utilizada no Brasil). Nas figuras 1 e 2 

fica fácil visualizar o esquema de transmissão. 

Conforme afirma PINTO 2014, a primeira linha trifásica começou a operar no ano de 

1891, na Alemanha, com 12 kV e 179 km de extensão. Um pouco mais tarde, nos Estados 

Unidos, Califórnia (1893), foi construída uma linha de transmissão operando em 2,3 kV e 12 

km de comprimento. O uso popular da energia elétrica só se tornou fato na década de 1920. 

Hoje em dia, vê-se que, em sua maior parte, a transmissão de energia elétrica é realizada 

em corrente alternada (CA). A utilização de linhas de transmissão em Corrente contínua (CC) 

é bem restrita, devido ao fato de a geração de energia se dar em corrente alternada, a qual tem 

menor custo e maiores vantagens em se tratando da geração de grandes blocos de potência. Para 

transmissão de energia elétrica em corrente contínua é necessária a construção de grandes 

subestações de conversão e retificação, que só são viáveis para linhas muito longas, devido ao 
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seu grande custo de implementação. Vale ressaltar que a conversão de CA para CC tem baixo 

custo, já a retificação, ou seja, o caminho inverso, de CC para CA é mais complexo e exige 

mais equipamentos, sendo mais dispendioso (PINTO, 2014). 

Nota-se que a transmissão de energia em corrente alternada é mais viável, 

principalmente para pequenas distâncias (< 200 km), pois são pequenas as perdas consideradas 

e também ao fato de a maioria das cargas serem alimentadas em CA. As perdas se dão pelo fato 

de em corrente alternada ocorrerem os fenômenos da capacitância e da indutância, que 

consomem parte da energia aplicada ao sistema, além de outros fatores que serão descritos 

adiante e que são o objetivo deste trabalho. 

Em corrente alternada, é possível, ainda, a utilização de transformadores, que permitem 

a elevação e o rebaixamento da tensão a níveis adequados, assim como a corrente, que é o 

principal critério de escolha da espessura dos longos cabos das linhas de transmissão. Os 

transformadores também são responsáveis pelas perdas na transmissão, principalmente pelo 

processo de histerese, o que, devido a grande vantagem de sua utilização, principalmente na 

elevação da tensão para se vencer grandes distâncias, torna seu uso muito viável. Um exemplo 

disso, são os transformadores utilizados na elevação da tensão dentro da usina hidrelétrica de 

Itaipu, que eleva a tensão de 18 kV para 500 kV e, dentro da parcela brasileira, na Subestação 

de Furnas, parte segue em uma linha de transmissão até Cascavel – PR (uma das quatro linhas 

de 500 kV – 115 km) e as outras três linhas passam pela mesma subestação, onde a tensão é 

elevada para 750kV, e transmitida até a subestação de Tijuco Preto – SP (910km), conforme 

figura 2. 

A primeira usina hidrelétrica do Brasil entrou em operação em 1883, no Ribeirão do 

Inferno, afluente do rio Jequitinhonha, em Minas Gerais (ELETROBRÁS, 2016).  

Em 1889, entrou em operação a primeira hidrelétrica considerada de maior porte do 

Brasil, Marmelos-Zero (figura 3) da Companhia Mineira de Eletricidade, pertencente ao 

industrial Bernardo Mascarenhas, em Juiz de Fora – MG e, em seu início de operação, fornecia 

energia o suficiente para acender aproximadamente 170 lâmpadas (CEMIG, 2017). 

Em maio de 1984, entrou em operação a primeira unidade geradora da usina hidrelétrica 

de Itaipu. Sete anos depois, em 1991, foi colocada em serviço a 18ª máquina, atingindo a 

capacidade de 12.600 MW. No início do ano de 2007, entraram em operação as duas últimas 

unidades geradoras, atingindo a capacidade total de 14.000 MW de potência instalada 

(disponível em: www.itaipu.gov.br, 2017). 
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2.1 TRANSMISSÃO DE ENERGIA EM CORRENTE ALTERNADA 

 

O modelo de transmissão de energia elétrica com maior aplicação hoje é o que segue 

padrão em corrente alternada. Torna-se fácil visualizar isso, pois praticamente todos os 

equipamentos utilizados em nossas residências funcionam em corrente alternada 

(liquidificador, micro-ondas, geladeira, televisores etc). Algumas razões para escolha desse 

modelo são listados a seguir: a) a geração de grandes blocos de energia em corrente alternada 

é menos dispendioso do que em corrente contínua; b) a maior parte das cargas instaladas em 

todo o mundo se referem a motores de indução de corrente alternada, que são mais baratos e 

mais simples que os motores de corrente contínua; c) em corrente alternada o controle de níveis 

de tensão e corrente pode ser facilmente manipulado com a utilização de transformadores; d) a 

manutenção das subestações é mais simples e com menores custos (PINTO 2014). 

É importante ressaltar que a transmissão de energia elétrica em corrente alternada 

também possui algumas desvantagens, como: a) necessita de cabos mais espessos do que em 

CC para transmissão; b) a construção da linha de transmissão é mais cara e mais complicada, 

principalmente para longas distâncias; c) a resistência da linha se torna maior, devido ao efeito 

pelicular, o qual não ocorre em CC; d) a linha tem capacitância, o que causa perda de potência 

(PINTO, 2014).  

É importante ressaltar o efeito pelicular, ou efeito skin, que ocorre nos condutores na 

transferência de energia em corrente alternada. Esse efeito nada mais é do que a ocorrência de 

uma maior densidade de cargas na superfície do condutor, com um aumento da resistência e 

diminuição de sua reatância interna (CAMARGO, 2009). 

O principal parâmetro a ser considerado na construção das linhas de transmissão de 

energia elétrica é a corrente elétrica, medida em amperes (A). Quanto maior a corrente a ser 

transportada, maior deve ser a espessura dos cabos e, consequentemente, mais resistentes 

deverão ser as estruturas. Essas considerações são um tanto básicas em se tratando de 

transmissão de energia, devido aos diversos fatores envolvidos em projetos e operação. 

Basicamente, no percurso da corrente elétrica em uma linha de transmissão, são 

observados alguns parâmetros como a resistência, a capacitância e a indutância, inerentes ao 

processo de transporte da carga. Quanto maior a distância, maior é o efeito dos parâmetros 

acima descritos, pois a resistência elétrica está associada ao material de fabricação do condutor, 

enquanto a capacitância e a indução eletromagnética estão associadas à disposição dos cabos 

nas torres e a passagem da corrente. Em linhas curtas (< 80 km), os efeitos da capacitância e da 

indutância são normalmente desprezados. 
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A soma da resistência elétrica do condutor (R) e demais componentes com a reatância 

capacitiva ou indutiva (X) formam a impedância (Z), que é a medida da capacidade de resposta 

de um circuito elétrico percorrido por uma corrente. Representação matemática da impedância: 

Z = R ± jX Ω (ohms) 

Sendo: R a parte real e jX a parte imaginária. Se a reatância for indutiva, jX será positivo, 

se a reatância for capacitiva, será negativa a parte imaginária.  

As cargas indutivas são as mais comuns, como motores de indução, solda elétrica e 

lâmpadas fluorescentes. As cargas capacitivas mais comuns são os bancos de capacitores 

instalados na indústria para corrigir o fator de potência (PINTO, 2014). 

Os níveis de tensão de transmissão de energia elétrica padronizados no Brasil são: 750, 

500, 230, 138 e 69 kV, em corrente alternada. As linhas também podem ser classificadas quanto 

ao tamanho da seguinte forma: 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 > 249 𝑘𝑚, longa; 80 < 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 <

249 𝑘𝑚, média; e 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 < 80 𝑘𝑚, curta. 

 

2.1.1 Potência de um sistema elétrico 

 

A potência de um sistema elétrico equilibrado é o produto da tensão (V) pela corrente 

(A) que percorre o mesmo circuito elétrico e pode ser representado pela equação abaixo: 

𝑝 =  𝑣𝑖 

Onde: p → potência em watts (W); v → tensão em volts (V); i → corrente em amperes 

(A) 

Entretanto, sabe-se que nem sempre i e v permanecem constantes no tempo, tornando-

se necessária a integração do intervalo de tempo para se obter a potência média do sistema, com 

a utilização da equação abaixo: 

𝑃𝑚𝑒𝑑  =  
1

𝑇
∫ 𝑖(𝑡) × 𝑣(𝑡) × 𝑑𝑡

𝑇

0

 

Onde: Pmed → potência média; T → tempo de integração; v(t) → tensão instantânea; 

i(t) → corrente instantânea 

 

Deve-se considerar ainda, que o uso da eletricidade ocorre majoritariamente em corrente 

alternada. A solução da equação anterior resulta no produto da raiz quadrada dos valores 

quadrados médios, considerando o ângulo existente entre v e i, resultando a parte ativa da 

potência na equação abaixo:  

𝑃 = 𝑣 × 𝑖  × cos 𝛷 
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Onde: P → potência ativa, expressa em W; v(t) → tensão eficaz; i(t) → corrente eficaz; 

𝛷 → ângulo entre v e i 

 

A potência ativa é a parcela que produz trabalho útil, como o torque entregue no eixo 

do motor. Já a parcela reativa é aquela que não produz trabalho útil, como a energia utilizada 

para manter campos eletromagnéticos em funcionamento, como é o caso da histerese de 

transformadores, e pode ser calculada com o uso da equação que segue: 

𝑄 = 𝑣 × 𝑖  × sen 𝛷 

Onde: Q → potência reativa, expressa em VAr; v(t) → tensão eficaz; i(t) → corrente 

eficaz; 𝛷 → ângulo entre v e i 

A potência aparente é o valor médio quadrático da potência ativa e reativa, ou seja, a 

raiz quadrada do produto dos quadrados das potências ativa e reativa, conforme equação abaixo: 

𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2  =  √(𝑣𝑖 cos 𝛷)2 + (𝑣𝑖 sen 𝛷 )2 = [(𝑣𝑖)2(cos2 𝛷 + sin2 𝛷)]1/2 = 𝑣𝑖 

Onde: S → potência aparente, ou seja, a soma das parcelas ativa e reativa, expressa 

em VA  

É imprescindível manter os valores de potência ativa e reativa dentro dos limites 

adequados, de modo que a frequência do sistema permaneça constante e a tensão permaneça 

estável. As cargas industriais são as maiores responsáveis pelas perturbações existentes no 

sistema elétrico, diante do grande número de cargas indutivas e, por esse motivo, são utilizados 

os bancos de capacitores a fim de equilibrar a energia reativa que é devolvida ao sistema e 

manter-se dentro de um fator de potência adequado. No Brasil, o fator de potência mínimo a 

ser mantido é 0,92. 

 

2.1.1.1 Potência de um sistema elétrico trifásico 

 

Para um sistema elétrico trifásico tem-se um somatório de três potências monofásicas, 

sendo: 

𝑃 = 𝑣 × 𝑖 × 𝑐𝑜 𝑠 𝛷 = 𝑃1  = 𝑣 × 𝑖 × cos 𝛷 

𝑃3𝛷 =  𝑃𝑅 +  𝑃𝑆 + 𝑃𝑇  

𝑃3𝛷 =  3𝑃1𝛷 = 3𝑣 × 𝑖 × cos 𝛷  

Para ligação em estrela ou delta, supondo que as cargas estejam equilibradas, tem-se: 

𝑃3𝛷 =  √3 𝑣1 × 𝑖1 × cos 𝛷  
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2.1.2 Fator de Potência 

 

Pode ser definido como o quanto é aproveitada a energia que é retirada do sistema, ou 

seja, qual o tamanho da parcela ativa e reativa presentes no sistema. É a relação da onda de 

corrente elétrica com a tensão. No caso de a onda de tensão se encontrar em fase com a onda 

da corrente, ou seja, não há ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente (𝛷 = 0), diz-se que 

o fator de potência é igual a um, ou seja, mudando a sua polaridade no mesmo instante em cada 

ciclo. Isso só ocorre com cargas puramente resistivas, como é o caso dos chuveiros elétricos e 

lâmpadas incandescentes. 

Quando cargas reativas estão presentes, tais como capacitores ou indutores, o 

armazenamento de energia nessas cargas resulta em uma diferença de fase entre as ondas de 

tensão e corrente. Já que esse armazenamento não resultará em energia útil, ocorrem as perdas 

elétricas, fazendo com que o fator de potência não seja unitário, ou seja, < 1. O baixo fator de 

potência é uma das principaís causas de perdas de energia em instalações elétricas (PINTO, 

2014). 

Diz-se que o fator de potência é indutivo quando absorve a energia reativa e capacitivo 

quando fornece energia reativa. As cargas industriais são predominantemente indutivas e o fator 

de potência capacitivo só ocorre quando as cargas indutivas são desligadas, mantendo ligados 

os bancos de capacitores utilizados para correção do fator de potência. 

Vale ressaltar que para os consumidores do grupo A, como indústrias e consumidores 

de maior porte, a resolução normativa 414 da ANEEL prevê a aplicação de multa para quem 

tiver um fator de potência abaixo de 92%, ou seja, 0,92. A energia reativa gerada por esses 

consumidores polui o sistema elétrico, motivo pelo qual devem controlar os reativos de suas 

instalações elétricas. 

Com o aumento das perdas, diante de um baixo fator de potência, pode-se dizer que 

existirá um prejuízo na distribuição de energia. A redução das perdas gera lucro, que pode ser 

percebido pelo consumidor que corrige seu fator de potência, bem como pela concessionária, 

que pode deixar de investir em sistemas para controle dos reativos presentes no sistema. 

A qualidade da energia elétrica se refere ao padrão de geração, sendo, no Brasil, trifásico 

em 60 Hz. Pode-se dizer que se tem boa qualidade de energia quando a frequência e a amplitude 

se encontrarem o mais próximo possível daquela gerada. Vale ressaltar que a qualidade também 

se refere a continuidade no fornecimento de energia elétrica. Muitos fenômenos podem causar 

perda de qualidade, como quedas de tensão, surtos normalmente causados por chaveamento, 

curtos-circuitos que podem interromper o fornecimento, entre outros (PINTO, 2014). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capacitor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indutor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_el%C3%A9trica
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2.1.3 Sistema Interligado Nacional 

 

O SIN (Sistema Interligado Nacional) abrange as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, 

Nordeste e parte do Norte do Brasil e concentra aproximadamente 900 linhas de transmissão 

que somam mais de 90 mil quilômetros nas tensões de 230, 345, 440, 500 e 750 kV. Além 

disso, abriga 96,6% de toda a capacidade de produção de energia elétrica do país – oriunda de 

fontes internas ou de importações, principalmente do Paraguai, por conta do controle 

compartilhado da usina hidrelétrica de Itaipu Binacional.  

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é responsável pela coordenação e 

controle da operação do SIN, que integra as companhias geradoras e transmissoras, sob a 

fiscalização e regulamentação da Aneel. Entre os benefícios dessa integração e operação 

coordenada está a possibilidade de troca de energia elétrica entre regiões. Isso é particularmente 

importante em um país como o Brasil, caracterizado pela predominância de usinas hidrelétricas 

localizadas em regiões com regimes hidrológicos diferentes.  

Como os períodos de estiagem de uma região podem corresponder ao período chuvoso 

de outra, a integração permite que a localidade em que os reservatórios estão mais cheios envie 

energia elétrica para a outra permitindo, com isso, a preservação do “estoque de energia 

elétrica” represado sob a forma de água. Essa troca ocorre entre todas as regiões conectadas 

pelo SIN.  

Outra possibilidade aberta pela integração é a operação de usinas hidrelétricas e 

termelétricas em regime de complementaridade. Como os custos da produção têm reflexo nas 

tarifas pagas pelo consumidor e variam de acordo com a fonte utilizada, transformam-se em 

variáveis avaliadas pelo ONS para determinar o despacho e definição de quais usinas devem 

operar e quais devem ficar de reserva de modo a manter, permanentemente, o volume de 

produção igual ao de consumo.  

A energia hidrelétrica, mais barata e mais abundante no Brasil, é prioritária no 

abastecimento do mercado. As termelétricas, de uma maneira geral, são acionadas para dar 

reforço em momentos chamados como picos de demanda (em que o consumo sobe 

abruptamente) ou em períodos em que é necessário preservar o nível dos reservatórios, ou seja, 

um estoque de energia potencial.  
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2.1.4 Perdas consideradas na transmissão de energia em corrente alternada 

 

A transmissão de energia elétrica em um país com dimensões continentais como o Brasil 

não é uma tarefa fácil. Vencer as grandes distâncias para interligar os centros de geração dos 

centros de consumo de energia elétrica é um desafio que se traduz em estudos constantes para 

interligações de novas regiões e manutenção do sistema existente para suprimento das cargas 

crescentes.  

O sistema elétrico de potência é dividido em geração, transmissão e distribuição. As 

concessionárias distribuidoras recebem a energia dos agentes supridores, entregando-a aos 

consumidores finais, sejam eles residenciais, comerciais, rurais, industriais ou pertencentes às 

demais classes. A energia medida pelas distribuidoras nas unidades consumidoras será sempre 

inferior à energia recebida dos agentes supridores. Essa diferença é denominada perda de 

energia e é segregada conforme sua origem (ANEEL, 2017). 

Um dos principaís elementos de um sistema elétrico de potência são as linhas de 

transmissão, cuja função é transmitir os blocos de potência dos centros de transmissão aos 

centros de consumo, normalmente separados por grandes distâncias. As linhas de transmissão 

de energia elétrica podem ser formadas por circuitos simples, duplos ou múltiplos e são 

compostas basicamente por condutores, cabos para-raios, torres e isoladores (PINTO, 2014). 

Os cabos condutores de energia elétrica possuem uma resistência elétrica, que varia de 

acordo com o material e pode ser calculada através da expressão 𝑅 = 𝜌 
𝑙

𝐴
, dada em Ohms (Ω), 

onde: R é a resistência, 𝜌 é a resistividade do material, que no caso do alumínio utilizado nos 

cabos de transmissão de energia é 0,028 ohms/mm2, l é o comprimento do condutor em metros 

e A a área de secção transversal do condutor em mm2. Devido a essa resistência, parte da energia 

será desperdiçada em forma de calor dentro dos fios. Essa perda de energia é dada por P = I²R. 

Assim, se a potência transmitida é a mesma e se são conhecidas as restrições de tamanho de 

condutores, as transmissões a baixa tensão e a alta corrente sofrerão uma perda de potência 

muito maior que os sistemas a alta tensão e baixa corrente. Isso se aplica tanto à corrente 

contínua como à alternada. Uma linha ideal é aquela que sua resistência seja zero e que não 

ocorram perdas por efeito joule, o que só é possível com a utilização de supercondutores, cuja 

tecnologia ainda tem elevados custos. 

As perdas que ocorrem nas linhas de transmissão estão relacionadas, principalmente, às 

condições climáticas do local. A geometria dos condutores, as tensões de operação e os 

gradientes de potencial na superfície dos condutores, também são responsáveis por essas perdas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Resist%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=P_%3D_I%C2%B2R&action=edit&redlink=1
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2.1.4.1 Perdas por efeito Joule 

 

Quando um condutor é percorrido por corrente elétrica, quanto maior for essa corrente, 

maior será a transformação da energia conduzida em energia térmica. A essa energia térmica 

produzida pela passagem de corrente dá-se o nome de efeito Joule. Esse fenômeno acontece 

devido aos elétrons condutores da corrente se chocarem com os átomos do condutor, que devido 

ao material de sua fabricação, vai oferecer uma resistência à passagem da corrente elétrica. O 

cálculo das perdas pode ser efetuado com o uso da expressão abaixo: 

𝑃 = 𝑅 × 𝑖2 

Torna-se evidente, a partir da expressão acima, que as perdas são diretamente 

proporcionais ao quadrado da corrente, tendo em vista que a resistência do condutor é fixa, a 

qual no caso do alumínio de têmpera dura utilizado nos condutores tem valor de: R=0,0282641 

ohms/mm2. Algumas ligas de alumínio apresentam valores de resistência ligeiramente maiores 

que o apresentado. 

Considerando que as perdas são proporcionais ao quadrado da corrente transportada 

pelo condutor, logo se vê o motivo da utilização das altas e extra altas tensões em linhas de 

transmissão de energia elétrica, onde para uma mesma potência, tensão e corrente deverão ser 

inversamente proporcionais, ou seja: 

𝑃 = 𝑉. 𝑖 → quanto maior for a tensão, menor será a corrente. Por ser um simples 

exemplo, desprezam-se aqui outros fatores como o fator de potência. 

Essa é uma grande vantagem da corrente alternada, que possibilita a elevação da tensão 

para níveis bem elevados, possibilitando a redução da corrente, o que para transporte de grandes 

blocos de potência é significamente viável, reduzindo a bitola dos cabos e as perdas por efeito 

joule. 

O aquecimento dos condutores de uma linha de transmissão não causa transtornos 

apenas com a perda de potência, mas também se reflete nos limites de segurança pois, quanto 

maior forma a flecha dos cabos, menor será a distância da linha com o solo. Esses limites devem 

ser previstos na fase de projeto para evitar que acidentes aconteçam. 

 

 

                                                           
1 Catalogo técnico ALUBAR – Condutores elétricos de alumínio - disponível em: 
http://www.alubar.net.br/downloads/produtos/catalogo_tecnico_2010-2.pdf 
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2.1.4.2 Perdas por efeito Corona 

 

O efeito corona é uma descarga elétrica gerada pela ionização do ar nos arredores do 

condutor, quando não existem condições suficientes para gerar um arco voltaico. As grandes 

tensões das linhas de transmissão são as maiores responsáveis por esse efeito, o qual é 

produzido por uma descarga, gerando ondas eletromagnéticas e também produz ozônio ao redor 

dos condutores. O efeito corona normalmente é percebido por seus ruídos audíveis, que ocorrem 

em função dos máximos gradientes de potencial na superfície dos condutores. O efeito corona 

causa interferência em sinais de rádio e televisão, causando transtornos quando as linhas passam 

perto das cidades (PINTO, 2014). 

Esse efeito ocorre de forma excessiva nas tensões acima de 230kV, no caso de utilização 

de apenas um condutor, trazendo em consequência, perdas de potência e interferência nas 

comunicações. Por esse motivo, são utilizados dois ou mais condutores em paralelo por fase, 

reduzindo de forma substancial o gradiente de potencial nos condutores. Uma outra vantagem 

da utilização de cabos múltiplos é a redução da reatância da linha de transmissão 

(STEVENSON JR., 1986).  

Os ruídos audíveis nas linhas de transmissão aumentam à medida que cresce o número 

de subcondutores nas linhas, bem como seu diâmetro. O ruído audível é influenciado, 

principalmente, pelos seguintes parâmetros: tamanhos dos subcondutores; número de 

subcondutores; gradiente do condutor; intensidade da chuva; e condições superficiais do 

condutor, como envelhecimento (CAMARGO, 2009). 

Em outras palavras, à medida que a tensão transmitida aumenta, o ar ao redor do 

condutor se tornará ionizado, devido à força elétrica na superfície exceder um valor limite. A 

camada ionizada que envolve o condutor aumentará seu diâmetro até o ponto que as forças 

elétricas sejam insuficientes para causar mais ionização. Diz-se que o campo elétrico produzido 

superou a capacidade disruptiva do ar (CAMARGO, 2009). 

O efeito corona é indesejável e deve ser evitado ao máximo nos projetos de linhas de 

transmissão. Para isso, o campo elétrico da superfície do condutor deve ser menor do que o 

campo elétrico crítico do efeito corona (E), sendo este dado em kVpico/cm, por meio da formula 

de Peek abaixo: 

𝐸 = 30 . 𝑚 . 𝛿 (1 +
0,3

√𝛿𝑟
) 
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Onde: m → fator de rugosidade do condutor (adimensional). Para um condutor 

perfeitamente cilíndrico, temos que m=1, mas de modo geral, adota-se 0,75 ≤ 𝑚 ≤

0,85 em caso de linhas de transmissão 

 δ → é densidade relativa do ar (1,2928 kg/m3 a 0º C e ao nível do mar = 1atm 

 r → é o raio do condutor (cm) 

Do ponto de vista econômico, ainda não é possível projetar uma linha de transmissão 

aérea com tensão superior a 100 kV que não gere rádio interferência. Atualmente, são utilizados 

níveis de perturbação para as linhas que são aceitáveis. As sobretensões a que o sistema está 

exposto, como a causada por descargas atmosféricas, são propagadas ao longo da linha e são 

afetadas pelo efeito corona, motivo pelo qual o estudo de proteção do sistema normalmente 

exige tamanhos cuidados (PINTO, 2014). 

O efeito corona é acompanhado por quatro características: ruído sonoro, produção de 

ozônio, perda de energia e interferência. A formação da corona se dá em virtude de 

sempre haver alguma ionização do ar por causa dos raios cósmicos, da radiação 

ultravioleta e da radioatividade. Assim, em condições normais, o ar ao redor de um 

condutor sempre contém partículas ionizadas e moléculas neutras (PINTO, 2014). 

O efeito corona acontece devido ao rompimento da isolação do ar. Essa capacidade de 

isolação vai depender da umidade, da intensidade do campo elétrico gerado pela linha, da 

pressão atmosférica e do tipo de tensão da linha (corrente alternada ou corrente contínua). A 

energia liberada pela corona representada uma perda ao sistema, que são causas de estudos por 

levarem a perdas econômicas. 

As perdas por efeito corona em linhas de transmissão com extra altas tensões podem 

variar de alguns kW/km até centenas de kW/km, dependendo das condições climáticas locais. 

Essas perdas são verificadas como parte das perdas por efeito térmico, ou seja, o efeito Joule, 

mas possuem efeitos relevantes às perdas do sistema. Um exemplo disso é, que sob chuva, as 

linhas de transmissão de energia elétrica apresentam maiores perdas do que em condições secas 

(PINTO, 2014). 

O efeito corona presente nos cabos gera campos eletromagnéticos de alta frequência, na 

casa do MHz. No cotidiano, isso interfere na segurança pessoal e a interferência em 

equipamentos eletrônicos, como celulares e estações de transmissão. 

Às vezes confundido com o efeito corona, o efeito de centelhamento não tem relação 

com os geradores do efeito corona. O centelhamento ocorre devido a falhas nos isoladores, ou 

seja, quando há rompimento da isolação e a diferença de potencial  existente entre os condutores 

ioniza o ar, diminuindo sua resistência, o que gera uma faísca (efeito visual). As ondas geradas 
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e propagadas ao longo das linhas de transmissão geram harmônicas muito fortes que podem 

causar interferências maiores que as do efeito corona. Tanto o efeito corona, quando o efeito de 

centelhamento, produzem zumbidos sonoros (PINTO, 2014). 

As perdas por efeito corona sob bom tempo, normalmente são causadas por substâncias 

não metálicas presentes na linha, como insetos, poeira, teias de aranhas, vegetação, detrito de 

aves etc. Vale salientar que sob chuva, as perdas por efeito corona são muito superiores se 

comparadas às perdas sob bom tempo, ou seja, clima seco. É importante acrescentar que as 

perdas por efeito corona não atingem 5% das perdas por efeito Joule em uma linha de 

transmissão (CAMARGO, 2009). 

 

2.1.4.3 Perdas por carregamento excessivo da linha 

 

Como gerenciar as perdas elétricas decorrentes de elevados carregamentos nas linhas de 

transmissão? Essa é uma questão que merece ser analisada com cuidado, pois deve-se 

resguardar a confiabilidade na transmissão para o crescimento econômico do país. 

O acúmulo de cargas no processo de transmissão gera grande incapacidade na 

acomodação de fluxos muito altos de energia. Podem existir diversas razões para esse 

congestionamento na transmissão, mas os problemas de demanda comuns para fluxo de 

potência em uma rota específica não são possíveis sem deixar o sistema sensível quanto a 

confiabilidade. 

O excessivo carregamento das linhas de transmissão, além de causar perdas, causa 

diminuição da qualidade da energia elétrica entregue, um fator relevante principalmente dentro 

do segmento industrial, tendo em vista o grande aumento da automação das linhas de produção. 

O impacto causado pela baixa qualidade da energia passa a ser de maior preocupação, pois as 

paradas de máquinas e a queima de equipamentos causam enormes prejuízos financeiros 

(MARTINHO, 2009). 

Um acréscimo de carga em uma linha de transmissão, que já funciona em seu limite de 

carregamento, causa um aumento das perdas reativas. Essa mesma linha, operando em 

sobrecarga, terá menor capacidade de transferir potência ativa e, portanto, suas perdas serão 

maiores, pois a energia reativa não gera trabalho útil, devendo seus limites serem rigorosamente 

controlados. 

De um ponto de vista econômico, as perdas em transmissão são função direta do 

quadrado da potência reativa transmitida e uma função inversa do quadrado da tensão. Portanto, 
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para minimizar as perdas, deve-se garantir a mínima transferência de potência reativa, 

mantendo-se altas tensões (SILVEIRA, 2003). 

Outro fator a ser considerado é que, quanto maior a potência reativa transmitida, na 

ocorrência de um seccionamento (ex. abertura de disjuntores), desenvolver-se-á sobretensões 

no lado da carga cujas magnitudes são maiores quanto maior for a potência reativa na rede. 

 

2.1.4.4 Perdas nos isoladores 

 

A principal função da torre é isolar os condutores, como espaços baseados em fase-torre, 

fase-fase e fase-terra, e também de outas estruturas, como a vegetação. Os espaços fase-torre 

normalmente são mantidos por cadeias de isoladores que devem levar em conta o eventual 

movimento condutor. 

As perdas nos isoladores provêm do efeito Joule, da histerese, por corrente de perdas e 

absorção dielétrica. As perdas por efeito Joule são proporcionais ao produto da resistência pelo 

quadrado da corrente que circula no isolador. A corrente de fuga dos dielétricos não circula em 

sua estrutura, mas sim na sua superfície. Existirá em consequência, também, uma resistência de 

fuga que atuará em paralelo com a resistência de isolamento, diminuindo o poder de isolação. 

Perdas por histerese dielétrica consistem num atraso na orientação das moléculas polares 

do dielétrico. A corrente de perdas é a corrente que escoa entre duas partes do dielétrico por 

trajetórias diferentes da região superficial do mesmo. Já as perdas por absorção dielétrica 

decorrem da absorção de carga por um dielétrico quando submetido por um campo elétrico, por 

efeitos distintos da polarização normal. Essa carga não se escoa instantaneamente quando um 

capacitor com um tal dielétrico é curto-circuitado, o que acontece após um tempo de 

decaimento, normalmente pequeno. 

Pode ocorrer a condutividade superficial nos isoladores devido a presença de poeiras e 

sais depositados, somados a umidade, causando a condução de corrente. A chuva é uma grande 

aliada dos isoladores, pois ajuda em parte na limpeza destes. A linha de fuga normal é de 1,5 

cm.kV-1. Pode ocorrer ainda arco condutor entre os condutores e a parte metálica das torres, as 

quais dependem das condições climáticas locais, ou seja, acontece normalmente sob chuva ou 

umidade elevada. 
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2.1.4.5 Efeitos do vento nas linhas de transmissão 

 

O principal fator climático que afeta o carregamento mecânico dos cabos é o vento. Não 

só os cabos, as torres devem suportar todo esforço garantindo a segurança e a confiabilidade do 

sistema. Muitos acidentes envolvendo torres ocorrem, ainda que a velocidade de vento utilizada 

no projeto não seja atingida, pois é possível que o acidente seja causado por efeitos dinâmicos 

ou por algum equívoco na estimativa do efeito do vento (CARVALHO, 2015). 

Com o crescimento da demanda de energia elétrica e a grande quantidade de recursos 

hídricos no Brasil, houve a necessidade da construção de grandes linhas de transmissão de 

energia elétrica, as quais são suportadas por estruturas treliçadas, diante de seu baixo peso e 

grande porte. A avaliação do efeito do vento nessas estruturas é de grande importância, pois 

com a queda de uma torre de transmissão e a interrupção do fornecimento de energia, torna-se 

necessária a utilização de contingência em uma outra linha, a qual normalmente irá operar em 

regime de sobrecarga. 

Os custos de conserto de uma linha de transmissão, também devem ser dimensionados 

como perdas, pois todo o capital necessário para o reparo será suportado pelo consumidor em 

sua conta de energia elétrica. 

A NBR 5422 da ABNT, fixa as condições necessárias para o projeto completo da linha 

de transmissão de energia elétrica, estabelecendo os procedimentos específicos para o cálculo 

das cargas de vento que atuam em estruturas treliçadas, cadeia de isoladores e condutores. 

 

2.2 TRANSMISSÃO DE ENERGIA EM CORRENTE CONTÍNUA 

 

A transmissão de energia elétrica em corrente contínua é caracterizada por não ter fases, 

ou seja, a linha possui um polo positivo e um polo negativo e sua frequência é igual a zero. As 

linhas de transmissão em CC são utilizadas no transporte de grandes blocos de potência a longas 

distâncias, não sendo viáveis economicamente para linhas aéreas de pequenas distâncias 

(PINTO, 2014).  

A corrente contínua só se torna econômica em relação à transmissão em CA, quando o 

custo extra das estações terminais requeridas para linhas CC é superado pela diminuição do 

custo de construção das linhas trifásicas. O comprimento econômico mínimo de construção de 

uma linha de transmissão de energia elétrica em CC é aproximadamente 600 km (STEVENSON 

Jr., 1986). 
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Conforme já citado, as linhas em CC possuem um polo positivo e um negativo, enquanto 

as linhas em corrente alternada possuem três fases, o que torna a construção das linhas em CA 

mais dispendiosa. No transporte de energia em corrente contínua, não ocorre o efeito pelicular, 

ou seja, a corrente percorre por toda a secção do cabo. Os chamados efeitos reativos não 

ocorrem em CC, estando presentes apenas quando há mudança nas condições do circuito. 

As vantagens da transmissão de enérgica em corrente contínua são: a) não há indutância 

ou capacitância, reduzindo as perdas na transmissão; b) não há efeito pelicular, portanto toda a 

área da secção circular do condutor é usada, trazendo a vantagem de se utilizar cabos com 

bitolas menores; c) não há perdas dielétricas nos cabos. Também existem desvantagens, como: 

a) a energia elétrica não pode ser gerada em CC a altos valores de tensão; b) a tensão gerada 

não pode ser elevada para transmissão sem o uso de complexos e caros sistemas, o que o torna 

inviável; e c) os disjuntores e interruptores têm suas próprias limitações (PINTO, 2014). 

No Brasil, a construção de uma linha de transmissão de energia elétrica em CC tornou-

se viável com a compra da parcela da energia gerada pela Itaipu pertencente ao Paraguai, pois 

a mesma tem frequência nominal de 50 Hz e necessita de conversão para ser utilizada em nosso 

país. Ao invés de converter essa energia para CC e logo em seguida invertê-la para 60 HZ para 

transmissão, verificou-se que era viável somente convertê-la na origem (Foz do Iguaçu – PR), 

transmitir em CC e somente em seu destino (Tijuco Preto – SP), a 810 km, invertê-la para 60 

Hz e conectar ao SIN. 

É importante salientar, ainda, que a transmissão de energia em corrente contínua é mais 

vantajosa a longas distâncias, sendo a economia obtida na construção das linhas maior que o 

custo das estações terminais (conversora e inversora) necessárias para a ligação das cargas a 

serem alimentadas (CAMARGO, 2009). 

Ainda, a transmissão subterrânea e subaquática a distâncias maiores que 30 km é viável 

com o uso de linhas em corrente contínua, devido a esta não apresentar as limitações impostas 

pela geração de reativos em linhas CA e a consequente necessidade de reatores de derivação, 

impraticável em travessias de grandes lagos ou marítimas (CAMARGO, 2009). 

 

2.2.1 Vantagens da transmissão de energia em corrente contínua (HVDC) 

 

Abaixo serão listadas algumas vantagens da transmissão de energia em alta tensão em 

corrente contínua - HVDC (High-Voltage Direct Current). 

• Na transmissão de grandes blocos de potência a longas distância é mais econômico, 

devido ao custo com os condutores que se torna reduzido, considerando que são 
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utilizados apenas dois condutores (ou dois conjuntos de condutores), reduzindo o peso 

nas estruturas que também passam a ter um custo reduzido; 

• Permite facilmente o controle do fluxo de potência; 

• As perdas por efeito corona e a radiofrequência são consideravelmente menores; 

• Em corrente contínua o padrão de linha utilizado não sofre instabilidade; 

• Em circuitos paralelos, como o link DC da Itaipu, há mais estabilidade do fluxo de 

potência; 

• O condutor utilizado suporta transportar um bloco de potência maior se comparado à 

corrente alternada na mesma tensão; 

• Não são necessárias subestações/estações intermediárias. 

• Não existem limites impostos por condições de estabilidade na capacidade de 

transferência da LT; 

• Não é necessária a compensação de potência reativa no sistema; 

• A interconexão de sistemas que operam a frequências diferentes ou sistemas 

assíncronos é feita com sucesso por elos em corrente contínua. 

 

2.2.2 Perdas consideradas na transmissão de energia em corrente contínua 

 

Também existem desvantagens e perdas no sistema de transmissão de alta tensão em 

corrente contínua, conforme listados abaixo: 

• Deve-se manter maiores cuidados com os isoladores, com manutenção mais frequente; 

• Existem perdas contínuas nos transformadores conversores. 

• O sistema de refrigeração dos transformadores conversores deve ser muito eficiente para 

dissipar todo o calor produzido; 

• É necessária grande quantidade de potência reativa nas estações conversoras; 

• As estações de conversão são compostas por tiristores de alta potência, com custo muito 

elevado, os quais não são utilizados nos sistemas em CA; 

• Existe a introdução de harmônicos no sistema, em ambos os sentidos (CC e CA), os 

quais podem causar certos ruídos. 
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2.3 TENSÃO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO 

 

Sempre a tensão que apresentar o melhor custo-benefício para a transmissão será a 

escolhida, porém, diversos fatores influenciam nessa escolha. A tensão de sistemas vizinhos é 

um dos fatores que irá impactar na escolha.  

 

2.3.1 Escolha da tensão de transmissão 

 

Na escolha da tensão de transmissão, são adotados dois métodos, sendo: o método de 

Alfred Still e o método da potência natural. 

O método de Alfred Still apresenta resultados satisfatórios para linhas maiores que 30 

km e pode ser calculado através da equação abaixo: 

𝑉 ≅ 5,5√0,62𝑙 + 𝑃/100 

Onde: V → em kV é a tensão entre fases 

 l → em km é o comprimento da linha 

 P → em kW é a potência média a transmitir 

 

O método da potência natural é mais usado no caso de linhas de transmissão de alto 

comprimento, em que, para cada tensão, há um valor ótimo de energia que é transmitido, mas 

podendo não ser aquele em que as perdas seriam mínimas, o qual pode ser manipulado através 

da equação abaixo: 

𝑉 = √𝑃. 𝑍 

Onde: V → em kV é a tensão entre fases 

 Z → é a impedância natural da linha – depende da configuração dos condutores 

 P → em MW é a potência média a transmitir 

 

A escolha não dependerá apenas dos aspectos técnicos, mas também dos econômicos, 

devendo ser considerados os custos fixos e os custos operacionais, de modo que para um valor 

fixo de potência, existirá uma melhor tensão de operação dessa linha (CAMARGO, 2009). 

 

2.3.2 Escolha econômica da tensão de transmissão 

 

A escolha econômica da tensão de transmissão depende de alguns fatores, como a tensão 

de geração, potência a ser transmitida e também do comprimento da linha. Uma linha em CC 
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pode ter vantagens econômicas quando comparada a uma linha da mesma extensão em CA para 

transmissão do mesmo bloco de potência. Como já dito, mesmo com as estações de conversão 

e inversão, a grandes distâncias, a linha de transmissão em CC pode ser uma ótima alternativa. 

Normalmente são seguidos critérios empíricos para se encontrar a tensão de transmissão mais 

viável economicamente, também podendo ser utilizada a equação abaixo: 

𝑉 = 5,5√0,62𝑙 + 3𝑃/150 

Onde: V → em kV é a tensão entre fases 

 l → em km é o comprimento da linha 

 P → em kW é a potência máxima entregue por fase 

 

Os custos referentes à implantação de uma linha de transmissão em CC ou CA são 

comparados de acordo com a distância, ou seja, para linhas curtas torna-se mais viável a opção 

em CA, e para linhas longas, normalmente acima de 600 km, a opção em CC já se torna viável, 

conforme gráfico 1. 

É sempre bom citar exemplos para melhor entendimento. Um dos modelos de cálculo é 

o utilizado nos Estados Unidos, demonstrado abaixo: 

𝑉𝑒𝑐 = 5,5√𝐿 +
𝑃

100
 

Onde: Vec → em kV - é a tensão mais econômica 

 L → é o tamanho da linha em milhas (1 milha = 1,60934 km) 

 P → é a potência média a transmitir em kW  

 

Assim, para se transmitir 1.000 MW à distância de 140 milhas ( ~ 225 km), a tensão 

mais econômica é: 

𝑉𝑒𝑐 = 5,5√𝐿 +
𝑃

100
= 5,5√140 +

1000000

100
 ≅ 554 𝑘𝑉 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O segmento de transmissão de energia elétrica no Brasil é composto por mais de noventa 

mil quilômetros de linhas e operado por sessenta e quatro concessionárias. Essas empresas, são 

responsáveis pela implantação e operação da rede que liga as usinas (fontes de geração) às 
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instalações das companhias distribuidoras localizadas junto aos centros de carga.  A principal 

característica desse segmento é a sua divisão em dois grandes blocos: o Sistema Interligado 

Nacional (SIN), que abrange a quase totalidade do território brasileiro, e os Sistemas Isolados, 

instalados principalmente na região Norte. 

Considerando uma linha de transmissão conectando os pontos A e B. No ponto B é 

conectado uma carga; no ponto A é injetada uma tensão. No ponto B, se medida a tensão, essa 

não será igual a tensão no ponto A, devido as perdas existentes na linha de transmissão. As 

perdas ocorrem no processo de transmissão, bem como de distribuição e parte da energia 

fornecida à rede é dissipada nos condutores e transformadores ao longo da rota de caminho da 

energia. As perdas são inerentes ao processo de transformação e transmissão da energia. 

Uma das técnicas utilizadas em linhas de transmissão para compensar um pouco as 

perdas é a variação do ângulo de defasagem das fases entre as barras. Em alguns exemplos é 

possível verificar que um aumento de 10º na defasagem angular entre as barras, praticamente 

dobra a potência transmitida pela linha, com pouca variação de potência reativa (CAMARGO, 

2009). 

A capacidade de carregamento de uma linha de transmissão é um fator crítico tanto de 

projeto quanto de operação, pois a partir de certo limite, a linha não pode mais transmitir sem 

que haja desequilíbrio e se aumentem as perdas consideradas (CAMARGO, 2009). 

A potência transmitida por uma linha é diretamente proporcional ao quadrado da tensão, 

ao defasamento angular e inversamente proporcional à reatância da linha. Isso demonstra que a 

única maneira de se alterar a magnitude da potência transmitida por essa linha é através do 

ângulo de defasamento (δ), conforme equação abaixo: 

𝑃𝑎𝑏 = 𝑃𝑏𝑎 =
|𝑉𝑎||𝑉𝑏|

𝑋
𝑠𝑒𝑛 (𝛿) 

Em muitas análises de linhas de transmissão, verifica-se que as perdas variam de  3 a 

6,5% de toda a potência transmitida. Essas perdas não causam problemas operacionais como 

desligamentos e perda severa da qualidade, também não requerem ação imediata, sendo seu 

impacto econômico. Esse assunto normalmente é negligenciado (ANEEL, 2017). 

A energia medida pelas distribuidoras nas unidades consumidoras será sempre inferior 

à energia recebida dos agentes supridores. Essa diferença é denominada perda de energia e é 

segregada conforme sua origem, ou seja: 

As perdas na rede básica (transmissão) são aquelas que ocorrem entre a geração de 

energia elétrica nas usinas até o limite dos sistemas de distribuição. São apuradas 

mensalmente pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, conforme 
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dados de medição de geração e a energia entregue às redes de distribuição (ANEEL, 

2017). 

As perdas são dimensionadas, utilizando-se informações simplificadas das redes e 

equipamentos existentes, como por exemplo, comprimento e bitola dos condutores, a potência 

dos transformadores e energia fornecida às unidades consumidoras. Um panorama de como as 

perdas acontecem ao percorrer o sistema pode ser visualizado na figura 4. 

Para se ter ideia da dimensão das perdas no sistema elétrico de potência, vale citar uma 

reportagem veiculada na internet em maio de 2011: 

Em 2008 a usina de Itaipu bateu o recorde de produção de energia da primeira década 

do século XXI, quando produziu 94.684 GWh (giga-wattshora). Nesse mesmo ano as 

perdas de distribuição e transmissão de energia elétrica no Brasil somaram 67.194 

GWh, correspondentes a 71% da produção de energia de Itaipu. É como se dois terços 

da usina hidrelétrica de Itaipu funcionassem somente para suprir as perdas do sistema 

(AUGUSTO, 2011). 

As perdas são inevitáveis no processo de conversão de energia, seja qual for a forma. 

As perdas em transmissão de energia elétrica são produzidas pelo aquecimento dos condutores, 

por fugas nos isoladores, entre outros. Essas perdas não podem ser evitadas de forma 

economicamente viável com o uso da tecnologia atual, porém os estudos conduzem a 

minimização das mesmas. 

Estima-se que, no Brasil, acontece uma perda global de 16% de toda a energia gerada. 

Um pouco menos da metade, em torno de 6,5% se deve à transmissão de energia e o restante 

ao sistema de distribuição. Essas perdas na transmissão são comuns inclusive em países 

desenvolvidos como o Canadá, que possui em sistema de geração e transmissão muito parecido 

com o nosso, porém, as perdas em distribuição naquele país são consideravelmente menores, o 

qual se enquadra numa perda global menor que 10% de toda a energia produzida (AUGUSTO, 

2011). 

Em 2012, outra publicação, que vale ser citada, menciona as perdas no sistema elétrico 

brasileiro, conforme abaixo: 

Segundo o Ministério de Ciência e Tecnologia, 15% da energia produzida no país 

acaba desperdiçada antes de chegar ao consumidor. Brasília – Quinze de cada 100 

quilowatts de energia elétrica produzida no Brasil se perdem entre a geração e o 

consumo. De acordo com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), ligado 

ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a proporção é mais do que 

o dobro da registrada em outros países (até 7%) e acima da oferta interna de energia 

com base em carvão, gás, petróleo e energia nuclear (que somam 14,4%, segundo o 

Balanço Energético Nacional) (COSTA, 2012). 
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 Ainda, citando outras reportagens sobre o tema, esta demonstra um cenário ainda pior 

do que o anteriormente exposto, conforme se vê: 

Brasil perde 20% de energia nas linhas de transmissão. A segunda edição do relatório 

“O Setor Elétrico Brasileiro e a Sustentabilidade no Século 21 – Oportunidades e 

Desafios” foi lançada ontem (12/11/2012) em São Paulo. O estudo faz uma análise 

crítica da eficiência do modelo energético e afirma que um quinto da energia 

produzida no país é desperdiçada durante a transmissão da energia até os centros de 

consumo (BRAGANÇA, 2012). 

É sempre importante ressaltar que quanto maiores as perdas contabilizadas, maiores 

serão as tarifas de energia cobradas e, ainda, demonstram certa ineficiência do modelo 

energético adotado. Segundo a reportagem, as perdas totais não chegam a 6% no Chile e 7% na 

Europa (BRAGANÇA, 2012).  

Comparar um sistema de transmissão de energia de um país como o Brasil, com 

dimensões continentais, com países de menor porte, como é o caso do Chile e a grande maioria 

dos países europeus é fácil, pois é evidente que o grande comprimento das linhas brasileiras são 

responsáveis pela maior parte das perdas na transmissão. É inquestionável que o sistema pode 

e deve ser melhorado. 

Segundo o relatório, mais de 77% da energia elétrica gerada no Brasil tem como fonte 

as hidrelétricas, situadas normalmente longe dos grandes centros de consumo e que, mesmo 

reguladas, há inobservância das normas emitidas pela própria agência reguladora, conforme 

trecho que segue: 

Resolução normativa ANEEL nº 234/2006, item ii.1 do Anexo Viii, dispõe que “o 

nível de perdas técnicas deve ser obtido por comparação entre as distribuidoras, com 

base nos indicadores apurados para cada segmento de rede”. Todavia, a auditoria do 

TCU (Tribunal de Contas da União) constatou que as três medidas necessárias para o 

cumprimento desta resolução ainda não tinham sido implementadas pela ANEEL: 

mapeamento das trajetórias de perdas, comparação entre as concessionárias, e estudo 

do custo-benefício da redução das perdas (O setor elétrico brasileiro e a 

sustentabilidade no século 21: Oportunidades e desafios, 2012). 

O relatório ainda cita que a atual estratégia governamental de construir novas 

hidrelétricas, que causam sérios danos ambientais, prejudica duplamente o consumidor, seja 

como consumidor de eletricidade ou no seu papel de contribuinte, que deverá suportar a decisão 

governamental de, ao invés de investir na eficiência das linhas de transmissão, vai ver a 

destinação de seu tributo em novas hidrelétricas, que contam com grandes subsídios do governo 

para financiamento através do BNDES. 
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Conforme afirma CAMARGO, 2009, as perdas não podem ser eliminadas ou evitadas 

completamente, e sim, deve-se reduzi-las a um nível em que a contribuição das perdas para o 

custo na entrega da energia seja minimizado. 

Um meio eficaz de se aumentar a transferência de potência em uma linha de transmissão, 

e assim obter menores perdas, é o emprego de capacitores em série com a rede. Os capacitores 

permitem uma compensação da reatância indutiva, aumentando a potência ativa transferida. 

Considerando que a energia reativa num capacitor cresce à medida que a potência ativa 

aumenta, o mesmo contribui melhorando o balanço reativo no sistema, controlando a tensão 

(CAMARGO, 2009). 

 

3.1 ELEMENTOS DE APOIO PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As maiores perdas no transporte de energia ocorrem na distribuição, e não na 

transmissão, devido a todas as ligações a este sistema serem devidamente controlados, porém, 

existe um cenário alarmante de perdas na transmissão de energia, devido aos custos econômico 

e social da construção de novas fontes para suprir essas perdas. 

Quando se fala de um percentual de aproximadamente 6,5% de perdas na transmissão 

de energia, parece pouco, porém, se calcular esse valor sobre toda a carga instalada no Brasil, 

vê-se que é grandioso esse desperdício. 

Segundo relatório da ANEEL, atualizado em 22 de agosto de 2017, o Brasil possui no 

total 4.700 empreendimentos de geração em operação, totalizando 153.595.043 kW de potência 

instalada, num total de 96,6% ligados ao SIN, ou seja, 148.372.811,5 kW. Ao se calcular 6,5% 

desse total, tem-se uma perda em transmissão de energia elétrica equivalente de 9.644.232 kW 

(~ 9,6 GW). Comparando com a usina hidrelétrica de Itaipu, que tem uma capacidade instalada 

de 14.000.000 kW (14 GW), não são necessárias mais contas para se ter ideia do tamanho do 

desperdício de energia elétrica durante a transmissão no Brasil. 

Existe um nível de perdas considerado ótimo, o qual para mitiga-lo seria mais oneroso 

do que supri-lo. As redes instaladas recentemente, bem como as em implantação tem menores 

perdas do que as linhas de transmissão que já operam há anos (CAMARGO, 2009). 

Princípios a serem seguidos no gerenciamento das perdas (CAMARGO, 2009): 

• As perdas precisam ser reconhecidas como um custo real e oneroso na 

transmissão de eletricidade; 

• As perdas devem ser administradas, buscando sua redução, para minimizar o 

custo total de suprimento no ponto de carga; 
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• Um programa de redução de perdas deveria ser estabelecido e sustentado durante 

um período pré-programado de tempo para se alcançar resultados satisfatórios. 

 

3.1.1 Tabelas, figuras e quadros 

 

Figura 1 – Itaipu – conexão com o sistema interligado – Eletrobrás-Furnas  

 

Fonte: www.itaipu.gov.br 

Figura 2 – Transmissão da potência gerada em Itaipu - Eletrobrás-Furnas  

 

Fonte: www.itaipu.gov.br 
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Figura 3 – Primeira Hidrelétrica do Brasil  

 

Fonte: www.cemig.com.br 

Figura 4 – Perdas no sistema elétrico de Potência  

 

Fonte: www.aneel.gov.br 
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Gráfico 1 - Comparação dos custos das linhas de transmissão CA e CC 

 

Fonte: Candido, 2015. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Como resultado deste trabalho, foi possível verificar que uma grande parcela da energia 

elétrica gerada no Brasil é perdida nos sistemas de transmissão. O Sistema Interligado Nacional 

(SIN) com suas dimensões continentais, o maior do mundo, recebe 96,6% de toda a energia 

gerada e apresenta perdas próximas aos 6,5% de toda a potência que trafega no sistema. 

Foi possível observar que nas linhas de transmissão em corrente alternada (CA), as 

perdas são maiores do que em corrente contínua, devido a reatância gerada ao longo das linhas 

trifásicas, as quais são minimizadas com o uso de algumas técnicas, porém não podem ser 

totalmente evitadas. 

Tornou-se evidente que as maiores perdas se dão por efeito Joule, o qual aumenta 

proporcionalmente com o aumento da corrente que trafega pela linha, portanto, linhas 

excessivamente carregadas apresentam maiores perdas. Maiores investimentos no setor 

representariam melhores resultados e menor desperdício. 

As perdas no sistema elétrico de potência necessitam de melhores estudos, com a busca 

de materiais e métodos mais eficientes para a construção e reforma das linhas de transmissão, 

de modo que as perdas sejam minimizadas, com melhor aproveitamento do suprimento de 

energia elétrica já existente. 

O desenvolvimento econômico de um país só é possível com o suprimento energético 

contínuo e de qualidade. Em outras palavras, pode-se afirmar que o consumo de energia elétrica 

representa um indicador de desenvolvimento de uma país, motivo pelo qual é importante que 

as perdas sejam reduzidas e as tarifas cheguem menores aos consumidores, que já sustentam 

uma excessiva carga de impostos.
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O texto deste trabalho foi produzido parcialmente pelo próprio autor, com uso do 

conhecimento adquirido durante o curso de Engenharia Elétrica da UNICESUMAR, e parte 

com a pesquisa bibliográfica sobre o tema abordado.  

 

 

 


