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RESUMO

A demanda de energia elétrica no Brasil vem
crescendo acima do nível dos investimentos na
expansão do sistema, o que vem causando redução dos
índices de eficiência e confiabilidade. Uma das

Alternativas para reforço do sistema que atende
requisitos de curto prazo a custo aceitável consiste na
interligação de sistemas regionais por meio de linhas
de alta capacidade de transporte.

Com este objetivo em vista a otimização do projeto de
transmissão passa a ser um fator fundamental, visando
aumento da sua eficiência e confiabilidade, o que pode
em princípio ser obtido de uma de duas formas
distintas: utilizando linhas compactas (torre raquete)
ou a tecnologia de linhas de potência natural elevada
(LPNE).

Este trabalho explora a aplicabilidade das linhas
LPNE na expansão de sistemas de transmissão.

PALAVRAS CHAVE

Linhas de transmissão (LT), LPNE, Recapacitação,
Feixe expandido (FEX), Planejamento integrado.

INTRODUÇÃO

O conceito de linhas de transmissão LPNE consiste
numa otimização dos parâmetros elétricos e
geométricos mais importantes. Enquanto LT’s
tradicionais são projetadas passo-a-passo,
dimensionando um parâmetro por vez (diâmetro dos
condutores, espaçamento entre fases, altura, etc), e
mantendo alguns parâmetros fixos durante todo o

projeto (espaçamento entre sub-condutores), a técnica
LPNE utiliza os avanços obtidos nos últimos anos
(modelagem, métodos de simulação, recursos
computacionais), permitindo aos engenheiros
dimensionar as linhas através da otimização dos
campos elétrico e magnético e, conseqüentemente, da
capacidade de transporte (SIL), distribuição de
correntes, etc.

Este conceito representa uma mudança considerável
nos procedimentos usuais, o que gera inicialmente
algumas dificuldades em decorrência da ruptura com
antigos paradigmas e métodos. Por este motivo é
necessário, para que este novo conceito possa ser
convenientemente utilizado, que haja uma integração
entre planejamento, projeto, manutenção e operação.
Somente desta forma se poderá tirar pleno proveito
desta nova tecnologia.

Originalmente a utilização do conceito LPNE foi
proposto para o projeto de linhas de alta capacidade de
transporte, visando a transferência de grandes blocos
de energia a longas distâncias o que era, na época,
uma possibilidade importante para expandir o sistema
elétrico brasileiro, incorporando grandes fontes de
geração na região Amazônica. Contudo, as mudanças
que ocorreram no cenário econômico tornaram tais
investimentos, de grande porte e longo prazo, pouco
atrativos, transformando a transmissão a longa
distância uma possibilidade mais remota.

Nessa época, porém, a aplicação de linhas LPNE
começou a ser estudada num contexto mais amplo,
objetivando o aumento da capacidade de transporte de
troncos existentes, com ganhos econômicos
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consideráveis, já que tais linhas têm como
característica um maior MW transmitido por custo
unitário. Tanto no projeto de linhas novas, quanto na
recapacitação de linhas existentes - utilizando a
técnica LPNE, ou sua derivada, a técnica de feixe
expandido (FEX) - mostrou-se uma alternativa muito
interessante, tendo sido utilizada com sucesso desde
então no sistema da CHESF [1,2]. Uma aplicação
importante das linhas LPNE é o circuito duplo ligando
as subestações de Paulo Afonso, Milagres, Banabuiú e
Fortaleza, em 230 kV, com reisolamento para 500 kV
já previsto no planejamento. Também em 500 kV será
construído o segundo circuito da interligação N-NE,
de 740 km, onde um feixe expandido em 500 kV será
adotado [3].

Atualmente FURNAS está estudando um arranjo
compacto para 500 kV, utilisando feixes circulares
assimétricos, com 6x556 MCM (Dove), ao invés do
padrão atual de 4x954 MCM (Rail).

Em todos os casos mencionados o projeto foi
desenvolvido com a restrição de manter os atuais
padrões de estruturas, isoladores e condutores,
modificando apenas as ferragens de suspensão e
espaçadores, de modo a colocar os condutores nas
posições otimisadas (técnica de feixe expandido).

O sucesso desses empreendimentos chamou a atenção
para a possibilidade de projetos sob medida, onde
linhas de transmissão seriam calculadas de modo a
ajustar exatamente as necessidades do sistema.
Contudo esta possibilidade requer necessáriamente a
já mencionada integração entre planejamento, projeto,
manutenção e operação, o que exige uma grande dose
de esforço e tempo para colocá-la em funcionamento e,
subsequentemente gerar aplicações.

1.0 HISTORICO

Em 1989 a ELETROBRÁS patrocinou um projeto
especial para estudar a transmissão de energia elétrica
a longas distâncias, incluindo linhas LPNE. O grande
interesse neste assunto, especialmente adequado a um
país com as características do Brasil, originou um
acordo de coperaçãoentre pesquisadores russos e
empresas Brasileiras visando o desenvolvimento desta
tecnologia.

Desde 1992 a CHESF, FURNAS, e CEPEL,
patrocinadas pela ELETROBRÁS, vêm desenvolvendo
estudos visando o projeto e construção de LT’s LPNE
na faixa de 69 kV até 500 kV.

Em 1994 a CHESF construiu e energizou um trecho
experimental LPNE, em 230 kV, com 1,6 km de
extensão e 3 condutores por fase. Estudos detalhados e
ensaios foram realizados previamente pelo CEPEL

(Figura 1), e posteriormente medições de campo foram
executadas para verificar o desempenho.

FIGURA 1 - Arranjo da configuração 230 kV LPNE da
CHESF - testes de manutenção em linha viva no CEPEL.

No mesmo ano a CHESF utilizou o conceito de feixe
expandido para testar a recapacitação do circuito
duplo 230 kV Paulo Afonso - Milagres, operando com
dois condutores por fase, num trecho experimental de
3 km.

Em 1996 a CHESF colocou em operação a LT
Banabuiú - Fortaleza, de 180 km, com o arranjo de
feixe expandido instalado em ambos os circuitos. Em
1997 o trecho Paulo Afonso/Milagres/Banabuiú, no
mesmo tronco, foi recapacitado nos 480 km restantes,
perfazendo uma solução com feixe expandido, circuito
duplo, de 660 km.

Após a realização de testes exaustivos na solução em
feixe expandido 230 kV, tendo esta sido aprovada
como uma tecnologia confiável, os estudos visando a
transmissão em 500 kV foram iniciados. A CHESF
junto com fabricantes desenvolveram uma série de
protótipos de ferragens de suspensão, que foram
testados no CEPEL (Figura 2), tendo instalado um
trecho de 1,9 km, 4 condutores por fase, na vizinhança
da usina hidroelétrica de Paulo Afonso.

Um trecho de 2km visando testes e treinamento de
equipes de manutenção foi construído utilizando a
configuração que será utilizada na interligação.

A ELETROBRÁS está patrocinando dois projetos
independentes, em parceria com fabricantes, para
construção de duas LPNE’s experimentais, uma de 10
km em 230 kV na CHESF e outra de 1,6 km em 500
kV em FURNAS (Figura 3).

A LT 230 kV terá 3x336 MCM (Linnet) por fase, com
feixe assimétrico aberto, SIL=340 MW (o SIL das
configurações convencionais é de 130 MW). A LT 500
kV terá 6x556 MCM (Dove) por fase, dispostos em
feixe circular assimétrico, de 1,4 m de diâmetro,
SIL=1860 MW (o projeto compacto convencional tem
SIL=1200 MW).
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FIGURA 2 - Arranjo experimental do feixe expandido 500
kV da CHESF- testes de impulso de manobra no CEPEL.

Figura 3 - LPNE 230 kV da CHESF e 500 kV de FURNAS

2.0 FERRAMENTAS PARA ANÁLISE E PROJETO
DE LT’S LPNE.

O estudo e projeto de configurtações LPNE, incluindo
o processo de otimização e o desempenho elétrico e
mecânico, exige uma extansa séris de ferramentas de
cálculo e teste, de modo a determinar adequadamente
o desempenho da LT. Note-se que, no caso de uma
tecnologia nova, este requisito é mais importante
ainda que no caso de linhas convencionais, já que não
há uma base de comparação disponível.

Com o objetivo de providenciar as ferramentas
computacionais necessárias o CEPEL desenvolveu
metodologias e programas computacionais para o
projeto de LPNE. Os programas mais importantes
estão listados na Tabela 1 a seguir.

Todas as ferragens LPNE foram testadas no
laboratório de alta tensão do CEPEL. Os ensaios mais
importantes estão listados na Tabela 2.

TABELA 1 - Programas computacionais
desenvolvidos pelo CEPEL

programa descrição
OTLIN otimização da configuração

parâmetros elétricos

TRICAMP campo elétrico 3D
SIGA
  DESCOR
  ELESTAT
  CAMPMAG

radiointerferência e ruído audível
efeitos eletrostáticos cálculo de
campo magnético

TENCRI tensão crítica de isolamento
DELTA risco de falha
PCOR perda corona

TABELA 2 - Ensaios realizados no CEPEL

ENSAIOS ELÉTRICOS
Isolamento
  Freqüência industrial
  Sobretensão de manobra
Ruído audível
Radiointerferência
Corona visual
Manutenção de linha viva
ENSAIOS MECÂNICOS
Fadiga
Vibração
SISTEMAS ELÉTRICOS
Analisador de transitórios - TNA

Para verificar o desempenho de linhas em operação o
CEPEL dispõe de um laboratório móvel - SADAM -
apto a realizar análises de campo em qualquer linha
de transmissão. Num futuro próximo já está
programada a avaliação do desempenho de diversas
LPNE.

Todas as linhas utilizando a tecnologia LPNE no
Brasil, mencionadas neste artigo, foram projetadas
utilizando as ferramentas computacionais e recursos
laboratoriais disponíveis no CEPEL.

3.0 EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO DE LT
LPNE

Um exemplo simples que ilustra as vantagens que
podem ser obtidas adotando a tecnologia LPNE desde
a fase de planejamento, ou para solucionar problemas
operativos é apresentado a seguir.

Neste exemplo foram utilizados o programa
ANAREDE para estudos de fluxo de potência e
ANATEM para estudos de estabilidade
eletromecânica.

A Figura 4 apresenta o diagrama unifilar e o ajuste de
fluxo de potência utilizados neste exemplo. O sistema
analisado inclui uma LT 500 kV interligando uma
usina a um sistema elétrico, representado através de
um equivalente simplificado.

Este exemplo tem como objetivo verificar a
estabilidade eletromecânica do sistema quando da
ocorrência de uma falta trifásica na barra #3, e sugerir
possíveis soluções para solucionar problemas
indesejáveis.
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FIGURA 4 - Unifilar do caso base

A potência de curto-circuito na barra comum está em
torno de 6000 MVA. Pode ser observado que o fluxo
se divide igualmente entre os dois circuitos. A geração
foi considerada como uma barra infinita.

A usina geradora pode ser considerada como um novo
gerador a ser incorporado a um sistema existente,
sendo modelada como três unidades hidráulicas, 400
MVA cada, incluindo os reguladores de tensão
respectivos.

A linha de transmissão, de 375 km, com configuração
horizontal convencional de 4 condutores “Duck” por
fase, apresenta os parâmetros elétricos listados abaixo:

r = 0.02666 �/km
xl = 0.3223 �/km
B = 5.146 �S/km
SIL = 997.3 MW

A simulação inclui a aplicação de uma falta trifásica
durante 100 ms, eliminada pela retirada do circuito
(#1). As Figuras 5 e 6 apresentam o desempenho do
sistema, ilustrando inequivocamente a falta de torque
sincronisante. Um afundamento de tensão crítico e
perda de potência podem ser observados.

FIGURA 5 – Tensão na barra #1 (A), barra #2 (B) e barra
#3 (C)

3.1 A SOLUÇÃO CONVENCIONAL

Uma solução convencional possível para este problema
consiste na compensação ‘serie da impedância da
linha. Neste sentido determinou-se a capacitância
necessária para providenciar uma operação segura e
confiável do sistema durante a perturbação. Este valor
é equivalente a 33% da reatância série da linha. O
novo fluxo de potência está apresentado na Figura 7.

FIGURA 6 – Fluxo de potência ativo através: tap do
transformador (A); circuito #1 (B) e circuito #2 (C)

FIGURA 7 – Diagrama unifilar do sistema Compensador
Série Convencional

As Figuras 8 e 9 ilustram o desempenho dinâmico do
sistema após a introdução da compensação proposta.
Pode-se observar um comportamento estável e bem
amortecido.

FIGURA 8 - Fluxo de potência ativo através: tap do
transformador (A); circuito #1 (B) e circuito #2 (C)

3.2 SOLUÇÃO LPNE

Considerando, de um lado a necessidade de
compensação série da solução convencional, e de outro
a flexibilidade introduzida pela tecnologia LPNE
visando o projeto da configuração mais adequada ao
sistema, uma LPNE foi dimensionada e colocada em
substituição à linha convencional e compensação série
associada, no sistema em análise.

Os parâmetros referetes a esta linha de transmissão
estão apresentados abaixo. Pode-se verificar que a
reatância série é praticamente a mesma da linha
convencional com compensação série.

r = 0.02673 �/km
xl = 0.2455 �/km
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B = 6.862 �S/km
SIL = 1317.9 MW

FIGURA 9 - Fluxo de potência ativo através: tap do
transformador (A); circuito #1 (B) e circuito #2 (C)

Na Figura 10 apresenta-se o novo perfil de tensão para
esta solução, e nas Figuras 11 e 12 o desempenho
dinâmico após a aplicação da falta, podendo observar-
se a semelhança com o desempenho da solução
utilizando a compensação série convencional.

Como este exemplo foi estabelecido em cima de uma
representação simplificxada de um sistema elétrico, o
montante de compensação reativa necessária à
operação da LT é apenas uma estimativa inicial.

FIGURA 10 – Sistema incluindo uma LPNE

FIGURA 11 - Fluxo de potência ativo através: tap do
transformador (A); circuito #1 (B) e circuito #2 (C)

4.0 DESEMPENHO DA LPNE

A LPNE discutida no ítem 4 tem apresenta a
configuração mostrada na Figura 13. Além de
prescindir da compensação série, obteve-se um
aumento de 32% na capacidade de transmissão, se
comparada a uma LT convencional. Este acréscimo
deve-se a uma melhor distribuição de campo elétrico

na superfície dos condutores, logo uma melhor
utilização desses mesmos condutores.

FIGURA 12 - Fluxo de potência ativo através: tap do
transformador (A); circuito #1 (B) e circuito #2 (C)

FIGURA 13 – Configuração da LT convencional e da LPNE

Os critérios normalmente adotados no brasil para
campos eletromagnéticos e interferência no limite da
faixa (Tabela 3) são atendidos tanto pela LT
convencional quanto pela LPNE., como apresentado
nas Figuras 14 e 15.

Quanto à disposição geométrica dos feixes, a fase
central apresenta distâncias de 1,4 m (horizontal e
vertical) entre condutores, e as fases laterais de 1,8 até
2,0 m (horizontal), e de 1,8 até 2,3 m (vertical).
Coniderando essas distâncias, a possibilidade de
interação mecânica entre sub-condutores, devida ao
vento, condições de carga ou curto-circuitos é
reduzida.

TABELA 3 – Critérios de Projeto Campo/Interferência
Campo/

Interferência
Características Critério

Campo elétrico Campo máximo 5 kV/m
Campo magnético Campo máximo 1000 mG
Radiointerferência Tempo seco 42 dB/1µV/m
Ruído audível 15’ depois da chuva 58 dB(A)

Dois protótipos de ferragens de suspensão foram
concebidos de modo a assegurar uma disposição
geométrica dos condutores que, por seu turno,
garantisse os parâmetros elétricos desejados.

Na maior parte da linha não será necessário utilizar
espaçadores de meio de vão, sendo o amortecimento
de vibrações – devido às dimensões do feixe – obtido
como se se tratasse de uma LT com um único condutor
por fase (amortecedores “stock-bridge” e outros).

Este fato reduz a necessidade de utilização de
espaçadores de meio de vão e, em regiões onde não
haja ocorrência de neve ou gelo, tais acessórios só
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serão necessários em vãos muito longos ou em regiões
muito acidentadas onde ocorram ventos muito fortes.
Espaçadores e amortecedores estão sendo
desenvolvidos junto com os fabricantes para utilização
nestes casos especiais.

CAMPO ELÉTRICO
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FIGURA 14 – Perfil de campo elétrico

A geometria da ferragem e a conseqüente disposição
dos condutores de fase criam uma zona de proteção
elétrica para os primeiros isoladores da cadeia, que
normalmente são os mais susceptíveis ao processo de
corrosão originado pelo fenômeno corona.

RADIOINTERFERÊNCIA
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FIGURA 15 – Perfil de radiointerferência

5.0 CONCLUSÕES

Desde 1992 o CEPEL vem desenvolvendo ferramentas
computacionais aplicaveis a configurações genéricas
de linhas de transmissão, particularmente as LPNE, e
tanto a CHESF quanto FURNAS vêm utilizando esses
programas.

A utilização da tecnologia LPNE no segundo circuito
da interligação N-NE é um marco importante que
demonstra claramente a viabilidade e aplicabilidade
desta tecnologia.

Os conceitos físicos que embasam o conceito de LPNE
são bem conhecidos e os modelos matemáticos
desenvolvidos propiciam aplicações de engenharia que
demonstram as vantagens econômicas desta
metodologia já utilizadas em aplicações de feixe
expandido em operação no sistema elétrico brasileiro.

A partir da análise dos casos apresentados pode-se
apontar algumas vantagens introduzidas pela
aplicação da tecnologia LPNE:

• O sistema de transmissão proposto tem maior
confiabilidade uma vez que prescinde da
compensação série e seus esquemas de proteção
(pára-raios, disjuntores, chaves, etc.)

• Conseqüentemente são eliminados custos de
manutenção e unidades de reserva desses
equipamentos.

• Considerando os custos diretos, no caso
apresentado onde a compensação série necessária
é de 150 MVAr, considerando um custo de US$
60.000/kVAr, obtém-se uma economia de US$
9.000.000,00.

Deve ser mencionado que neste caso se tratou apenas
da eliminação da compensação série visando a
estabilidade do sistema. Em aplicações relativas a
transmissão a longas distâncias, onde o grau de
compensação pode chegar a 60% ou mais, os valores
envolvidos são significativamente superiores.

O conceito LPNE aplicado quer ao projeto de uma LT
nova quer à recapacitação de LT’s existentes, deve ser
desenvolvido em sintonia com as necessidades do
sistema. Aqui a integração entre o planejamento,
projeto, operação e manutenção é fundamental para o
sucesso da aplicação desta tecnologia.
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