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LISTA DE SÍMBOLOS  
E NOTAÇÕES

Símbolo/notação Descrição

kcmil 1000 circular mils.

	  
lYY u ×= Admitância equivalente da linha [S]

	  
uuu jBGY +=

Admitância por unidade de comprimento da 
linha 

	  

[ ]mS
arctgh(x) Arco tangente hiperbólico de x

ACSR
Cabo de alumínio com alma de aço (Alumi‑
num conductor steel ‑reinforced)

C Capacitância equivalente da linha [F]

	  
uC

Capacitância por unidade de comprimento da 
linha 

	  

[ ]mF

cmil

Circular mil. Equivale a uma área igual à de 
um círculo com diâmetro de 1 milésimo de 
polegada ou 5,067 × 10‑6cm2

l Comprimento da linha [m]

λ Comprimento de onda [m]

G Condutância equivalente da linha [S]

	  
uG

Condutância por unidade de comprimento da 
linha 

	  

[ ]mS
S* Conjugado de um número complexo/fasor

α Constante de atenuação da linha 
	  

[ ]srad

β
Constante de fase da linha 

	  
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

m
Np

	  
βαγ j+= Constante de propagação da linha 

	  
[ ]1−m
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A, B, C, D Constantes generalizadas do quadripolo

cosh(x) Cosseno hiperbólico de x

	  

!"" θ∠= VV Fasor com módulo 
	  
V!  e fase θ graus

f Frequência [Hz]

	  
cZ Impedância característica da linha

	  
lZZ u ×= Impedância equivalente da linha [Ω]

	  
0Z  ou 

	  
N

Z0 Impedância natural da linha

Zu = Ru + jXu

Impedância por unidade de comprimento da 
linha 

	  

[ ]mΩ
L Indutância equivalente da linha [H]

	  
uL

Indutância por unidade de comprimento da 
linha 

	  

[ ]mH
LT Linhas de transmissão

	  
V! , 

	  
V Módulo de um número complexo/fasor

	  

!θ∠= ZZ Número complexo com módulo 
	  
Z  e fase θ 

graus

	  
{ }xIm Parte imaginária de um número complexo

	  
{ }xRe Parte real de um número complexo

p.u. Por unidade

	  
jQPS += Potência aparente 

	  
[ ]VA

	  
φ3S Potência aparente trifásica

P Potência ativa 
	  
[ ]W

Q Potência reativa 
	  
[ ]RVA

	   LX ω= Reatância indutiva equivalente da linha [Ω]

	  
uu LX ω= Reatância indutiva por unidade de compri-

mento da linha 
	  

[ ]mΩ
R Resistência equivalente da linha [Ω]

	  
uR

Resistência por unidade de comprimento da 
linha 

	  

[ ]mΩ
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senh(x) Seno hiperbólico de x

	  
uu CB ω= Susceptância por unidade de comprimento da 

linha 
	  

[ ]mS
tgh(x) Tangente hiperbólica de x

	  
faseV! , 

	  
faseI! Tensão/corrente de fase

	  
LinhaV! , 

	  
LinhaI! Tensão/corrente de linha

j Unidade imaginária 
	  
[ ]1−=j

	  
fπω 2= Velocidade angular 

	  

[ ]srad

v Velocidade de propagação 
	  

[ ]sm
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APRESENTAÇÃO

Diante do desafio de um curso de transmissão de energia, opta-

mos neste livro pela abordagem temática dos assuntos como aplica-

ção nos exercícios práticos resolvidos e propostos sem, no entanto, 

descuidar da necessária fundamentação teórica, que permite estabe-

lecer a conexão da exposição dos temas.

Na presente edição, o livro está constituído de cinco capítulos. Cada 

capítulo tem um texto teórico elaborado como um resumo dos principais 

fundamentos, em linguagem clara e a apresentação e formulação em 

equações, cuja demonstração matemática completa foi omitida. As úni-

cas demonstrações presentes no livro são as que exprimem um raciocí-

nio teórico ou a solução de um exercício. Estas demonstrações servem 

como revisão para  facilitar o contato do aluno com temas que se supõem 

já terem sido estudados anteriormente em outras disciplinas, agora apli-

cados especificamente em sistemas de energia.

Cada capítulo apresenta uma série de exercícios resolvidos que 

orientam a aplicação da teoria em problemas práticos de engenharia 

em sistemas de potência. Alguns dos exercícios apresentam maior 

nível de complexidade e conduzem o aluno a desenvolver a capaci-

dade de extrapolação e raciocínio pessoal para a indicação de solu-

ções de problemas reais.

O conteúdo foi baseado nos livros clássicos de sistemas de potên-

cia adotados na maioria dos cursos de engenharia elétrica, de autores 

como Stevenson, Zanetta, Fuchs, Dorel, entre outros. Também foi leva-

da em conta a experiência docente em ministrar disciplinas como  

Ondas Eletromagnéticas e Linhas de Transmissão e Transmissão de 

Energia na proposta de trabalho, para auxiliar os professores que ado-

tarem este livro em sala de aula.
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A abrangência do conteúdo não se destina a um curso aprofun-

dado de Transmissão de Energia, mas contém os tópicos necessários 

para o estudo e a aplicação de muitos casos reais. A cobertura dos 

temas abordados é apropriada para uma disciplina de 60 horas/aula, 

recomendado para um curso do nível profissionalizante de engenha-

ria elétrica, onde os alunos já possuem um conhecimento prévio e 

uma preparação teórica sobre teoria de eletromagnetismo, ondas 

eletromagnéticas e de circuitos elétricos monofásicos e trifásicos.

Mesmo assim, nos Capítulos 1 e 2 foi feita uma revisão sucinta da 

teoria de ondas em linhas de transmissão para orientar o aluno. Os 

Capítulos 3, 4 e 5 preparam o estudo da modelagem de linhas que 

pode ser complementado com simulações práticas em aplicativos 

como MatLab, PowerWord, entre outros.

Os aspectos de projetos de linhas, construção, manutenção, au-

tomação em comando e proteção, assim como análise de fluxos de 

potência estão embasados nestes tópicos.

Os autores

em junho de 2014
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