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RESUMO 
 
Este Informe Técnico (IT) tem como objetivo verificar como a configuração dos feixes de subcondutores nas linhas 
de transmissão (LTs) influenciam nos valores dos Campos Elétricos e Magnéticos (CEM) produzidos no entorno 
das mesmas. A CHESF possui uma grande diversidade de arranjos de feixes de subcondutores cujas distâncias 
variam entre 330mm a 1600 mm nas tensões de 230 e 500 kV. 
 
Estas medições foram realizadas em LTs dotadas de configurações diversas tanto de cabos condutores como de 
configuração de fases. São apresentadas medições em LTs classificadas como urbanas e rurais. As configurações 
variam de feixes compactos com cabos geminados à situações assimétricas de cabos condutores. 
 
O IT também apresenta um estudo crítico qualitativo da probabilidade de exposição a um Campo Elétrico máximo 
(CEmáx) produzido sob um LT 500 kV em configuração Feixe Expandido (FEX). 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Campo Elétrico e Magnético, Feixe de Subcondutores, Linha de Transmissão, Faixa de Servidão. 

1.0 - INTRODUÇÃO 
 
Os diversos trabalhos já publicados sobre medições de CEM no entorno de LTs visam a priori realizar análises 
comparativas das medições obtidas em campo com os parâmetros definidos em normas reconhecidas pelo setor 
elétrico. 
 
A grande maioria dos trabalhos se propõem a estabelecer uma possível relação entre os CEM produzidos pelas 
LTs e seus possíveis efeitos adversos à saúde. Todavia, os diversos estudos epidemiológicos realizados, até o 
momento, se mostram insuficientes ou de pouco consenso entre as equipes envolvidas nestas pesquisas. Mesmo 
para o ICNIRP, a questão é tratada por definir apenas os valores limites para os quais os efeitos imediatos sobre 
seres humanos são percebidos (1). Efeitos estes, como choques, queimaduras e estimulações de músculos e 
nervos. Desta forma, nota-se que o objetivo destas medições para as concessionárias do setor elétrico deve se 
concentrar sobre outro aspecto que não seja o epidemiológico. Pois, mesmo que estas medições possam auxiliar 
no aperfeiçoamento destes estudos, provavelmente não poderão orientá-los. 
 
Desta forma, o objetivo do projetista de linha de transmissão consiste em verificar se os valores definidos em 
norma estão sendo respeitados, mas também em observar o quão próximo destes mesmos valores limites se 
encontram as medições de campo. Por esta razão, foram realizadas medições de CEM no sentido de verificar 
como a configuração dos feixes de subcondutores influenciam nos valores produzidos no entorno das LTs. 

(*) Rua Delmiro Gouveia, 333 – Bloco D - Sala 208 – CEP 50761-901 Recife, PE – Brasil. 
Tel: (+55 81) 3229-3454 – Fax: (+55 81) 3229-2731 – Email: sabinoj@chesf.gov.br 
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As medições apresentadas neste IT foram realizadas em LTs dotadas de configurações diversas tanto de cabos 
condutores como de geometria de fases. São apresentadas medições em LTs em estruturas de concreto com 
cabos geminados por fase, em LTs em estrutura de aço com configuração FEX e cabo singelo com recapacitação 
através da adição de um segundo cabo condutor. Todos as medições foram comparadas com simulações 
realizadas por meio de programas computacionais. 

2.0 - CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS 
 
A intensidade de CEM nas proximidades de uma LT resulta da superposição dos campos produzidos pelas fases. 
Atualmente, as limitações impostas a intensidade destes campos são oriundas de conclusões de pesquisa ou 
práticas de operação em LTs. Normalmente, estes campos são medidos em kV/m para a intensidade de campo 
elétrico E e em Tesla (T) para a densidade de fluxo magnético B. 
 
2.1 Modelagem Computacional 
 
Dentre os métodos desenvolvidos para o cálculo do campo elétrico, o método das imagens é suficientemente 
adequado para a modelagem do fenômeno (2). Os pressupostos fundamentais adotados pelo método levam em 
consideração uma ausência de cargas livres no entorno das LTs e uma superfície do solo perfeitamente 
condutora. 
 
Neste método, as cargas [Q] sobre os condutores são determinadas por meio das Tensões [V] e dos coeficientes 
de potencial de Maxwell [P] através da relação matricial expressa pela equação 1: 
 

[Q] = [P] [V] (1) 1−

 
Diante da modelagem apresentada, desenvolveu-se um programa computacional capaz de representar os perfis 
de campo elétrico e magnético medidos. 
 
As simulações realizadas adotam os valores de tensões e correntes reais de operação quando do momento da 
medição dos valores dos CEM no entorno das LTs. 
 
2.2  Instrumentação 
 
Os instrumentos utilizados durante a campanha de medição são fabricados pela Narda Safety Test Solutions; à 
exceção da estação total utilizada para o levantamento dos perfis topográficos. Os itens que compõem a 
instrumentação de campo são descritos a seguir. 

 
- EFA 300 – Analisador de campo 
- Sensor de Campo Elétrico 
- Sensor de Campo Magnético 
- Estação Total 

 
Os instrumentos de medição dos CEM foram calibrados em 25/01/06 pela própria empresa e possuem validade de 
dois anos. As sondas de campo elétrico e magnético possuem erros de medição da ordem de 3% na faixa de 
freqüência entre 50 Hz a 400 Hz para valores acima de 1 V/m e 10 nT respectivamente. 
 
2.3 Valores de referência 

 
Os valores adotados como referência pela comissão de revisão da NBR 5422 (3), à freqüência de 60 Hz, 

podem ser vistos na TABELA 1. 

TABELA 1 – Valores limites de campo elétrico e magnético no interior e no limite da faixa de servidão 

Local Elétrico (kV/m) Magnético (µT) 
No limite da faixa 4,171 83,3 

No interior da faixa 10 kV 420 
 
Deve-se salientar que os valores expressos na TABELA 1 são utilizados na definição da largura da faixa de 
servidão e estão referenciados para medições efetuadas a uma altura de 1 metro do solo. 

                                                           
1 Este valor está proposto pela comissão de revisão da NBR 5422.  
O valor atual praticado pela NBR 5422 e adotado pela ANEEL em seus leilões vale 5 kV/m. 
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3.0 - MEDIÇÕES E SIMULAÇÕES 
 
A fim de se obter os valores produzidos em campo pelas diversas configurações de subcondutores foram 
realizadas medições de CEM no entorno das LTs em vãos situados em terrenos planos e abertos, com exceção 
do corredor de LTs no item 3.5. Todas as medições foram realizadas em perfis transversais ao eixo da LT com 
espaçamentos de 1 metro e referenciadas igualmente a uma altura de 1 metro do solo. Estas medições foram 
realizadas no período de 05 a 09/06/06 e 21 e 22/12/06 
 
As medições foram comparadas com os valores simulados pela modelagem proposta e apresentadas sob a forma 
de gráficos a seguir. Os valores medidos estão referenciados nos eixos das ordenadas em kV/m para o campo 
elétrico e em Tesla para o campo magnético. O eixo das abscissas está referenciado em metros e sua origem 
representa o centro da estrutura. Os valores máximos encontrado são grafados sob as figuras com as iniciais (C) 
para valores calculados e (M) para valores medidos para o propósito de comparação. Nas figuras, os valores 
simulados são representados por linhas contínuas e os pontos medidos por meio de círculos vermelhos. 
 
3.1 LT 230 kV Fortaleza II / Pici C1 / C2 
 
A LT 230 kV Fortaleza II / Pici está situada na região metropolitana de Fortaleza e tem como função atender ao 
centro de carga da região oeste da cidade. Desta forma, por ser do tipo urbana e percorrer várias localidades da 
cidade, a mesma possui um perfil de silhueta compacta em padrão estrutural de concreto.  
 
A LT possui disposição vertical dos circuitos, cabo condutor geminado por fase do tipo CAA - IBIS (diâmetro 19,88 
mm) e espaçamento entre subcondutores de 330 mm. Para estas condições os valores do perfil de campo elétrico 
e magnético obtidos podem se ver nas FIGURA 1 – (a) e FIGURA 1 – (b) respectivamente. Deve-se salientar que 
os valores foram medidos e calculados com os circuitos dispostos em seqüência de fases inversa. 
 

 
FIGURA 1 - (a) 

Campo elétrico com inversão de fases 
Emáx 1,90 (C) e 2,02 (M) kV/m 

 
FIGURA 1 - (b) 

Campo magnético com inversão de fases 
Bmáx 1,17 (C) e 1,18 (M) µT 

 
3.2 LT 230 kV Fortaleza II / Delmiro Gouveia C1 / C2 
 
A LT 230 kV Fortaleza / Delmiro Gouveia também está situada na região metropolitana de Fortaleza e tem como 
função atender ao centro de carga da região leste da cidade. À semelhança da LT 230 kV Fortaleza II / Pici a LT 
possui um perfil de silhueta compacta em concreto, mas em fase com cabo condutor geminado com secção maior, 
isto é, um cabo CAL - FLINT (diâmetro de 25,17 mm). 
 
A LT possui disposição vertical dos circuitos e espaçamento entre subcondutores de 330 mm. Os valores do perfil 
de campo elétrico e magnético obtidos podem ser vistos nas FIGURA 2 – (a) e FIGURA 2 – (b) respectivamente. 
Os valores foram medidos e calculados com os circuitos dispostos em seqüência de fases inversa. 
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FIGURA 2 – (a) 

Campo elétrico com inversão de fases 
Emáx 1,50 (C) e 1,44 (M) kV/m 

 
FIGURA 2 – (b) 

Campo magnético com inversão de fases 
Bmáx 1,87 (C) e 1,71 (M) µT 

 
3.3 LT 230 kV Banabuiu / Fortaleza C2 / C3 
 
A LT 230 kV Banabuiu / Fortaleza possui perfil estrutural em aço com cabo condutor singelo por fase na 
configuração original do tipo CAA - GROSBEAK (diâmetro de 25,15 mm). Por sua vez, a principal característica da 
LT reside no fato da mesma haver sido recapacitada por meio do acréscimo de um condutor auxiliar de diâmetro 
menor CA – BEETLE (diâmetro de 13,26 mm). fixado ao principal. Na FIGURA 3 pode se ver o detalhe do perfil 
lateral do feixe. A configuração adotada recebe o nome já consagrado e conhecido no setor elétrico como “super 
festão”. É importante ressaltar que o acréscimo deste segundo cabo condutor permitiu um aumento da potência 
transmitida e ocasionou uma alteração do feixe, que por sua vez implicou em um aumento do campo elétrico no 
entorno da LT. 
 
Os valores do perfil de campo elétrico e magnético obtidos podem ser vistos nas FIGURA 4 – (a) e FIGURA 4 – (b) 
respectivamente. Deve-se notar que os valores foram medidos e calculados com circuitos dispostos na mesma 
seqüência de fases. Este fato implica por sua vez em valores de campo com uma maior intesidade ao nível do 
solo quando comparados com circuitos em uma seqüência de fases inversa. 

Condutor Principal

Condutor Auxiliar
 

FIGURA 3 Perfil lateral do feixe de condutores 

 
FIGURA 4 – (a) 

Campo elétrico sem inversão de fases 
Emáx 2,07 (C) e 2,13 (M) kV/m 

 
FIGURA 4 – (b) 

Campo magnético sem inversão de fases 
Bmáx 0,74 (C) e 0,72 (M) µT 
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Deve-se informar que os valores de campo magnético apresentados na FIGURA 4 – (b) não contemplam as 
medições realizadas no lado esquerdo da LT por não apresentarem uma linha de tendência coerente. 
 
3.4 LT 500 kV Quixadá / Fortaleza II 
 
A LT 500 kV Quixada / Fortaleza II foi concebida com o conceito de uma LT transformável. O conceito se baseava 
em inicialmente operar como um circuito duplo horizontal em 230 kV com dois cabos condutores por fase para 
posteriormente ser convertida para um único circuito de 500 kV com quatro condutores por fase (4). 
 
Durante sua construção os fenômenos eletromagnéticos foram considerados para uma LT operando na tensão de 
500 kV. Desta forma, com a reconfiguração dos subcondutores a fim de se adequarem ao feixe de 500 kV e com a 
devida substituição das cadeias e ferragens, a LT passou a operar de forma otimizada para as distâncias entre 
cabo e solo, bem como mantendo os valores dos CEM no limite da faixa de servidão.  
 
A LT foi implantada em estruturas de aço e cabo condutor CAA - GROSBEAK (diâmetro de 25,17 mm) com feixe 
FEX conforme se vê na FIGURA 5. O feixe se caracteriza por sua assimetria com espaçamentos de até 1360 mm 
entre subcondutores para esta LT em específico. Os valores do perfil de campo elétrico e magnético obtidos 
podem ser vistos nas FIGURA 6 – (a) e FIGURA 6 – (b) respectivamente. Durante os trabalhos em campo, foram 
realizadas medições até o limite da faixa de servidão que é de 35 metros para cada lado. 
 
 

 
 

FIGURA 5 Configuração dos subcondutores no formato FEX 

 

 
FIGURA 6 – (a) 

Campo elétrico – Emáx 4,66 (C) e 4,62 (M) kV/m 

 
FIGURA 6 – (b) 

Campo magnético – Bmáx 2,55 (C) e 2,58 (M) µT 
 

 



6 

3.5 LT 230 kV Recife II / Joairam C1, C2 e C3 
 
As LTs 230 kV Recife II / Joairam estão situadas na região metropolitana de Recife. Tratam-se de LTs com 
estruturas em padrão do tipo aço tanto para o circuito duplo C2 e C3, bem como para o circuito simples C1. Todas 
as LTs possuem cabo singelo do tipo CAA - GROSBEAK (diâmetro 25,15 mm). 
 
Tendo em vista uma futura recapacitação, foram realizadas medições de campo elétrico e magnético no entorno 
das mesmas. Para tanto, escolheu-se um local para realizar medições onde a altura cabo-solo fosse crítica. Deve-
se notar que para as simulações computacionais realizadas foram levadas em consideração a distância entre 
eixos, correspondente a 30 metros, bem como as cotas e os espaçamentos entre si dos cabos condutores. 
 
Tal fato, permitiu calcular os coeficientes de potenciais mútuos da matriz[P] entre todos os condutores. Caso não 
fossem feitas estas considerações teria-se uma maior distorção entre os valores medidos e os calculados. 
 
A origem das abscissas indicada nos gráficos está centrada no eixo da LT de circuito duplo que por sua vez 
possui circuitos dispostos na mesma seqüência de fases. Os valores do perfil de campo elétrico e magnético 
obtidos podem ser vistos nas FIGURA 7 – (a) e FIGURA 7 – (b) respectivamente. 
 

 
FIGURA 7 – (a)  

Campo elétrico – Emáx 4,16 (C) e 4,95 (M) kV/m 

 
FIGURA 7 – (b) 

Campo magnético – Bmáx 7,89 (C) e 7,54 (M) µT 

4.0 - ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Para as medições de CEM realizadas, escolheu-se como perfil transversal em cada vão os locais de altura mínima 
em cada vão. Estas alturas quando utilizadas nas simulações computacionais forneceram resultados coerentes 
com os medidos em campo. Desta forma, nota-se que os valores dos CEM obtidos em planos de medição 
perpendiculares representam apenas os campos produzidos neste plano. Caso fossem realizadas medições em 
outros pontos distintos da cota mínima, os valores encontrados teriam sido menores. 
 
Para o projetista de LTs, o valor do CEmáx inspira cuidados. Considerando o procedimento do cálculo de CEmáx 
para uma LT do tipo 500 kV com tecnologia FEX para o ponto de altura mínima, encontra-se valores de CE no 
interior da faixa superiores ao proposto (10 kV/m) pela comissão de revisão da NBR 5422 (3). 
 
A FIGURA 8 apresenta um perfil de CE (linha contínua cor preta) simulado para uma altura mínima de 9,5 m e 
para uma altura média (Altura mínima + 1/3 da flecha). O CEmáx encontrado para a altura mínima é de 12,9 kV/m, 
enquanto para a altura média é 6,38 kV/m. 
 
Deve-se notar que o valor de CEmáx no ponto de altura mínima somente ocorrerá se as seguintes premissas forem 
simultaneamente verdadeiras: 1) Máxima corrente; 2) Ocorrência da temperatura máxima média; 3) Atmosfera 
limpa; 4) Ocorrência de brisa; 5) Máxima radiação solar; 6) Coeficiente de absorção máximo e de emissividade 
mínimo. 
 
Outro aspecto ainda a se levar em consideração é a probabilidade de haver uma pessoa situada no ponto de 
altura mínima nas condições descritas para sua ocorrência. Admitindo um vão médio de 500 m e um espaço de 
0,5 m ocupado por uma pessoa exposta às condições acima, teríamos uma chance de 1/1000 de encontramos 
esta pessoa na posição de altura mínima. 
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Sob esta ótica, o interesse do projetista de LTs consisti em definir a probabilidade de ocorrer uma exposição 
superior ao valor definido como seguro. De fato, o valor de CEmáx calculado no ponto de mínimo não representa 
uma garantia de sua ocorrência e nem mesmo uma certeza de exposição ao mesmo. 
 
Para a LT analisada na FIGURA 8, com os condutores situados a uma altura média, nas condições de flecha 
máxima, em um vão ideal, temos uma probabilidade de 50% de uma pessoa está submetida a um CEmáx superior 
a 6,38 kV/m, isto é, em planos verticais onde as seções dos cabos condutores possuam cotas inferiores a esta 
altura média.  
 
Desta forma, necessita-se de uma função que relacione as variáveis que contribuem para gerar uma altura 
qualquer do cabo condutor a fim de verificar a probabilidade, nesta dada altura, dos cabos condutores produzirem 
um CEmáx superior ao definido como seguro. 
 

 
FIGURA 8 Campo elétrico – Emáx 12,9 kV/m (linha cor preta) e Emáx 6,38 kV/m (linha cor vermelha) 

Quanto aos resultados obtidos, tem-se que para as medições nas LTs 230 kV do tipo circuito duplo, itens 3.1, 3.2 
e 3.3, o campo elétrico apresenta valor máximo em função da seqüência de fases. Para LTs com seqüência de 
fases inversa, o campo elétrico máximo situa-se em abscissa superior a do cabo condutor, isto é, em posição 
externa aos circuitos. Ver FIGURAS 1 – (a) e 2 – (a). Por sua vez, para uma mesma seqüência de fases, o campo 
elétrico máximo situa-se no eixo da LT. Ver FIGURA 4 – (a). 
 
Para a LT 500 kV circuito simples, o campo elétrico apresenta valor máximo posicionado entre as fases externas e 
o limite da faixa de servidão, por sua vez o valor mínimo de campo elétrico está situado no eixo da LT. Ver 
FIGURA 6 – (a). Para o corredor de LTs, o valor máximo de campo elétrico ficou situado entre os condutores da 
LT circuito duplo. Devido a diferença de cotas entre os circuitos, os valores de campo elétrico se atenuam 
rapidamente após o seu valor máximo. Ver FIGURA 7 – (a). 
 
Com exceção do corredor de LTs, os campos magnéticos apresentaram seus valores máximos nos eixos das 
mesmas. Ver figuras 1 – (b), 2 – (b), 4 – (b) e 6 – (b). Todos os valores medidos apresentaram valores inferiores a 
10 µT. Para o corredor de linhas, verificou-se, como previsto, um valor máximo próximo ao local de menor cota. 
Ver figura 7 – (b). 

5.0 - CONCLUSÃO 
 
Os resultados apresentados nas simulações demonstram que para medições realizadas em locais abertos e 
planos, as medições se comportam de forma coerente com os valores calculados. Observou-se que em todas as 
medições os valores de CEM obtidos estão dentro dos valores recomendados em normas. 
 
Para o cálculo do CEmáx em LTs com tensão em 500 kV o valor calculado para altura mínima deve ser examinado 
por critérios probabilísticos e não por critérios determinísticos. Pois não podemos garantir que o valor irá se quer 
ocorrer ou mesmo que haverá exposição de pessoas ao mesmo. Atualmente, a Chesf possui um Projeto de P&D 
sob o titulo “Desenvolvimento de Metodologias para Mitigar Interferências Eletromagnéticas de LTs”, aprovado 
junto a ANEEL, que pretende estudar o comportamento dos fenômenos elétricos no entorno das LTs. 
 
O projeto deve verificar como os valores dos fenômenos elétricos produzidos em função do cabo condutor, do 
espaçamento entre subcondutores, das distâncias entre fases e pára-raios e ainda dos possíveis circuitos de 
blindagem podem ser otimizados até os limites recomendados sem comprometer os desempenhos operacionais 
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das LTs, tais como a potência transmitida e as distâncias de isolamento. Todos estes fenômenos devem levar em 
consideração a probabilidade de ocorrer um CEM superior ao recomendado para uma altura qualquer.  
 
A importância da otimização dos fenômenos elétricos consiste no fato de que os mesmos podem se tornar 
condições de governo na definição da largura da faixa de passagem. Desta forma, deve-se ter em vista os 
impactos ambientais e sociais a serem tratados através do uso de faixas de passagem cada vez mais restritas e o 
controle de terceiros aos limites das instalações. 
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