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1 - Calcular e comparar a capacidade de transmissão de duas linhas distintas, porém ambas com o mesmo comprimento de 160 

km.  

 Linha A: projetada para uma tensão nominal de 140 kV, consistindo de um condutor por fase. Sua 
reatância/quilômetro é x = 0,5 ohm/km. 

 Linha B: projetada para uma tensão nominal de 750 kV, consistindo em quatro condutores em feixe* por fase. 

Sua reatância/quilômetro é x = 0,344 ohm/km. 

2 - Calcular a capacidade de transmissão de duas linhas distintas, ambas com um comprimento de 160 Km (100 milhas). 

Considerar as tensões iguais nas duas extremidades da linha. 

 

 Caso 1 – Linha projetada para uma tensão nominal de 140 kV, apresentando 1 (um) condutor por fase. A 

reatância série da linha é de 0,8 ohm/milha;  Resp.: 245 MW         

 

 Caso 2 – Linha projetada para uma tensão nominal de 765 kV, apresentando 4 (quatro) condutores por fase. A 

reatância série do feixe de condutores é de 0,55 ohm/milha;  Resp.: 10,6 GW 
 

 Qual a relação entre as capacidades de transmissão de energia das duas  linhas ?  

 

3 -  A partir da fig. 2.15 e de S = VI* demonstre a eq. (2.1) e, também, que o fluxo de potência reativa (por fase e desprezando 

a resistência R), da barra i para a barra j pode ser expresso por: 

 
4 – Demonstre que as potências nas extremidades das barras  i e j podem ser expressas pelas seguintes equações: Introduzir o 

termo Ângulo de Potência     Vi - Vj , na expressão  
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Obs.: Todas as tensões inseridas são valores de linha e as potencias obtidas serão valores trifásicos. 

 

5 – Considere a linha de transmissão da figura abaixo. Sua tensão nominal é de 230 [kV]. A linha é relativamente curta e 

apresenta uma impedância série de : Z = 2 + j15 /fase.  Utilizar as expressões da questão 4. 
 

Consideremos que os módulos das tensões em ambas as barras extremas, “i” e “j” 

possam ser controladas, e suas tensões terminais sejam mantidas em Vi = 232/√3 

0
o
 [kV] e Vj=228/√3-15

o
 [kV]. 

 
Determine: 

a) As potências, ativa e reativa nos extremos da linha; 

b) A corrente da linha; 

c) As perdas totais na linha de transmissão; 

 

6 – Uma linha de transmissão é caracterizada por uma reatância série de 40 /fase. Com o objetivo de elevar a capacidade de 
transmissão de potência da linha, deveremos reduzir o valor da reatância para 50 % do valor nominal. Para isso, devemos 

instalar em cada fase um capacitor série. Determine: 

a) A capacitância necessária por fase para a redução da reatância total; 
b) Considere que os capacitores disponíveis no mercado tenham capacidades nominais de: 2[kV], 50[A] e 50[kVAr] 

por unidade monofásica. Qual deve ser a combinação das células capacitivas para compor o banco desejado, uma 

vez que a corrente máxima que circulará pela linha será de 1 [kA].  

c) Quantos kVAr devem ser produzidos por cada unidade, caso circule a corrente máxima pela linha. Quantos kVAr 

são produzidos por cada fase. 

 

7 – O que significa o termo “Capacidade de Transmissão Estática” de uma linha de Transmissão?  Mostre que atitudes podem 

ser tomadas para elevar a capacidade de transmissão estática de uma linha de transmissão? 

 

8 – Como devemos proceder para manter constante o módulo das tensões nas barras dos sistemas elétricos e nas extremidades 

das linhas de transmissão?  Que cuidados devem ser tomados, para manter o perfil de tensão constante ao longo de todo o ciclo 
de operação das cargas dos sistemas elétricos. 



9 – Se por ventura, o efeito da resistência elétrica fosse superior ao efeito da reatância, como poderia ser definida a capacidade 

de transmissão estática de uma linha de transmissão ?  

 

10 – De uma forma geral, como se comportam as cargas nos sistemas elétricos em função da variação da tensão e da 

freqüência. O que pode acontecer com a potência ativa consumida se a freqüência aumentar ligeiramente ? Por que ? 

Como pode ser observado o desbalanço de potência ativa nos sistemas elétricos ? 
 

11 –  O que deve acontecer nas extremidades de uma linha de transmissão, caso o fluxo de potência ativa exceda o valor 

máximo permitido ? 

 

12 – Existe um limite máximo de transmissão para o fluxo de potência reativa? Por que ? 

 

13 - Comparar as capacidades de transporte de energia de duas 

linhas de transmissão. Uma construída para operar como um 

bipolo de corrente contínua, e a segunda caracterizada por uma 

topologia trifásica em corrente alternada. Considerar que ambas 

as linhas utilizem 01 (um) feixe de condutores elétricos por 

fase/pólo com capacidade de condução de corrente de 1000 [A], 

e que as cadeias de isoladores empregadas tenham capacidade de 

isolação para 300000 [V] (tensão de pico). 
 

 

14 –  Assinale com a letra “V” as alternativas que você julga verdadeiras. Assinale com a letra “F” as que você acreditar serem 

falsas. 

/ A Primeira Guerra mostrou a necessidade da interconexão de sistemas de potência, funcionando com uma freqüência normalizada, 

fornecendo ao conjunto uma potência maior do que a obtida a partir dos sistemas individuais. Ambas as guerras evidenciaram o 
papel destacado da energia elétrica na indústria militar, sendo ambas seguidas por um grande aumento na demanda de energia 
elétrica. A interconexão é vantajosa economicamente porque requer menor número de máquinas de reserva destinadas a operar em 
condições de pico (capacidade de reserva) e porque é necessário um menor número de máquinas funcionando a vazio, para atender 
repentinos e inesperados aumentos de consumo (reserva girante). 

/ Pode-se distinguir claramente três níveis diferenciados de tensões nos sistemas elétricos: Nível de Distribuição, Nível de 

Subdistribuição e Nível de Transmissão. 

/ As cargas classificadas como impedância constante têm a sua potência determinada pelo quadrado da tensão. Pode-se verificar 

ainda que P diminui e Q eleva-se com o aumento da freqüência.  

/ Vários estudos foram e vêm sendo feitos sobre a dependência com a freqüência e a tensão, de cargas compostas “típicas”. A par tir 

de uma média de vários resultados de estudos, pode-se utilizar uma composição aproximada, como sendo a seguinte: Motores de 
Indução – 60 %, Motores Síncronos – 20 %, Outros equipamentos – 20 % 

/ Enquanto que a potência ativa de uma carga constituída por uma impedância do tipo RL decresce com o aumento da freqüência, na 

carga composta aumentará. A causa deste acréscimo é a predominância de motores, cuja carga, sempre aumentará com a freqüência 
(velocidade). 

/ Nos sistemas elétricos modernos, a oscilação da freqüência é mantida normalmente nos limites de  0,5 Hz. 

/ O motivo principal para a variação da freqüência do sistema é o desbalanço do fluxo de potência ativa na rede. Sob condições 

normais de funcionamento, os geradores do sistema giram em sincronismo, e, juntos, geram a potência que, a todo instante, está 
sendo consumida por todas as cargas. Desse modo, a taxa de produção de energia deve ser igual à taxa de consumo (mais as 
perdas).  

/ Para manter constante o módulo da tensão de barra, deve-se compensar as demandas variáveis da potência reativa, localmente nas 
barras em questão, de modo que não necessitem de serem transportadas pelas linhas de transmissão. 

/  A geração local de Potência Reativa, na tentativa de manter constantes as tensões nas barras pode ser conseguida com a aplicação 

de bancos de capacitores em série com a carga. 

/ A capacidade de Transmissão Estática de uma linha é determinada pelo efeito da resistência elétrica, a qual é muito superior ao 

efeito provocado pela reatância. 

/ A topologia em Anel dos sistemas de transmissão é menos confiável que a topologia Radial, no tocante a confiabilidade de 

fornecimento ininterrupto de energia elétrica.  


